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De Vereeniging 
eerste gasloze wijk

Limmen - Met de onderte-
kening van de samenwer-
kingsovereenkomst tus-
sen ontwikkelaar Corpo-
ratiekracht en Lokhorst 
Bouw en Ontwikkeling is 
een definitieve stap gezet 
in de realisatie van 22 nul-
op-de-meter woningen in 
het project ‘de Vereeni-
ging’. De woningen wor-
den gerealiseerd op het 
terrein van de voormalige 
zuivelfabriek Ecomel. 

Hans de Visser van Corpora-
tiekracht: ,,De zuivelfabriek 
was al sinds 1905 op deze lo-
catie gevestigd en heeft veel 

Nominatie Huis van Hilde
Castricum - Huis van Hil-
de is genomineerd voor een 
internationale prijs; de Eu-
ropean Museum of the Year 
Award. Deze prijs werd in 
2015 nog toegekend aan het 
Rijksmuseum. In mei 2017 
zullen in Zagreb, Kroatië, de 
winnaars bekend worden ge-
maakt. Jack van der Hoek, 
gedeputeerde cultuur: ,,Wij 
zijn ontzettend blij met de-
ze nominatie. Huis van Hil-

de is begin 2015 geopend en 
heeft al meer dan 75.000 be-
zoekers ontvangen. De waar-
dering van deze internationa-
le jury toont aan dat de pro-
vincie een culturele aanwinst 
rijker is waar we trots op mo-
gen zijn!” In totaal zijn er 46 
genomineerden. Van de Ne-
derlandse inzendingen maakt 
naast Huis van Hilde ook Mu-
seumplein Limburg kans op 
de prijs. Kanshebbers uit an-

dere landen zijn onder ande-
re Musée National Picasso-
Paris, Heraklion Archaeolo-
gical Museum (Griekenland) 
en de National Gallery (Sofia, 
Bulgarije). De prijsuitreiking 
vindt begin mei 2017 plaats 
in Kroatië.
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365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. 
Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 
10.00-18.00 uur.

voor de werkgelegenheid en 
economische ontwikkeling 
van Limmen betekend. De ei-
genaar wilde de herontwik-
keling in deze geest voortzet-
ten door het realiseren van 
zoveel mogelijk duurzame 
woningen voor starters uit 
Limmen. Bij de planvorming 

waren dit dan ook belangrij-
ke uitgangspunten. Met als 
gevolg dat we 22 nul-op-de-
meter woningen realiseren 
waarvan veertien voor socia-
le koopwoningen.”

Het project zal naar ver-
wachting in juni 2017 star-
ten met de sloop van de be-
staande opstallen. De Visser: 
,,We gaan ervan uit dat het 
bestemmingsplan in maart 
wordt vastgesteld. Daarna 
gaan we in verkoop en kun-
nen we starten.” De verwach-
ting is dat de realisatie na 
de bouwvak zal aanvangen. 
Lokhorstdirecteur Sander te 

Hoonte: ,,We hebben voor dit 
project onze bestaande con-
ceptwoning aangepast tot 
een NOM-woning. Door de 
goede samenwerking met 
onze ketenpartners kunnen 
we de kostprijs laag houden 
en de kwaliteit hoog. Met dit 
nieuwe NOM-concept zijn 
we dan ook in staat om pri-
ma in te spelen op een gaslo-
ze toekomst.”

De openbare ruimte wordt 
door Markus B.V. uit Amster-
dam gerealiseerd. ,,Het door 
landschapsarchitect Marie-
ke Adrichem gemaakte plan, 
wordt door ons gerealiseerd 
met verschillende typen ge-
bakken bestratingsmateria-
len, veel groen en in het plan 
geïntegreerde erfafscheidin-
gen”, aldus Erik van der Neut 
van Markus. Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

0251 - 652 430

HOOGLANDER
HAMBURGERS

100 gr. € 0,99

400gr bospeen
350gr krieltjes
2 kalfsworstjes

Samen € 3,99
vleeswarentrio

Rauwe ham
Leverworst
Grillworst       € 4,99
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Geopend: Fysiotherapie 
Balans Castricum

Castricum - Onlangs is Fy-
siotherapie Balans Castri-
cum gevestigd in het onder-
nemerscentrum van het ou-
de administratiegebouw op 
landgoed Duin en Bosch. 
Hiermee gaat een lang ge-
koesterde wens van Mi-
chel Schaaders in vervul-
ling. ,,Sinds 2008 woon ik met 
mijn gezin in Castricum en ik 
wil graag een deel van mijn 
werkzaamheden kunnen uit-
voeren in mijn directe woon-
omgeving tussen diverse an-
dere ondernemers in een na-
tuurlijke en rustgevende om-
geving², zegt hij. ,,Naast de 
praktijk in Castricum, run ik 
samen met een collega de 
vestiging Balans in Amster-
dam en ik zal verdeeld over 
de week op beide locaties 
werkzaam zijn.”
Iedereen kan hier terecht 
voor algemene fysiothera-
pie. ,,Mijn belangrijkste spe-
cialisatie is de adem- en ont-
spanningstherapie, Methode 
van Dixhoorn (AOT). Adem-
therapie is het helpen her-
stellen van een natuurlij-
ke- en ontspannen adembe-
weging, die door het hele li-
chaam voelbaar is. Ontspan-
ningstherapie is het bewust 
worden en het leren hanteren 
van lichamelijke en mentale 
gespannenheid. Voorbeelden 
van klachten waarbij AOT 
mogelijk zinvol kan zijn: hy-
perventilatie, gevoel van ge-

spannenheid, angst, depres-
sie, ademproblemen, chroni-
sche pijn, hart- en longpro-
blemen.
Adem- en ontspanningsthe-
rapie kan worden vergoed 
onder fysiotherapie.”
Michel is als fysiotherapeut 
aangesloten bij Parkinson-
Net en kan specifi eke behan-
deling bieden aan patiënten 
met de ziekte van Parkinson. 
Daarnaast heeft hij veel erva-
ring met fysiotherapie bij ou-
deren. ,,Een interessant uit-
gangspunt in mijn werk vind 
ik de defi nitie van gezond-
heid van arts en onderzoe-
ker Machteld Huber; ‘ge-
zondheid is het vermogen je 
aan te passen en een eigen 
regie kunnen voeren op het 
gebied van fysieke, emotio-
nele en sociale uitdagingen 
in het leven’. Daar sluit mijn 
interesse in de wisselwerking 
tussen psychische en fysie-
ke gesteldheid goed bij aan; 
aandacht voor wat je voelt en 
bewustwording van beweeg-
patronen. Naast het behan-
delen van fysieke klachten, 
kan ik dat proces bij patiën-
ten coachend begeleiden.”
Meer informatie? Maak een 
vrijblijvende afspraak of be-
zoek de website www.fysio-
therapie-balans-castricum.nl.
Het adres is Oude Parklaan 
111, Castricum, tel.: 06-
46777045, info@fysiothera-
pie-balans-castricum.nl.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum- 28-09-2016: Gijs 
Brakenhoff,  zoon van Fran-
ciscus C. M. Brakenhoff en 
Suzanne Bijl. 29-11-2016: Jef 
Matiz Bijman, zoon van An-
thonius N. Bijman en Leean-
ne M. Kloosterman. Limmen 
- 16-11-2016: Vik Michel Al, 
zoon van Michaël L. Al en 

Maria G. Tessel.
 
Overleden
Castricum - 8-11-2016: Be-
rendina M. Holtman. 25-11-
2016: Catharina J. M. Jabroer, 
weduwe van Theodorus J. 
Molenkamp. 26-11-2016: Ja-
cob B. A. Buur, gehuwd met 
Petronella J. M. Kersten.

Ze zijn er weer; Bobs 
Bomen uit Denemarken

Castricum - Afgelopen 
weekend is de verkoop ge-
start van de ‘Original Nord-
mann’ bij Bobs Bomen. En 
het was alweer gezellig druk. 
,,Het is elk jaar weer hetzelf-
de”, vertelt Bob lachend. ,,De 
eerste klanten komen meest-
al voor een grote boom. Dat 
gaat dan zo hard dat we den-
ken dat we er niet genoeg 
hebben, maar al snel komen 
dan ook de kleinere en mid-
delgrote bomen in trek.”

Ook dit jaar is er weer een 
mooie partij van de vas-
te kweker direct uit Dene-
marken ingekocht. ,,De kwa-
liteit is uitzonderlijk goed.”  
De verkoop is dagelijks van-
af 10.00 uur,dus ook op  zon-
dag 11 en 18 december. Za-
terdag begint de verkoop al 
om 9.00 uur. 

De glühwein staat klaar bij 
Bobs Bomen op de Verlegde 
Overtoom in Castricum. 

Expositie Stichting Hart 
voor Borstkanker 

Castricum - Dorpsstraat 
nummer 63 was een aantal 
weken het tijdelijke huis van 
Sinterklaas. Nu krijgt Stich-
ting Hart voor Borstkanker, 
de gelegenheid om het pand 
sfeervol aan te kleden. 
Ondanks het beladen on-
derwerp borstkanker, is het 
de Castricumse Lia Kooij-
man, oprichster van de stich-
ting, gelukt om met schilde-
rijen en sieraden het pand 
een ‘verlichtende’ uitstraling 
te geven. 
Het L.I.A symbool (Liever In 
Aktie), een omgekeerd hart,  
is een steeds terugkerend 
onderwerp in schilderijen en 
sieraden. Nieuw dit jaar zijn 
de vele beschermengeltjes 
die de etalages sieren. Van 

levensgroot tot piepklein en 
zij geven de expositie een 
speciale betekenis. 

De opbrengst van de schil-
derijen en sieraden gaat ge-
heel naar een borstkanker-
onderzoek van KWF Kan-
kerbestrijding. De siera-
den zijn te koop  op vrijdag 
16 en zaterdag 17 decem-
ber tijdens de openingstij-
den van Galerie Streetscape 
aan de Dorpsstraat 7 in Cas-
tricum. Een workshop siera-
den maken wordt aangebo-
den op zaterdag de 17 de-
cember van 14.00-16.00 uur. 
Aanmelden kan bij Lia Kooij-
man, 0251 656469 of lia@
hartvoorborstkanker.org. Fo-
to: Saskia Steenbakkers.
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Bakkum - Op zaterdag 10 
december treedt het koor 
Klankcast onder leiding 
van dirigente Brigitte Bur-
gers op in de Oude Keu-
ken. Klankcast bestaat uit 
23 leden uit Castricum en 
omgeving. Het wordt een 
afwisselend programma. 

Klankcast zingt diverse volks-
liedjes en klassieke liederen, 
waarvan sommige bewerkt 

zijn door componist en koor-
lid Jacob Klaasse.  Zangeres 
Floor van der Sluis zal twee 
liederen van Fauré zingen. 
Dwarsfl uitiste Irene Brugman 
treedt op en er wordt piano 
gespeeld door Brigitte Bur-
gers en Jakob Klaasse. 

Het optreden vindt plaat op 
zaterdag 10 december om 
15.00 uur in De Oude Keuken 
op het Duin en Boschterrein.

Bonhoefferdocent vertelt 
over zijn eerste roman

Castricum - Zondag 11 de-
cember vanaf 14.00 uur ver-
telt Peter-Paul Rauwer-
da over zijn roman ‘De ne-
gen kamers’ bij boekhan-
del Laan. Zijn debuutroman 
kreeg goede recensies. Pe-
ter-Paul uit Heiloo is naast 
auteur, illustrator van kinder-
boeken en wiskundeleraar 
aan het Bonhoeffer College. 
Het verhaal gaat over Jonas 
wordt die al enige tijd ge-
teisterd wordt door vreselij-
ke hoofdpijnen. Juist op het 
moment dat hij alleen thuis 
is, worden ze vrijwel on-
draaglijk. Dan gebeurt er iets 
vreemds. 
‘s Nachts wordt er ingebro-
ken en de ongenode gast 
laat een groot boek achter. 
Jonas leest in het boek over 
een merkwaardig huis. La-
ter op de dag blijkt een paar 
straten verderop een derge-
lijk huis te zijn verschenen op 
de plek waar de dag ervoor 
nog een braakliggend veld-
je lag.
Het huis krijgt Jonas in zijn 
greep. Nadat hij binnen weet 
te dringen, dwaalt hij als 
Alice in Wonderland van ka-
mer naar kamer en komt hij 
van de ene wonderlijke situ-

atie in de andere terecht. Er 
ontrafelen zich gebeurtenis-
sen en verhalen die heen en 
weer deinen tussen door en 
werkelijkheid. Zal hij aan de 
greep van het huis kunnen 
ontkomen?
Anderen over De negen ka-
mers: ‘Peter-Paul Rauwer-
da schreef een hypnotise-
rend, psychologisch verhaal 
dat de lezer, met Jonas, heen 
en weer slingert tussen reali-
teit en fantasie. In bloemrijke 
taal die doet denken aan de 
boeken van Zafón en Garcia 
Márquez schildert Rauwerda 
een wereld die nog lang na 
het dichtslaan van het boek 
blijft hangen.’

Castricum - Dinsdag een 
week geleden vond in de na-
middag een inbraak plaats 
op het Wamellant. De cilinder 
in de achterdeur was verwij-
derd. Uit de woning werden 
sieraden gestolen.

Inbraak

Castricum - Vrijdag om-
streeks 23.10 uur werd een 
20-jarige inwoner van Castri-
cum op het NS-station door 
personeel van de NS aange-
houden. 

De jongeman had een con-
troleur uitgescholden voor 
‘kankerfl ikker’. Na zijn aan-
houding werd hij door de ge-
waarschuwde politie overge-
nomen en overgebracht naar 
het politiebureau in Alkmaar 
waar hij de rest van de nacht 
moest blijven. De volgen-
de ochtend is hij verhoord 
en met een proces-verbaal 
heengezonden.

Nachtje cel na 
scheldpartij

Santa Run in het dorp
Castricum - Na het grote 
succes van vorig jaar, wordt 
ook dit jaar weer een hilari-
sche Santa Run gehouden in 
de Dorpsstraat. 

De start is op 17 december 
bij Café My Way om 19.00 uur 
richting La Trattoria. Daar is 
het keerpunt. Daarna over de 
Dorpsstraat terug tot aan de 
fi nish bij Café My Way waar 
de deelnemers gratis een 
glühwein of een biertje krij-

gen. Natuurlijk draagt ieder-
een die meedoet een kerst-
mankostuum. Leeftijd van-
af achttien jaar. Inschrijving: 
voor 16 december bij Café 
My Way. 
De winnaar verdient hon-
derd euro, beschikbaar ge-
steld door My Way, en er zijn 
meer prijzen beschikbaar ge-
steld. De route wordt natuur-
lijk feestelijk versierd. Alle 
winkels zijn deze avond ge-
opend.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 3D

woensdag 16.00 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur

zondag 16.00 & 19.30 uur
maandag 20.00 uur

dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur
Soof 2

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  dinsdag 14.00 uur

Waterboys
donderdag 20.15 uur

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 17.00 uur  dinsdag 19.00 uur

Down to Earth
vrijdag 16.00 uur

Fantastic Beast - 3D
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 21.00 uur

Fantastic Beast - 2D
zaterdag 13.30 uur 

zondag 11.00 & 15.00 uur
woensdag 13.30 uur

Mees Kees langs de Lijn
zaterdag 16.00 uur

Vaiana (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur
Sing (NL) 3D

zondag 12.30 uur  woensdag 16.00 uur
Vaiana (NL) 2D

Programma 8 dec  t/m 14 dec 2016

Genieten van Soof 2
Na een fl inke dosis relatiethe-
rapie lijkt de koek voor Soof 
en Kasper echt op. Het hoge 
woord komt eruit: ze gaan uit 
elkaar. Althans, dat wil Kas-
per. Soof probeert het van de 
zonnige kant te bekijken, maar 
is de controle over haar toch 
al chaotische leven volledig 
kwijt. De Kooksoof inspireert 
niet meer, de kinderen lijken 
vooral bezig met hun tienerso-
res en Kasper slaat te snel een 
veel te jong en slank ding aan 

de haak. Soof herpakt zich na 
een ontmoeting met Jim Co-
le, maar hun timing blijkt zoals 
altijd net verkeerd. Dan ont-
moet ze de knappe chef-kok 
en ‘foodie’ Bauke. Hij blijkt een 
ware goochelaar in de keuken 
en belangrijker; hij ziet Soof 
zoals ze is. Als de sexy, grap-
pige en mooie Soof en niet 
als een chaotische, werkende 
moeder. Maar of hij uiteindelijk 
de oplossing voor Soofs huwe-
lijksproblemen is?

Hij is de trotse eigenaar van 
een prachtig theater, dat vroe-
ger heel succesvol was, maar 
nu oud en vervallen is gewor-
den. Buster organiseert een ta-
lentenjacht als laatste kans om 
zijn geliefde theater te redden. 
Vijf fi nalisten staan in de spot-
light: een muis die liegt en be-
driegt, maar prachtig kan zin-

Sing in 3D gen; een verlegen tiener-olifant 
met plankenkoorts; een overver-
moeide moeder van 25 biggetje; 
een jonge gangster-gorilla die 
afstand wil nemen van zijn cri-
minele familie en een punk-rock 
stekelvarken die niet langer in 
de schaduw wil staan van haar 
arrogante vriendje. Al deze die-
ren doen auditie in het theater 
van Buster en delen de droom 
die hun leven kan veranderen.
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Actie Voedselbank voor 
kerstpakketten?

Er moet mij even iets van 
het hart: ten eerste heb ik al 
zo lang ze bestaan last van 
plaatsvervangende schaam-
te dat  in een rijk land als 
het onze een noodzaak voor 
voedselbanken bestaat. Heer-
lijk dat er overal vrijwilligers 
en donateurs zijn die uit so-
lidariteit met de door on-
ze politieke en maatschap-
pelijke ontwikkelingen ont-
stane doelgroep willen hel-
pen in hun ‘struggle to sur-
vive’. Die zijn daar  uit me-
demenselijkheid maar druk 
mee en het laatste wat ik wil 
is deze vrijwilligers beledigen. 
Echter, het viel mij onmiddel-
lijk op dat er op het wensen-
lijstje bij de supermarkt ei-
genlijk alleen dagelijks be-
nodigde voedingsmiddelen 
voorkwamen, in plaats van de 
door mij verwachte wat luxu-
euzere artikelen, die naar 
mijn idee in een cadeaupak-
ket thuishoren. Zodat ik bijna 
verontwaardigd hierover mijn 
aandeel bijeenzocht. Eerder 
was er al een actie voor  Po-
len en/of een Derde Wereld-
land en daar stond in mijn 
herinnering zelfs méér op, zo-

als chocolade, snoep en toi-
letartikelen die als extraatje/
traktatie voor de feestdagen 
beschouwd kunnen worden. 
Hoe is het toch mogelijk dat 
wij met z’n allen in zo korte 
tijd een sociaal klimaat heb-
ben kunnen laten ontstaan, 
waarin een armoedige sub-
groep onder onze bevolking 
al normaal gevonden wordt? 
Voedselbanken moeten toch 
hooguit een tijdelijke maatre-
gel zijn om mensen die door 
pech of onwetendheid buiten 
de boot zijn gevallen kortdu-
rend te helpen het weer zélf 
met bestaande regelingen 
en/of werk te kunnen rooien. 
En die moeten zo snel mo-
gelijk niet meer nodig zijn. Er 
valt binnenkort weer een de-
mocratische keuze te ma-
ken. Ik roep mensen op bij de 
soms best ingewikkelde keu-
zes voor wie er dan gestemd 
moet worden, ook eens dit 
onderwerp mee te nemen in 
hun overwegingen. Het is in 
het leven toch niet alleen : 
‘Ieder voor zich en God/Al-
lah/Jaweh voor ons allen?’

Marie-Louise Janssen.

Mooie kerstmarkt bij 
Hof van Kijk Uit

Castricum - Op zondag 11 
december wordt van 11.00 
tot 16.00 uur een kleinschali-
ge kerstmarkt georganiseerd 
bij Hof van Kijk Uit. Naast 
een kraam van het duinate-
lier, met door de deelnemers 
gemaakte artikelen van kera-
miek, hout en vilt, zijn er kra-

men met onder anders kaar-
sen, quiltwerk, kussens en 
meer. 
Kinderen kunnen zelf een 
kerststukje maken. Natuur-
lijk is er ook chocolademelk 
en glühwein met wat lekkers. 
Het adres is Oude Schulpweg 
4, Castricum.

Kerstviering Zonnebloem
Limmen - De Zonnebloem 
Limmen nodigt haar gas-
ten uit voor een muzika-
le kerstochtend met aanslui-
tend een kerstlunch op dins-
dag 20 december. De mezzo-
sopraan Joke Oud treedt op. 
De muziek wordt afgewisseld 
met gedichtjes. De kerstvie-
ring wordt gehouden in de 
versierde Burgerij, aanvang 
10.30 uur. Aanmelden kan tot 
18 december bij Ria Hooij-
boer, tel: 5052235. Wie ver-
voer nodig heeft kan ook bel-
len met Ria.

Bijzondere kerstmarkt 
Landgoed Dijk en Duin

Bakkum - Op woensdag 14 december van 13.00 uur tot 
15.30 uur is er een bijzondere kerstmarkt op Landgoed Duin 
en Bosch, rondom de gebouwen en winkeltjes aan het Wa-
tertorenpad. Echt Bakkums Groen, De Winkel, Fietsenmakerij 
en Houtbewerking zijn dan geopend. Er is van alles te koop 
van zelfgemaakt handwerk tot mooie kerststukjes en curiosa.

Kerstmarkt in de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Op zaterdag 17 
december van 16.30 uur tot 
19.30 uur wordt de jaarlijk-
se kerstmarkt gehouden in 
de Tuin van Kapitein Rom-
mel. De kraampjes zijn in-
gericht door instellingen die 
een goed doel vertegenwoor-
digen, zoals  Wereldwinkel 
Limmen, SIG uit Beverwijk, 
Straatkinderen van Kathman-

du, Rheumafonds, Stichting 
Raja, Stichting WOL en Alz-
heimer Nederland afdeling 
Midden Kennemerland. In de 
ontmoetingsruimte is een in-
drukwekkende tentoonstel-
ling te bewonderen.
In de kas verkopen de vrij-
willigers vogelvoederbakjes, 
vogelhuisjes, pindaslingers, 
kerststukjes en kerstlichtjes 
en dit jaar is er voor het eer-
ste een kraam waar de vrijwil-
ligers zelfgemaakte cadeaus 
verkopen. De opbrengst hier-
van is voor de Tuin. Kinderen 
kunnen een cadeautje grab-
belen uit de grabbelton en 
een foto maken als kersten-
gel. De muzikale begelei-
ding wordt verzorgd door vi-
oolgroep Christmas Fiddlers. 
Glühwein en erwtensoep 
maakt deze kerstmarkt hele-
maal compleet.

Warme 
wintermarkt
Akersloot - Zondag 11 de-
cember vindt de ‘Warme win-
termarkt’ plaats in en rond-
om ‘t Hoorntje van 13.00 tot 
17.00 uur. Ondernemers uit 
Akersloot en omgeving la-
ten hier hun producten zien 
of proeven. Zij bieden on-
der andere cadeauartikelen, 
kerstlekkers en sfeervolle de-
cemberitems. Voor de klein-
tjes staat het schminkteam 
klaar. Partyschip Claes Horn 
ligt klaar en maakt op de-
ze Warme wintermarkt gra-
tis rondvaarten om 13.30-
14.30-15.30 uur. Het adres is 
Kerklaan 20.

Kerstconcert van Emergo
Castricum - Op maandag 
19 december geeft muziek-
vereniging Emergo haar tra-
ditionele kerstconcert in de 
Pancratiuskerk. Het Hoorns 
Byzantijns Koor komt ook 
en Projectkoor Castricum en  
concertpianiste Regina Al-
brink verlenen hun mede-
werking. De kerk zal door 
leden van Elspeets Fanfare 
worden uitgelicht waardoor 

een uiterst sfeervolle ambi-
ance zal ontstaan. Het fan-
fareorkest staat deze avond 
onder leiding van de Belgi-
sche gastdirigent Guy Aude-
naert. Guy is de vaste invaldi-
rigent van Emergo en tijdens 
dit concert kan ook het pu-
bliek hem nu in actie zien. 
Het Projectkoor Castricum, 
onder leiding van Cees Brug-
man, bestaat uit 75 leden uit 

de hele regio. Regina Albrink 
geeft momenteel een aantal 
kersrecitals, waaronder op 
Tweede Kerstdag in het Con-
certgebouw. Al met al een 
muzikale line-up waar Emer-
go trots op is. 
Het concert begint 19 de-
cember om 20.00 uur, en de 
deuren zijn open vanaf 19.30 
uur. Kaarten zijn aan de deur 
te koop. Na afl oop is er ge-
legenheid om samen met de 
muzikanten nog een drankje 
te blijven drinken. 
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Twee maal 3-3 Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 2 de-
cember speelden zowel het 
eerste als het tweede zes-
tal van schaakvereniging 
Vredeburg een bondswed-
strijd. Ook stond ronde tien 
van de interne competitie ge-
programmeerd. Vredeburg 
1 trad aan in Nibbixwoud, 
waar koploper Attaqueer 1 
de messen had geslepen. 
Voor Vredeburg werd ge-
wonnen door Bob Stolp, Bert 
Hollander en Jos Admiraal. 
Stolp veroverde een kwali-
teit in het middenspel. Hol-
lander rokeerde bewust niet 
en viel beslissend aan over 
de koningsvleugel. Admiraal 
is een kenner van het Mor-
ra-gambiet. Zijn tegenstan-
der blijkbaar niet: hij kwam 
met ontwikkelingsnadeel uit 
de opening en werd vervol-
gens langzaam gekraakt. De 

3-3-eindscore houdt Vrede-
burg in positie voor een top-
klassering in klasse 3C. Vre-
deburg 2 ontving De Waag-
toren 7 uit Alkmaar. 
Ook hier draaide het uit op 
een 3-3-score. Gertjan Haf-
kamp en Dick Aafjes zorg-
den voor een vol punt. Remi 
Aafjes en Barry Blekemolen 
waren goed voor een remi-
se, terwijl Robin Rommel en 
Adri Beentjes onderuit gin-
gen. Vredeburg 2 handhaaft 
zich in de middenmoot. In de 
interne competitie was de re-
mise tussen Theo Al en Jaap 
Limmen opvallend. Met het 
knappe resultaat tegen de 
doorgaans sterkere Limmen 
houdt Al aansluiting in het 
linker rijtje. Komende vrijdag 
spelen de viertallen van Vre-
deburg 3 en 4 bondswedstrij-
den.

Een speciale kerstdisco
Castricum - Vrijdag 9 de-
cember is er in het Jongeren-
centrum Discovery weer een 
disco voor jongeren met een 
beperking, dit keer in kerst-
sfeer. Dansen kan op muziek 
gedraaid door dj Mytrem. Van 

20.00 tot 22.00 uur. De en-
treekosten zijn drie euro in-
clusief twee consumpties. 
Ook jongeren zonder beper-
king zijn welkom. Het adres 
is Dorpsstraat 2a, schuin te-
genover het station.

Kerstconcert Projectkoor
Castricum - Projectkoor 
Castricum, gevormd door ge-
middeld 75 deelnemers uit de 
hele regio, brengt een kerst-
concert met medewerking 
van de landelijk bekende te-
nor Walther Deubel en so-
praan Ineke Baksteen. Pia-

nist is Gijs Braakman, de vas-
te begeleider van het Pro-
jectkoor en dirigent is Cees 
Brugman. 

Het concert met een veelzij-
dig  programma vindt plaats 
op zondag 18 december van-

af 14.30 uur in de Maranat-
hakerk. Toegangskaarten, in-
clusief gratis consumptie, zijn 
verkrijgbaar bij de ingang 
van de kerk op de dag con-
cert vanaf 13.30. uur Reser-
veren kan via nieuwenhuis.
ina@gmail.com.

Castricum - Zaterdag 10 de-
cember wordt de FrunsJazz-
Club gehouden in De Bakke-
rij. Een fijne avond met vinyl, 
lindyhop en mooie oude film-
beelden. Zaal open: 21.00 uur
Entree: gratis.

FrunsJazzClub

Laatste fasen Nieuw 
Koningsduin van start

Castricum - De bouw van 
de laatste fasen van nieuw-
bouwplan Nieuw Konings-
duin is van start gegaan.  Op 
landgoed Duin en Bosch in 
Bakkum ontwikkelde en re-
aliseerde ABB Bouwgroep 
al eerder 140 woningen. Nu 
worden de laatste drie fa-
sen, bestaand uit 68 bouw-
nummers gerealiseerd. Iede-
re fase heeft een gevarieerd 
aanbod met onder andere rij-
woningen, twee-onder-een-
kapwoningen, semibunga-
lows, vrijstaande villa’s en ka-
vels voor zelfbouw. Naar ver-
wachting worden de laatste 

woningen, met uitzondering 
van de bouwkavels, in het 
vierde kwartaal van 2017 op-
geleverd.

ABB vierde samen met de 
kopers en andere betrokke-
nen afgelopen donderdag 1 
december op feestelijke wijze 
de start bouw van de laatste 
fasen van Nieuw Konings-
duin. Wethouder Steeman 
gaf het knallende startsein 
met een druk op de knop van 
een confettikanon. Meer in-
formatie over het plan is te 
vinden op de website www.
nieuwkoningsduin.nl. 

Energiebesparen trekt volle zaal

Castricum - Tweehonderd 
belangstellenden kwamen 
vorige week naar de CALo-
rie informatie-avond ‘Ener-
giebesparen doe je samen’ in 

het gemeentehuis. Wethou-
der Marcel Steeman deed 
een verhaal over het belang 
van duurzaamheid voor Cas-
tricum. Paul Sap liet zien hoe 

hij zijn huis Nul op de me-
ter heeft gemaakt. Kenne-
mer Wonen vertelde dat dui-
zenden huurhuizen in Cas-
tricum extra geïsoleerd wor-
den en zonnepanelen kun-
nen krijgen zonder huurver-
hoging. Op de informatie-
markt veel aandacht voor al-
lerhande technieken, zoals 
warmtepompen, vloerisolatie 
en slimme kamerthermosta-
ten. De lokale zonnepanelen-
actie bleek opnieuw een pu-
bliekstrekker. Hoewel het de 
derde winter is dat CALorie 
en lokale ondernemers goed-
koop zonnepanelen aanbie-
den, blijkt de markt nog niet 
verzadigd. 
De actie loopt nog tot 15 fe-
bruari. Meer informatie op 
www.calorieenergie.nl.

Een hoogstaande partij
Castricum - Op de veertien-
de speelavond van de win-
tercompetitie Libre bij biljart-
vereniging Wik, werden pri-
ma prestaties geleverd. Zes-
tien van de negentien aan-
wezige leden behaalde mini-
maal hun vereiste moyenne. 
Kees Baars en Cees Burgme-
ijer stuwden elkaar naar een 
hoog niveau, met als win-
naar Cees. Vanaf het begin 
van de partij bleef de sco-
ringsdrift van beide spelers 
ongekend hoog, met als uit-
schieters een serie van 22-18 
en 27 caramboles voor Kees. 
De serie van 27 caramboles 
was ook de hoogste van de 
speelavond, maar Kees was 
toch niet geheel tevreden 

met zijn spel. De verrassing 
van de avond was het resul-
taat van Gerard de Zeeuw te-
gen Gert Lute. Gerard pakte 
de overwinning, met als uit-
schieter een meer dan uitste-
kende serie van 13 carambo-
les in de voorlaatste beurt. 
Ook Joop van de Wijst pak-
te een mooie overwinning 
op Hein Kitsz. Na zijn goe-
de prestatie van vorige week 
ging Peter Ent onverdroten 
door en zette Ferry van Gen-
nip als verliezer aan de kant. 
Siem Bakkum pakte de winst 
tegen Rien Emmerik. Stand: 
1.Jaap de Boer met 161 pun-
ten, 2. Ferry van Gennip met 
156 punten en derde is Jan 
van der Zon met 146 punten.
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Meezingen met project 
Fauré en Mozart?

Castricum - Afgelopen don-
derdag zong de Castricumse 
Oratorium Vereniging samen 
met Koorvereniging Ber-
gen en Oratoriumkoor Scha-
gen in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Op het program-
ma stond het indrukwekken-
de Requiem van Dvorak. De 
koren, die deze uitstap naar 
het Concertgebouw  eens in 
de vier jaar samen maken, 
werden als vanouds bege-
leid door het Begeleidingsor-
kest voor Noord-Holland. De 
solisten Heleen Koele (so-
praan), Lien Haegeman (alt), 
Leon van Liere (tenor) en Pie-
ter Hendriks (bas) zorgden 
voor een prachtige omlijsting. 
Vaste dirigent Pieter-Jan Olt-
hof bracht het geheel tot gro-
te hoogte en het publiek be-
loonde het concert met  da-
verend applaus en  staande 
ovatie.
Nu de klanken van Dvo-
rak weer verstomd zijn, richt 

de COV zich op twee nieu-
we werken, die op 13 oktober 
2017 zullen worden uitge-
voerd: het Requiem van Fau-
ré en de Mis in C van Mozart. 
Zoals vaker gebeurt, stelt  de 
COV ook deze keer liefheb-
bers in de gelegenheid een 
koorwerk mee in te studeren 
en mee te doen aan het con-
cert. Wie het leuk vindt, kan 
deelnemen als projectlid. Er-
varing is niet noodzakelijk. 
Wel is er een stemtest om bij 
de juiste stemsoort te worden 
geplaatst. Het project start op 
12 januari. De repetities zijn 
elke donderdag van 20.00 tot 
22.00 uur in de Dorpskerk, 
Kerkpad 1 te Castricum. Er 
zijn geen repetities tijdens de 
schoolvakanties.
Meer informatie en aanmel-
den bij Lous van Luijken, 
( 0251-651877, louslouk@
casema.nl). Kijk voor meer 
informatie ook op www.ora-
toriumcastricum.nl 

Dos valt in de prijzen 
Castricum - Op zaterdag 26 
en zondag 27 november  zijn 
in Beverwijk de competitie-
wedstrijden van de Koninklij-
ke Nederlandse Gymnastiek 
Unie Turnen D1, D2 en divi-
sie 4 en 5 gehouden. Ron-
ja Walraven van Dos behaal-
de goud en Vlin Hoving brons 
bij de meisjes instap. Marin-
ka Jonker kon ook een bron-
zen medaille in ontvangst ne-
men bij de pupillen 2. Na-
tasja Tromp en Anna van Eg-
mond kwamen uit voor Dos  
als jeugd 2. Natasja heeft een 
zilveren medaille gewonnen, 

terwijl Anna de vierde plaats 
bereikte. Marit Scholtens 
(pupil 1) ging met een bron-
zen p lak n aar h uis.                                        
In de allerjongste catego-
rie kon Tessa Schermer het 
brons bemachtigen , met An-
nabel Beck net achter haar. 
Eline Korthouwer veroverde 
dankzij haar mooie vloeroe-
fening de derde prijs. Goud 
was er ook voor Yentl van 
Leeuwen en Jet Dreijer voor 
hun balkoefeningen. Imke 
Lute en Denise Scheerman 
gingen met een zilveren me-
daille naar huis. 

Ongeslagen kampioen
Akersloot - Ondanks het 
eerste seizoencompetitie-
voetbal zijn ze ongeslagen 
kampioen geworden, Meer-
vogels JO9-3. Bijna alle spe-
lers komen uit de mini-pu-

pillen. Tien wedstrijden ge-
speeld en dertig punten be-
haald. Er werden 76 doelpun-
ten gescoord en er werden 
slechts veertien tegendoel-
punten geïncasseerd.

Rustig weekje brandweer
Castricum - In de nacht van 
zondag op maandag moest 
de brandweer even na mid-
dernacht naar de opname-
kliniek van Dijk en Duin aan 
de Oude Parklaan. Onder-
weg kregen ze te horen van 
de alarmcentrale dat de mel-
der ten onrechte geactiveerd 
was door een cliënt. Donder-
dagmiddag zijn brandweer-
mannen van Akersloot uit-
gerukt voor een dier in nood 
aan de Westerweg. Een voor-

bijgangster had gezien dat er 
een schaap op zijn rug lag en 
had hiervoor de alarmcentra-
le gebeld. Bij aankomst zijn 
de spuitgasten op onderzoek 
gegaan, maar hebben hem 
niet aan getroffen.

Zondagmiddag was er spra-
ke van een gaslek op de Fien 
de la Marstraat. De lekkage 
was veroorzaakt door het bo-
ren in de muur op een onge-
lukkige plaats.

Castricum - Vorige week 
dinsdag rond 7.15 uur vond er 
een aanrijding plaats op de 
Albert Schweitzerlaan tussen 
een 21-jarige fietser uit Cas-
tricum en een personenauto, 
bestuurd door een 54-jarige 
inwoner van Castricum. De 
fietser is vermoedelijk zon-
der uit te kijken de weg op-
gereden en werd aangereden 
door de personenauto. Hij is 
met hoofdletsel naar het zie-
kenhuis gebracht. 
Zaterdag omstreeks 20.20 
uur was er een ongeval tus-
sen auto en voetganger bij de 
rotonde De Jonghweg/Gees-
terduinweg. De bestuurder 
van de personenauto, een 
36-jarige inwoner van Castri-
cum, verklaarde dat hij vanaf 
de Doctor de Jonghweg over 
de rotonde naar de Geester-
duinweg reed. Kort na de ro-
tonde, op het zebrapad, liep 
de 79-jarige vrouw uit Castri-
cum. De autobestuurder ver-
klaarde dat hij deze mevrouw 
niet had gezien en dat hij 
haar vervolgens aanreed. De 
vrouw had een kleine hoofd-
wond en is voor de zekerheid 
overgebracht naar het zie-
kenhuis. 

Gewond 
na ongeval

Castricum - Zondag In de 
vroege ochtend zijn er van-
wege de gladheid op ver-
schillende locaties fietsers 
onderuit gegleden. Het letsel 
bleef redelijk beperkt. Ver-
der was er die ochtend spra-
ke van dichte mist. Opvallend 
was dat er door verschillende 
auto bestuurders geen ver-
lichting werd gevoerd.

Onderuit

Castricum - Op maandag 
12 december is er een stilte-
wandeling waar iedereen aan 
mee kan doen. Verzamelen 
rond 9.30 uur op de parkeer-
plaats bij De Hoep aan de 
Zeeweg en er wordt gewan-
deld tot circa 11.30 uur. Deel-
name is gratis. Een duinkaart 
is noodzakelijk. Na afloop is 
er gelegenheid om, voor ei-
gen rekening, iets te drinken 
bij Johanna’s Hof.

Stiltewandeling

Akersloot - Zaterdag 10 de-
cember is De Vriendschap 
weer het domein voor  kee-
zers. De drive begint om 
19.30 uur. Inschrijven via 
www.keezbord.nl of bel 
0251-312866.

Keezdrive

Recordaantal deelnemers 
Strand en Duinloop

Bakkum - Zondag stond een 
recordaantal deelnemers aan 
de start van de Sinterklaas-
loop. Ondanks de dichte mist 
en de gladheid stonden er 
427 deelnemers te trappe-
len om mee te doen. Om 9.30 
uur gingen trainers de war-
ming-up doen met de pupil-
len. Twee Pieten deden mee. 
Pupil Jannick van Velzen (9) 
werd na de loop speciaal bin-
nengehaald. Hij stond inge-
schreven voor de 2,3 km. Hij 
ging na de start eerst linksaf 
in het bos in de richting van 
2,3 km en toen ging hij met 
een lus toch terug rechtdoor 
in de richting van de 4 km. 
Jannick liep door en finishte 
in 25 minuten en 45 secon-
den. Vanuit de junioren was 
er een grote deelname van 

de TDR-Jeugd. Zij boekten 
mooie tijden. Om 10.45 uur 
stonden veel atleten klaar bij 
de start, die plaatsvond op 
het grasveld omdat de atle-
tiekbaan te glad was door 
de vorst. De lopers werden 
via het bospaadje richting 
Johanna´s hof geleid en van 
daaruit richting de strandop-
gang. Het strand was vrij 
hard door de vorst, dat zorg-
de dat het fijn lopen was voor 
de hardlopers. Na circa 1 
km mochten de 10,5 km lo-
pers het strand verlaten via 
de strandafgang bij het stil-
le strand, de 15 km lopers lie-
pen rechtdoor naar Heems-
kerk. De derde editie van de 
Strand- en Duinloop is op za-
terdag 31 december. Foto: 
Nico Lute
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Regio - Kaatje is de vrouw 
die zorgt dat de Koning niets 
tekort komt aan lekkernijen; 
delicatessen dus. Daarvoor 
is zij contant op zoek naar 
mooie en aparte producten 
die je niet bij de supermarkt 
ziet liggen. Of producten die 
op een bijzondere manier 
worden geproduceerd.
Kaatje wil graag dat meer 
mensen van deze producten 
kunnen genieten. Dus komt 
zij bij mensen thuis om over 
de producten te vertellen, 
een aantal producten te laten 
proeven, recepten en tips uit 
te wisselen en natuurlijk te 
verkopen. 
Kaatje helpt iedereen om de 
producten goed te gebruiken 
maar ook de gasten hebben 
misschien leuke tips. Natuur-
lijk is het mogelijk de voor-
raad aan te vullen. Dat kan 
via www.koningskaatje.nl
Om de bewoners in de wijde 

omtrek kennis te laten maken 
met haar lekkere en feestelij-
ke producten, staat Kaatje 
op 8, 9, 10 en 11 december 
op de Castle Christmas Fair 
op Slot Assumburg. Zij heeft 
daar een kraam vol lekkers 
zoals panettones, Belgische 
chocolade, feestelijk gekleur-
de pasta’s, mosterd met een 
toevoeging van cognac, ker-
sensap uit Noord-Holland, 
druivensap van Merlot-drui-
ven, Italiaanse kazen met 
onder andere stukjes ech-
te truffel of pistachenootjes, 
Souq by Nadia &Merijn, de 
Arabische producten bekend 
van 24Kitchen, en nog veel 
meer mooie producten. 
Ook leuk om daarmee een 
origineel en lekker cadeau-
pakket samen te stellen. Dat 
kan voor zowel de snoeper 
als de kok. Als cadeau of om 
zelf van te genieten tijdens 
de feestdagen. 

Mooie geuren van ‘We 
love the Planet’ bij Twice
Castricum - Twice, de da-
mesboetiek op de Toren-
straat 36, heeft iets moois 
aan het assortiment toege-
voegd; producten van We 
Love The Planet. Er zijn drie 
producten verkrijgbaar: Dif-
fusers, crèmedeodorant en 
kaarsen. De diffusers zijn vrij 
van chemische bestandde-
len en kunnen, in tegenstel-
ling tot conventionele geur-
stokjes, geen allergische re-
acties veroorzaken. Ze zijn 
beschikbaar in drie fi jne 
geuren.
De diffusers worden in één 
van de duurzaamste fabrie-
ken van Azië gemaakt, eco-
vriendelijk en zelfvoorzie-
nend. Alle energie die de fa-
briek nodig heeft wordt op-
gewekt uit water- en zonne-
energie, waardoor de fabriek 
niet verbonden is met het 
elektriciteitsnet of de open-
bare watervoorziening. Alle 
medewerkers van de fabriek 
krijgen gezonde maaltijden 
aangeboden. Deze maaltij-
den komen vers uit de or-
ganische groentetuin en vis-
vijver. We Love The Planet 

crèmedeodorants zijn ver-
krijgbaar in vijf verschillen-
de geuren voor zowel man-
nen als vrouwen. Ze bestaan 
uit voor honderd procent 
uit natuurlijke ingrediënten 
en zijn biologisch gecertifi -
ceerd. Er zijn geen syntheti-
sche en huidbelastende in-
grediënten aan toegevoegd 
en de deodorant bevat geen 
aluminium. Doordat de deo-
dorant in een klein en com-
pact blikje zit, is die ook nog 
eens handig mee te nemen. 
En dan tot slot de grappige 
kaars in een kokosnoot die 
in vier verschillende geuren 
verkrijgbaar is.

Prachtige kerstshow bij 
Aalsmeerse Plantenhal

Heiloo - Het is weer een 
feest om door de Aalsmeer-
se Plantenhal te lopen; de 
winkel is volop in sprookjes-
achtige kerstsfeer gebracht. 
Er zijn heel veel verschillen-
de originele kerstdecoraties 
te zien, ook leuk om cadeau 
te doen. En er is sfeervol-
le verlichting ingekocht die 
voor binnen en buiten te ge-
bruiken is, te koop voor een 
vriendelijke prijs. Uiteraard 
staat het weer vol met kerst-
sterren, azalea¹s, phalaenop-
sissen en andere planten.
Ook dit jaar is er weer een 
enorm assortiment kerstbo-
men. Keuze uit honderden 

bomen in diverse soorten 
en maten tegen messcherpe 
prijzen. De boom wordt keu-
rig ingepakt voor de klant en 
desgewenst in de auto gela-
den. Verder zijn er voor kleur 
in de tuin en in de bakken vi-
olen, helleborusen, skimmia’s 
et cetera. Er worden boven-
dien weer gezellige kerst-
workshops gegeven, kijk voor 
informatie op www.aalsmeer-
seplantenhal.nl. Voorlopig is 
Aalsmeerse Plantenhal elke 
zondag open van 12.00 tot 
17.00 uur. Het personeel staat 
voor iedereen klaar met ad-
vies. Het adres is De Hoef-
smid 25 in Heiloo.

Schitterende kerst-
bomen bij Frits Janssen

Akersloot - Met een kerst-
boom van Tuincentrum Frits 
Janssen wordt heel wat ge-
zelligheid in huis gehaald. 
Er is een ruime keuze uit ve-
le prachtige kerstbomen. Van 
de gewone kerst spar, de 
Blauwspar, de Servische spar 
tot de Nordman; van klein 
tot groot, gezaagd, met kluit 
of in pot. Naast de vertrouw-
de kerstbomen, die Dennis 
ook dit jaar uit het Sauerland 
heeft gehaald, ook mooie 
kerstbomen uit Denemarken. 
Voor Tuincentrum Frits Jans-
sen geen kerstbomen van de 
groothandel, maar gewoon 
verse bomen van het land.  
Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen is dé verkoopdealer 
van stalen kerstboomstan-
daards, de EasyFix. De fraaie 
kerstboomstandaard met 
waterreservoir, waarbij de 
boom in vijf seconden recht 
en stevig staat. Verkrijg-
baar in verschillende kleu-
ren en maten. Dennis boort 
de kerstboom voor, waar-

na hij eenvoudig thuis op de 
standaard geplaatst kan wor-
den. Ook brengt dit bedrijf de 
kerstboom gratis thuis in Uit-
geest, Akersloot, Castricum 
en Heemskerk. Om de kerst-
sfeer compleet te maken 
heeft Tuincentrum Tuinaan-
leg Frits Janssen een sfeer-
volle kerstafdeling. Hier kan 
men allerlei originele kerst-
spullen uitzoeken, waaron-
der kerstballen, versiering, 
verlichting, accessoires en 
kerstboomstandaards. Voor 
kersttijd zullen hier natuurlijk 
ook de bekende kerststerren, 

Kerst in Abdij
Regio - De Abdij van Eg-
mond organiseert allerlei ac-
tiviteiten rondom de gro-
te kerstexpositie en kerst-
markt. Zondag 11 decem-
ber om 11.00 uur gaat dorps-
dichter Arij van der Vliet met 
de deelnemers aan de slag 
met dichten en schrijven. Het 
koor De Rijnforellen zingt za-
terdag 10 december vanaf 
14.00 uur kerstliederen. Op 
zondag treden  diverse leer-
lingen van Muziek- en Dans-
school Heiloo op vanaf 14,00 
uur. Het Vocaal ensemble 
Cappella Nova zingt  11 de-
cember om 14.30 uur in de 
Abdijkerk. Tot en met 6 janu-
ari is er een grote kerstmarkt 
in het bezoekerscentrum van 
de Abdij. 

azalea’s, cyclamen, hyacin-
ten en kerststukjes te verkrij-
gen zijn. En voor wie zelf cre-
atief is, is er een ruime keu-
ze uit decoratie en insteek-
materiaal. Zondag 11 en zon-
dag 18 december is Tuincen-
trum Tuinaanleg Frits Jans-
sen geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Deze dagen is er 
gratis koffi e, warme cho-
colademelk en erwtensoep 
met wat lekkers erbij. Ook 
brengt de kerstman op za-
terdag 10 december een be-
zoek en heeft hij voor de 
kleintjes een presentje mee-
gebracht. Tuincentrum Tuin-
aanleg Frits Janssen is te vin-
den op Klein Dorregeest in 
Akersloot. Meer informatie is 
te vinden op : www.tuincen-
trumfritsjanssen.nl.

Castricum - De onderne-
mende vrouwen van Goed 
Contact komen op 19 decem-
ber samen voor een kerstont-
bijt. In een gezellige kerstset-
ting sluiten zij het jaar in stijl 
af en blikken zij vooruit op 
het komende jaar. Het kerst-
ontbijt vindt plaats van 8.15 
tot 9.30 uur in Huisvanbin-
nen, Kerkweg 2, Limmen. Al-
le vrouwelijke professionals 
zijn welkom. Aanmelden via 
www.goed-contact.nl.

Kerstontbijt 
Goed Contact
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Hartsvriendinnen door dik en dun
Akersloot - In 1995 werd 
Riet Verduin-Beentjes wedu-
we en zij miste toen behalve 
haar echtgenoot ook meteen 
haar allerliefste gezelschap 
en kaartmaatje. Toen ze dat 
deelde met een vriendin van 
vroeger, Truus Welboren, be-
sloten ze de soms lange zon-
dagmiddagen samen door te 
komen. Met mooie fietstoch-
ten en als het regende door 
binnen een puzzeltje te leg-
gen. 

Met het verstrijken van de 
tijd werd ook Mien Verduin-
van der Kolk, die ze nog ken-
den van hun vroege jeugd in 
Heemskerk, benaderd nadat 
haar man was overleden. Al 

snel werd er een vierde lot-
genoot bijgezocht, want zo`n 
derde wiel. Tiny Leyen meld-
de zich op een zondag eind 
jaren 90. Dat ging niet zon-
der slag of stoot, want Tiny 
kwam uit Limmen en dat is 
toch heel anders dan Heems-
kerkse meisjes onder elkaar. 
Maar om gezellig te fietsen 
en bij regen te klaverjassen is 
het fijner en veiliger met z’n 
vieren, dus werd er een oog-
je dichtgeknepen. Inmiddels 
zijn de meiden, zoals ze soms 
door hun kinderen worden 
genoemd, iedere zondagmid-
dag samen. 
Er wordt gepraat, gespeeld, 
gefietst en gekibbeld want ja, 
je wilt toch winnen. De winst 

gaat in een potje om, als dat 
vol is, samen te verteren bij 
Hotel van der Valk.  Verder 
zorgen de dames goed voor 
elkaar. Als er eentje niet zo 
lekker is, dan hebben de an-
deren dat feilloos door en 
slepen ze elkaar door de 
week heen tot de volgende 
zondagmiddag. De plek van 
samenkomst wisselt steeds 
en als het regent worden ze 
door hun kinderen gehaald 
en gebracht. Want verpiete-
ren achter de geraniums la-
ten deze meiden zich niet 
overkomen. Al ruim twintig 
jaar klinkt er iedere week een 
toost op de gezondheid.  
Op de foto v.l.n.r.: Riet, Mien,  
Tini en Truus.

De nieuwe kampioenen
Limmen - JO13-1 in de zaal van voetbalvereniging Limmen 
is najaarskampioen geworden in de 1e klasse. Dit team is 
pas net begonnen, maar heeft de eerste titel al te pakken. De 
competitie is nog niet afgelopen, maar met een 100% score 
van 21 punten uit 7 wedstrijden zijn deze toppers niet meer in 
te halen. Op de foto v.l.n.r.: onder: Cas Stuifbergen, Lasse van 
Druenen, Jesse Buur, Stijn Glorie. Boven: Tijn Welgraven, Lino 
Valkering, Jur Hollenberg en Sid Schoorl.

Printmedia Kennemerland Uitgevers maakt kwaliteitsslag

Krant nieuwe stijl: duurzaam, beter leesbaar 
en nog steeds boordevol lokaal nieuws!

De printmedia hebben de 
afgelopen jaren een storm 
aan veranderingen in het 
medialandschap moeten 
doorstaan. Niet alleen de 
opmars van internetkran-
ten maar ook het ‘snel-
le nieuws’ op social media 
deed menig uitgever van 
gedrukte kranten huiveren. 
Al ver daarvoor hadden ra-
dio en tv zich al als nieuws-
concurrenten aangediend. 

Alle concurrerende nieuws-
stromen ten spijt hebben 
kwaliteitskranten in gedruk-
te vorm zich kunnen handha-

ven. Uitgeverijen die dat is ge-
lukt, zijn meegegaan met ver-
anderingen, óók in dit digita-
le tijdperk. 
De kunst is om bedreigingen 
om te buigen naar kansen. 
De beste van deze gedrukte 
kranten is het gelukt om be-
staansrecht te houden. Zelfs 
om er beter van uit ‘de strijd’ 
te komen. De krant die u nu in 
handen heeft valt onder uitge-
versgroep Kennemerland Uit-
gevers. Nog altijd onafhanke-
lijk in handelswijze én denk-
wijze. Alle gelederen, van di-
rectie tot redactie en alle an-
dere medewerkers, dragen 

deze waarden dan ook met 
gepaste trots. Hoe houdt Ken-
nemerland Uitgevers met tien 
huis-aan-huiskranten zijn be-
staansrecht in medialand? 

Voor iedereen en objectief 
- Lezerspubliek staat het vrij 
kopij in te leveren maar redac-
ties blijven verantwoordelijk 
voor de inhoud van de krant.
- Nieuws van en voor ieder-
een maar zonder opgedron-
gen meningen, politieke kleur 
of ongefundeerde feiten

Maatschappelijk debat
- Ontwikkelingen in de maat-

schappij blijven zich opvolgen, 
mensen worden steeds mon-
diger en tegenstellingen wor-
den soms in een grimmig de-
cor geuit. De krant gaat met 
zijn tijd mee en laat voor- en 
tegenstanders aan het woord 
(wel op een eerlijke manier, 
hoor en wederhoor, ingezon-
den brieven ondertekend en 
reacties gevraagd uit het le-
zerspubliek)

Digitaal
- Oók digitaal staan deze 
kranten hun mannetje: eigen 
nieuwssites, op Facebook en 
Twitter (alle uitingen getoetst 

aan redactionele vakkundig-
heid)

Duurzaam
- Oog voor maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid met 
duurzaamheid in een hoog 
vaandel: één centrale printer 
per grote afdeling en een op 
duurzaamheid gecertificeerde 
drukkerij

Kwaliteit
- Wij luisteren naar de vraag 
van lezers en adverteerders. 
Daarom is gekozen voor een 
grotere letter, dikker, witter en 
milieuvriendelijk papier.

www. .nl

www. .nl
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Samenwerking en 
verbondenheid parochies

Limmen - Op de eerste ad-
ventszondag werd in de Cor-
neliuskerk de regionale sa-
menwerking en verbonden-
heid op een bijzondere ma-
nier gevierd. De vier pastores 
Herman Helsloot, Nico Mant-
je, Henk Hudepohl en Johan 
Olling van Heiloo, Akersloot, 
Limmen, Egmond Binnen, 
Egmond aan de Hoef en Eg-
mond aan Zee gingen voor. 
Afgevaardigden van de ver-
schillende kerkplekken ga-

ven uiting aan die verbon-
denheid door het advents-
licht te delen en naar de ei-
gen kerk te brengen. De ver-
bondenheid werd ook uitge-
beeld door een ‘Levensboom’ 
die op zes verschillende lo-
caties is vervaardigd en tot 
één is gemaakt; een doek dat 
op reis gaat naar het scho-
lencomplex Zoodo in Burki-
na Faso waar de regio al ja-
ren mee verbonden is. Foto 
Nico Snel.

Zwaar verlies rugbydames

Castricum   De dames van 
Cas RC hebben flink klop ge-
had in hun wedstrijd tegen 
de Breda Rugby Etten Leur 
Combinatie. Deelde het da-
mesteam gewoonlijk de la-
kens uit in alle voorgaande 
wedstrijden en wonnen ze 
met hoge uitslagen; nu wa-

ren de rollen omgekeerd. Al 
trad het Castricums team 
weer aan in ondertal, maar 
dat mag geen excuus zijn 
voor de afdroging van afge-
lopen zondag . Breda start-
te fanatiek, fit en fysiek sterk 
om vanaf de eerste minuut te 
laten zien wat ze wilden: win-
nen.  Sterken lopers in hun 
driekwart lijn sneden door 
de slecht tackelende verde-
diging van Cas RC. En voor-
dat het eerste kwartier voor-
bij was waren er al vier tries 
door de tegenstander ge-
drukt. 
Daar kon Castricum slechts 
een try van Martine Mooij 
tegenoverstellen, die wel 
goed geconverteerd werd 
door Lotte Brink. In de twee-
de helft denderde de Bre-
da-trein door. Cas RC kon er 
slechts twee tries tegenover-
stellen. Uiteindelijke stand: 
90-17.

Wereldlichtjesdag in 
Cultuurkoepel Heiloo

Heiloo - Op zondag 11 de-
cember vindt in de Cultuur-
koepel Heiloo weer Wereld-
lichtjesdag plaats, de her-
denkingsceremonie voor 
overleden kinderen. Over-
al ter wereld worden op de 
tweede zondag in december 
om 19.00 uur plaatselijke tijd 
kaarsjes aangestoken. Waar 
op de ene plek de kaarsjes 
doven, worden er op de an-
dere plek kaarsjes aangesto-
ken. Op deze manier ontstaat 
er een wereldwijde ‘light-
wave’.
Om 18.30 uur is jong en oud 

welkom. De ceremonie be-
gint om 18.45 uur. De namen 
van overleden kinderen  wor-
den genoemd, kaarsjes aan-
gestoken en naast muziek 
zullen er troostrijke woorden 
klinken. 
Bovenal is er ruimte om sa-
men stil te staan en te her-
inneren. Het thema van de-
ze avond is ‘VangNet’. Voor 
sfeervolle muziek zorgen de 
drie zangeressen van Sya. 
Neem zelf een glazen potje 
voor een waxinelichtje mee. 
De toegang is gratis, dona-
ties zijn welkom.

FCC haalt gretig uit: 0-7
Castricum - Gelijkspel van 
HCSC tegen ZCFC gaf FC 
Castricum de kans om de 
voorsprong in de voetbal-
competitie te vergroten. En 
dat werd met een 7-0 zege 
bij Germaan/de Eland gretig 
gedaan. Het was snel duide-
lijk dat het onderaan geklas-
seerde Germaan weinig in te 
brengen had tegen een fel 
startend Castricum dat al na 
tien minuten op 0-1 kwam via 
een prachtige volley van Ela-
rio Zweet. Na een half uur 
was de wedstrijd eigenlijk al 
beslist toen Elario de keeper 
verraste met een afstands-
schot: 0-2. De Amsterdam-
mers kwamen met deze rust-
stand goed weg.
Wie in de rust te lang over zijn 
kopje thee had gedaan, miste 
direct na rust drie doelpun-
ten. In de 47e minuut scoorde 

Carlo Vrijburg uit een voor-
zet van Maarten van Duiven-
voorde (0-3), een minuut la-
ter was het Sebastiaan We-
ber die door de Germaan-de-
fensie soleerde (0-4) en weer 
drie minuten later was een 
pass van Maarten goed voor 
het derde doelpunt van Ela-
rio (0-5). Nadat Sebastiaan 
Weber de paal had geraakt 
was iedereen weer scherp. 
Een kwartier voor tijd scoor-
de Elario via
een schitterende vrije schop 
de 0-6, zijn vijftiende seizoen-
treffer. Toen Carlo na een as-
sist van Maarten voor 0-7 
zorgde, vond men het welle-
tjes. Zaterdag komt DCG op 
bezoek bij FC Castricum dat 
de eerste competitiehelft af-
sluit met de koppositie, want 
de voorsprong op HCSC be-
draagt nu vijf punten.

Castricum - Op 14 decem-
ber vindt de gratis workshop 
‘Praten met je baby’ plaats in 
de bibliotheek. Het is de be-

doeling dat de baby’s ook 
meekomen. Van 10.00- 11.00 
uur. Aanmelden via www.gg-
dhn.nl/cursussen.

Workshop Praten met je baby

Castricum - Elke woens-
dagmiddag wordt er voor 
een diploma afgezwommen 
in zwembad De Witte Brug. 
Woensdag 2 november heeft 
een groep van negen kandi-
daten hun Zwem ABC com-
pleet gemaakt door aan alle 
eisen voor het C-diploma te 
voldoen: Yassine Anwar-Ali, 
Amber Berentsen, Dominic 
Chovet, Maxim Chovet, Joël-
le Firik, Jara van der Hoeven, 
Yalisa Hurkmans, Elise Liama 
en Fee Wierenga. Tegelijker-
tijd hebben Hielke Haasbroek 
en Harold Hollmann hun 
zwemvaardigheidsdiploma¹s 
gecomplementeerd tot drie 
diploma’s. Op 9 november 
werd er door vier kandidaten 
afgezwommen voor Snorke-
len 1. Laura Boots, Dou-
we Honhoff, Sanne Out en 
Kjell Tijsen zijn geslaagd. Op 
14 november hebben Daan 
Boots en Mark Pieters aan 
alle eisen voor het A-diplo-
ma voldaan. Op 16 novem-
ber werd er door een groep 
van 31 kandidaten succes-
vol voor het A-diploma af-
gezwommen: Kaesar Abu-
dukahaer, Sadin Almusta-
fa, Stijn Bekkering, Ivar Blik, 
Piet Bloothoofd, Luuk van 
Egmond, Kelly Filipsen, Niels 
van Gelderen, Sanne Ha-
zes, Vos Heidstra, Galena 
Hvarkov, Isabella Israeljan, 
Bodhi Kok, Djuri Laan, Sven 
Meintjes, Robert Monesso, 
Lieve Pieters, Daya Ragho-
sing, Forest Renkema, Sven 
Rodenburg, Nikki Rorije, 
Iwan Schermer, Hannah Snel, 
Kyra Snijder, Isa Snijders, Ja-
ri Stalman, Julian Vels, Noor 
de Winter, Luca Winters, Jop 
Wit en Sara Zieltjes. Op 23 
november hebben Eva Ag-
terberg, Ahmad Almustafa, 
Illias van Amsterdam, Jim-
my Bakker, Leroy Baltus, Tijn 
Bangma, Gijs Blom, Nathalie 
Brouwer, Enzo Figelet, Sepp 
Fransen, Huub Groenen-
daal, Daan van Haaster, Da-
nila Hennekens, Jari Hes, Le-
vi van Klaveren, Laura Krimp, 
Benthe Kuilman, Timo La-
gerweij, Dylan de Lang, Kel-
vin Liang, Isabelle Liefting, 
Jens Meister, Thom Montezi-
nos Mul, Jill Nieuwenhuizen, 
Liv de Pauw Gerlings, Door-
tje van der Peet, Yoëla Rios, 
Mats Solleveld, Lieuwe Stuif-
bergen, Roxy Uhl, Fèline van 
der Velden, Roos Vermorken, 
Yara Visjager, Britt Wieringa, 
Hidde van Wijnen en Matthijs 
van Zuilekom hun B-diploma 
behaald. En op 30 november 
hebben vier kandidaten met 
goed gevolg voor C afge-
zwommen: Misha Rood, Vig-
go van Saase, Lieve Schee-
rens en Liz Wijker.

Afzwemmers 
november
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