
Binnen De Zanderij krijgen de 
sportvereniging Vitesse’22, het 
Clusius College en de organisaties 
verenigd in de Kerngroep Groen 
Huis, een prominente plaats. De 
gemeente heeft daarom deze 
drie partijen betrokken bij de 
ontwikkeling en de invulling van 
het gebied. In de afgelopen twee 
jaar is intensief overlegd om de 
plannen op elkaar af te stemmen. 
Vitesse’22, het Clusius College en 
het Groen Huis zijn tot de con-
clusie gekomen dat het uiterst 
zinvol is om bij de ontwikkeling 
van het gebied duurzaam samen 
te werken. De drie partijen willen 
maatschappelijke meerwaarde 
bereiken door de speerpunten 
van de gemeente Castricum als 
referentie te nemen: duurzaam-
heid, maatschappelijke beteke-

nis en de koppeling van jeugd, 
onderwijs en sport. Ook het 
thema verkeersveiligheid wordt 
door de samenwerkende partijen 
uitgewerkt.
Het Clusius College en Vitesse 
willen samen één sportaccom-
modatie realiseren om maximaal 
rendement uit de investering te 
halen. Het Groen Huis, Clusius 
College en Vitesse onderzoeken 
de mogelijkheden van een geza-
menlijke, duurzame energie- en 
waterhuishouding, waarbij ook 
alle andere aspecten van duur-
zaam bouwen worden meege-
nomen. De drie partijen zijn met 
elkaar overeengekomen dat zij 
optimaal gebruik willen maken 
van elkaars faciliteiten en gaan 
samenwerken op onder meer 
de volgende gebieden: Sport 

en bewegen, maatschappelijke 
stages, natuur- en landschaps-
beheer, duurzaam bouwen, 
(buitenschoolse) kinderopvang, 
voorzieningen zoals tuin en die-
ren, parkeervoorzieningen, fiet-
senstalling, beheer terreinen en 
gebruik vergaderfaciliteiten.
Door deze samenwerking kan 
elke partij met een lagere inves-
tering meer bereiken.

De allerbeste wensen...
Volgende week krijgen de bezorgers van deze krant de 
kaartjes uitgereikt waarmee zij de lezers prettige feestda-
gen en het allerbese wensen voor het nieuwe jaar. Omdat er 
in voorgaande jaren valse kaartjes in omloop waren, tonen 
wij hier het enige echte kaartje!

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386
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ZE ZIJN ER WEER!

KERST
PETIT FOURS

Kerstbestellijsten liggen voor u klaar
in de winkel!

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Winterprogramma’s
cursus

een cadeau-idee?
Programma 2007 - 2008

Breed cursusaanbod
voor jong en oud

www.plusactiviteiten.nl
Tel: 0251 - 67 18 37

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

VOORBEELD

Opheffen verrommeling achter 
NS-station door samenwerking
Castricum - De gemeente Castricum werkt aan plannen voor 
De Zanderij, waarvan het gebied tussen het NS-station en de 
duinen een onderdeel vormt. De huidige verrommeling hier 
moet plaats maken voor een ruimtelijk en functioneel land-
schap dat de huidige kwaliteiten van het gebied versterkt.

Castricummerwerf 39-41      1901 RV Castricum      Tel. 0251-651675      Fax 0251-670351 1212 december 2007
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OVERdEkT WINkELhART CASTRICUm

Deze week in deze 
krant

 Bezoek onze showroom:     Openingstijden:
 HAARLEM             ma t/m vr 8:00 - 17:30
 Vondelweg 540       do 19:00 - 21:00
 tel. 023-538 22 77      za 10:00 - 17:00
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Kersttentoonstelling 2007
Zaterdag 8 december 

t/m zondag 6 januari 2008

U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227
Zie redactie elders in deze krant.

Museumboerderij “Jan Makkes”

11.00 - 18.00 uur
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 15 december 18.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. cantorij. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 16 december 9.30 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara. Derde 
zondag van de advent.
Door de week zijn de vieringen op 
dinsdag- en donderdagmorgen 
om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-11.30 
uur is de kerk open voor bezoek 
en bezinning.

Kerk Maria ten
Hemelopne-   ming Bakkum
Za. 15 december 19.00 uur: Woord- 
en gebedsdienst met samenzang.
Zo. 16 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering met zang van 
Schola Cantorum. Voorganger 
pastoor L. Vergara. Na de viering 
kerstmusical m.m.v. kinderkoor De 
Sterretjes.

Protestantse Gemeente 
Castricum
Zo. 16 december: Dorpskerk 
10.00 uur: Ds. M. Beitler. Derde 
advent, Maaltijd van de Heer. Tij-
dens dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door Radio 
Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. H. 
Appers, derde Advent. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. 

Evangelie Gemeente 
Castricum
Zo. 16 december 10.00 uur: Willem 
de Boer uit Alkmaar. Ontmoetings-
centrum Geesterhage. Tijdens de 
dienst is er kinderopvang: crèche 
voor babies en peuters. Verschil-
lende kinderdiensten voor alle 

groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 16 december 10.00 uur: Pastor 
André Wesche.

H. Cornelius Parochie Limmen
Za. 15 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.
Zo. 16 december 10.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
spontaan koor. Voorganger pastor 
J. Olling. Solidaridad. Derde week-
end advent.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 16 december 10.00 uur: Ds. 
H.J. de Bie uit Huizen.

R.K. St. Jacobus de 
Meerdere Akersloot
Za. 15 december 19.00 uur: Com-
munieviering met dameskoor. 
Voorganger pastor J. Olling.
Zo. 17 december 10.00 uur: Com-
munieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger pastor W. van Schie.

Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot
Zo. 16 december 10.00 uur: Dienst 
in Uitgeest. Ds. M.J. de Geus uit 
Alkmaar.

Parochie O.L. Vrouwe Geboorte 
Uitgeest
Vrij. 14 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. de cantorij.
Za. 15 december 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. de cantorij.
Zo. 16 december 10.00 uur: Derde 
Adventszondag. Eucharistieviering 
m.m.v. Laus Deo gemengd en kin-
derkerk en jongerengroep.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest, Benes-
serlaan 266. Behandeling alleen 
volgens telefonische afspraak, 
tel. 0251-313879 tussen 8.30-
12.00 uur en 13.00-16.00 uur. 
In het weekend tel. 06-53937620. 
Waarneming voor de tandartsen 
in Castricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest. Alleen voor spoed-
gevallen.

Apotheek Castricum 
Apotheek Geesterduin, Geester-
duinweg 42, tel. 655066. Apo-
theek van Ouwerkerk, Burg. 
Lommenstraat 6, tel. 652500. De 
apotheken in Castricum zijn door 
de week geopend tussen 8.30 en 
17.30 uur. 

Apotheek Akersloot, Churchill-
plein, Akersloot, tel. 0251-312122. 
Openingstijden van 8.30-12.30 
uur en van 13.30-17.30 uur. 
Voor spoedeisende medicatie 
buiten deze openingstijden kan 
men van 18.00 tot 8.00 uur en in 
het weekend terecht bij Diensta-
potheek Midden Kennemerland, 
gevestigd in het Rode Kruis Zie-
kenhuis, Vondellaan 13 in Bever-
wijk, tel. 0251-783840

Apotheek Limmen/Heiloo
Apotheek Limmen, Vuurbaak 

7a, Limmen, tel. 072-5052620. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag 8.00-18.00 uur. Buiten 
deze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, tel. 072-5143060.

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei, Pr. Irenestraat 
2, Uitgeest. Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 
uur, zaterdag van 11.00-13.00 
uur. Apotheek, Graskamplaan 
13, Uitgeest, tel. 0251-208881. 
Geopend: maandag t/m vrijdag 
8.00-17.30 uur.

Telefonische Hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot 
mens 24 uur bereikbaar: tel. 
0900-0767.

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-
215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters en mw. A. 
Wielinga, Laan van Albertshoeve 
140, tel. 654345. Uitsluitend klei-
ne huisdieren. 
Dierenkliniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 

0251-312227. Spreekuur maan-
dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreekuur 
maandag, dinsdag en vrijdag 
18.30-19.30 uur, woensdag en 
donderdag 8.45-9.30 uur.

Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en 
gehandicapten. Voor vragen tel. 
0251-653841 of 072-5051210.

Spreekuur Algemeen Maat-
schappelijk Werk
Castricum: Spreekuur op maan-
dagochtend van 9.00-10.00 uur 
in gebouw Geesterhage, Gees-
terduinweg 5, Castricum. Op af-
spraak: 0251-658787.
Akersloot: Spreekuren op dins-
dag- en vrijdagochtend van 9.00 
tot 9.30 uur, Raadhuisweg 28a 
in Akersloot. Op afspraak: 0251-
312557. 

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Dr. Brugmanstraat 304, tel. 0251-
310406, b.g.g. 0251-251500.
Castricum: Inloopspreekuur So-
ciaal Raadslieden: voor advies 
en hulp bij invullen van formu-
lieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties 
en huursubsidie op woensdag-
middag van 14.00-16.00 uur in 
gebouw Geesterhage, Geester-
duinweg 5, Castricum. 

Doktersdiensten

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten

Kerkdiensten

Huisartsen Castricum, 
Akersloot en Uitgeest
Avond/nacht/weekenddienst: 
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 
volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met 
de post wordt gevraagd om 

verzekeringsgegevens, zorg dat 
deze paraat zijn.
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.
Afwezig: dr. Bakker 13 en 14 de-
cember, 24 t/m 28 december; dr. 
Buitenhuis 24 t/m 28 december; 

dr. Coppoolse 31 december t/m 
4 januari; dr. de Groot en dr. den 
Herder 14 december; dr. Leem-
huis 17 t/m 28 december; dr. Mo-
hammadnia 31 december t/m 4 
januari; dr. Remmelswaal 24 t/m 
28 december.
Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

Dieren-
bescherming
Inlichtingen: 
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencentrum: 
072-5090234. Inspectie: 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-6213737. 
Dierenambulance: 0251-215454. 
Dierenasiel: 072-5114861. Stich-
ting Zwerfdier: 072-5612482.

Vermist:
De Crimpen Akersloot: witte tor-
telduif met rode ring 330ffw. Be-
loning voor terugbrengen.

Goed tehuis gezocht:
Voor een lieve zwarte, aanhan-
kelijke poes van 11 jaar. Niet bij 
kleine kinderen of andere dieren. 
Inlichtingen 0251-658504.

Eerste Heilige 
Communie
Castricum - De Eerste Heilige 
Communie is binnen de katho-
lieke kerk altijd een bijzonder 
feestelijk gebeuren. De voorbe-
reidingen zijn weer van start ge-
gaan en strekken zich uit over het 
voorjaar 2008.
Het project begint met een infor-
matieavond voor ouders op don-
derdag 10 januari om 20.00 uur 
in het parochiecentrum, Dorps-
straat 113. 
De vieringen van de Eerste Hei-
lige Communie zijn: zondag 1 
juni in de St. Pancratiuskerk en 
bij voldoende aanmeldingen zon-
dag 8 juni in de kerk Maria ten 
Hemelopneming in Bakkum.
Inschrijving kan op de informatie-
avond en uiterlijk voor 25 januari.

Lunch en crea-
tief aan de slag
Castricum - Op vrijdagmid-
dag 14 december om 13.00 
uur organiseert stichting 
Roads een activiteitenmiddag 
met daaraan voorafgaand een 
lunch. Men is welkom vanaf 
12.00 uur voor de lunch die 
gebruikt wordt in restaurant 
KooKKunst, Gasstraat 3 in 
Castricum. Daarna zal er in het 
creatief atelier een kerststuk in 
de vorm van een piramide ge-
maakt worden. Nieuwsgierig 
geworden? Bel voor informatie 
en opgave 0251-665950 en 
vraag naar Marianne. De kos-
ten van deze middag bedra-
gen 15,00 euro. Zonder lunch 
zijn de kosten 12,50 euro.

Nieuwe cursussen en 
workshops bij Vucas
Castricum – De Volksuniversiteit Castricum start na de jaar-
wisseling weer met een aantal cursussen en workshops over 
bijzondere onderwerpen. Op het programma staan onder meer 
Digitale fotobewerking, Organiseren en opruimen en Familie-
opstellingen.

De cursus Digitale fotobewerking 
is gericht op de enigszins ervaren 
computergebruiker die meer wil 
weten over het bewerken van foto’s 
met de computer onder leiding van 
docent  Liesbeth van Hoek. Deze 
cursus van zes lessen van 1,5 uur 
start op dinsdag 15 januari om 19.00 
uur in het Clusius College. 
Organiseren en opruimen is een 
cursus waarin de deelnemers leren 
hoe zij beter kunnen organiseren. 
Docent Anja Dekker leert hen tech-
nieken waarmee men iedere orga-
nisatieklus eenvoudig, hanteerbaar 
en haalbaar kan maken. Deze cur-
sus omvat vier lessen van twee uur 
en start op maandag 14 januari om 
19.30 uur in het Clusius College.
Familieopstellingen is een workshop 
gebaseerd op het gedachtegoed 
van Bert Hellinger die een effec-
tieve methode heeft ontwikkeld om 

de verhoudingen binnen familie-
verbanden duidelijk zichtbaar te 
maken. Docent is Han Deibert, die 
als hulpverlener ruim 20 jaar in de 
GGZ voor volwassenen werkzaam 
geweest is en sinds 1997 freelance 
trainer. Deze 7,5 uur durende work-
shop is op zaterdag 12 januari, aan-
vang 9.30 uur in het VUcas-kantoor 
op het Kooiplein.
Aanmelden kan door het inschrijf-
formulier in te leveren op het VU-
cas-kantoor, Kooiplein 24a, 1901 VW 
Castricum, tel. 0251-670048, info@
vucas.nl of in de bus in de CAL-bi-
bliotheken. Het inschrijfformulier zit 
in het programmaboekje dat gratis 
verkrijgbaar is bij de Openbare Bibli-
otheken en diverse boekhandels in 
Castricum en omgeving. Op www.
vucas.nl waar het volledige pro-
gramma overzicht is te vinden, is het 
ook mogelijk online in te schrijven.
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Voor elkaar
In de grote steden staan 
er in de kranten vast geen 
oproepjes zoals je deze in 
de Castricummer vindt. 
Tekstjes als: “Heb jij ge-
boortekaartjes over, Ik 
spaar ze!” en “Te huur bo-
venwoning in Castricum 
voor 600 euro p.m.” ma-
ken mij aan het zuchten of 
cynisch lachen. Wel leuk 
of oprecht zijn oproepjes 
als; “Gratis dakpannen of 
te halen in de Oranjelaan”, 
“Wie heeft mijn roze fiets 
meegenomen?”. Of: “Gup-
pies te koop, voor tien 
cent per stuk”, “Help, heb 
jij mijn jas met zebraprint 
gezien?” Of, heel zielig; 
“Joep de schildpadkater 
wordt erg gemist, weet 
iemand waar hij is?” Dit 
lezen maakt je iets alerter 
in het dagelijkse leven; 
want als je nu een halve 
fiets in een boom, een jas 
in de bibliotheek of een 
kater in het parkje bij de 
supermarkt ziet, dan kijk 
je toch een keer extra: is 
dat een roze wiel, een ze-
braprint,  Joep? Zo letten 
wij Castricummers voor 
elkaar op onze dierbaar-
heden. Maar het “voor 
elkaar-systeem” is niet 
waterdicht. Want stel; ik 
heb Joep gezien, vorige 
week, op het veldje bij de 
supermarkt. Denk je echt 
dat het beestje daar nog 
steeds zit? En zo’n roze 
fiets is natuurlijk allang 
overgespoten… Ondanks 
de kleine kans op succes 
zijn zulke advertentie in 
de Castricummer belang-
rijk; zij leveren een bij-
drage in de vermindering 
van de individualisering. 
En samen naar een kater 
zoeken is minder erg dan 
in je eentje. 

 Avienna

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:

Bij de Open Eettafel in Sans Souci kan men weer versterking ge-
bruiken bij het enthousiaste team dames die 3x per week de maal-
tijden serveren. Stichting Welzijn Castricum organiseert in samen-
werking met Sans Souci een open eettafel voor zelfstandig wonende 
ouderen om aan te schuiven voor een warme maaltijd. De gastvrou-
wen/heren zorgen voor de gedekte tafels, serveren de maaltijden en 
verzorgen de drankjes tijdens het eten. Men wordt ingeroosterd in 
een schema. De werktijden zijn maandag/woensdag of vrijdag van 
12.00 – 13.30 uur. 
Het Maatjesproject Midden-Kennemerland koppelt mensen met 
een psychiatrische achtergrond, die wel zelfstandig wonen, maar 
weinig contacten hebben, aan een ‘maatje’. Zij hebben vaak behoefte 
aan een steuntje in de rug; met dit maatje kunnen zij, op een regel-
matige basis activiteiten ondernemen die ze beiden leuk vinden om 
te doen. Op dit moment is er specifiek vraag naar een maatje voor 
een 29-jarige jongeman uit Uitgeest die van tuinieren, wandelen, 
muziek, theater- en bioscoopbezoek en schilderen houdt. Voor een 
dame van 37 jaar zoekt men een niet-rokend maatje om samen te 
winkelen, koffie te drinken, bioscoop, zwarte markt, kerstmarkten of 
kermis te bezoeken. Een vrouw van 57 jaar bezoekt graag musea. 
Een cliënte van 23 jaar zoekt iemand om mee te gaan sporten, ten-
nis, squash, maar ook wandelen of samen een hapje eten. Er wordt 
aan de vrijwilliger begeleiding en ondersteuning geboden door een 
trajectbegeleider.
Psychiatrisch ziekenhuis Dijk en Duin zoekt een begeleider li-
turgiewerkgroep. Voor het witte kerkje zijn vrijwilligers (m/v) nodig 
die het leuk vinden om samen met de geestelijk verzorger en de 
cliënten een kerkdienst voor te bereiden. Het gaat om 1x per 14 da-
gen. 
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil doen 
kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoonnummer 
is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.welzijn castri-
cum.nl.

Optreden de Windjammers 
bij candlelight shopping
Castricum - Zaterdag 22 december zullen De Windjammers zich 
traditiegetrouw laten horen tijdens het candlelight shoppen in de 
dorpskern van Castricum tussen 19.00 en 21.00 uur. Deze Castri-
cumse feestband heeft haar kertsrepertoire uit de kast getrokken en 
zal zich steeds verplaatsen in Torenstraat, Burgemeester Mooijstraat, 
Dorpsstraat en Stationsweg. De Windjammers genieten elk jaar van 
het publiek dat meezingt en van het gastvrije onthaal bij de winkeliers 
met glühwein en kruidenbitter. Kortom, een sfeervol optreden dat men 
zeker niet mag missen.

Beeldende cursussen 
van start bij Toonbeeld
Castricum - Voor kinderen  van 8 tot en met 12 jaar is er iedere 
woensdagmiddag kinderatelier bij Toonbeeld. Onder leiding 
van Rick Paauw maken kinderen beelden met alle denkbare 
materialen en leren ze de daarbij behorende constructieme-
thodes: boetseren met klei, timmeren met hout, solderen met 
metaal maar ook bouwen met diverse afvalmaterialen. 

Kinderen van die leeftijd die wil-
len tekenen en schilderen kun-
nen op donderdagmiddag te-
recht bij Elma De Weerd. Vanaf 7 
februari kunnen ook de kleuters 
onder haar leiding weer aan de 
slag met krijten en kwasten.
Nieuw is het jongerenatelier op 
zaterdagmiddag. Op 19 januari  
gaat een nieuwe serie van twaalf 
lessen van start met verschillen-
de thema’s binnen de beeldende 
kunst.  Ook voor volwassenen 
is er veel te kiezen:. Een kleine 

greep uit de cursussen die in ja-
nuari van start gaan: kalligrafie 
op maandagochtend, op dins-
dagmiddag schilderen, dinsdag-
avond wordt naar model en por-
tret getekend en  geschilderd en 
keramiek gemaakt. In de eerste 
week van februari twee korte 
kennismakingscursussen: maan-
dagavond tekenen en schilderen 
en op donderdagochtend model-
boetseren. 
Voor exacte tijden, prijzen en eer-
ste lessen: www.toonbeeld.tv.

Werkgroep zoekt vrijwilligsters
Regio - Kennis van de Neder-
landse maatschappij en taal zijn 
onmisbaar om goed in de maat-
schappij te kunnen functioneren. 
Niet iedere allochtone vrouw is 
echter in de gelegenheid om een 
officiële inburgeringcursus te 
volgen. Daarom geven vrijwillig-
sters van de Werkgroep Buiten-
landse Vrouwen IJmond-Noord 
les aan deze vrouwen. 

De werkgroep is op zoek naar 
vrouwen die één keer per week 
één uur les willen geven. Erva-
ring is niet noodzakelijk. Vooraf is 
er een introductiecursus en ook 
daarna is er begeleiding.

Informatie en aanmelden co-
ordinator Suzanne de Vries tel. 
06-52474462 / onderwijs.wbv@
live. nl

Uylenspieghels bellen zich suf
Limmen – Carnavalsvereniging de Uylenspieghels gaat op zaterdag 
15 december, tussen 15.30 en 17.00 uur bellen vanuit een callcenter 
in Amsterdam. Bellen om zoveel mogelijk loten voor de Sponsorloterij 
te verkopen. Zaterdagochtend waren al vier leden van de Raad van Elf 
op de Vuurbaak bezig met een voorverkoopactie. Voor elk lot van de 
Sponsorloterij ontvangt de club de helft, dat betekent dat de Uylen-
spieghels elke maand 3,40 euro per verkocht lot ontvangen. En als de 
Uylenspieghels de meeste loten verkopen krijgen ze nog een bonus 
van 2.000, - euro.
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer u 
de tekst naar ons e-mailt kunnen 
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Openingstijden:
Maandag, dinsdag en woensdag 
van 9.00 tot 17.00 uur, Donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 12.�0 uur

Geboren:
Wonende te Castricum:
02-12-2007: Mette, dochter van 
R.J. van Zelst en E.K. Hylkema, 
geboren te Castricum.
03-12-2007: Michelle Josie, 
dochter van T. van Duijn en I.G.A. 
van Zilt, geboren te Castricum.
Wonende te Limmen:
04-12-2007: Mel Gertrudis 
Cornelia, dochter van E.J.S.G. 
Schoorl en L.J.M. Kuijs, geboren 
te Limmen.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
04-12-2007: Gündogan, Adam 
en Baten, Marjolein, beiden wo-
nende te Bakkum.

Huwelijken- en partner-
schapsregistraties:
30-11-2007: Wester, Pieter G.A.G. 
en Kemp, Apolonia A.E., beiden 
wonende te Heerhugowaard.

Overleden:
Wonende te Castricum:
25-11-2007: Wientjens, Martha 
P., oud 90 jaar, gehuwd geweest 
met G.C. Kooijman, overleden te 
Alkmaar.
26-11-2007: Bos, Klaasje, oud 75 
jaar, gehuwd met P. Zandhuis, 

overleden te Amstelveen.
28-11-2007: Zwaanswijk, Marten 
H., oud 76 jaar, overleden te Cas-
tricum.
28-11-2007: Leenders, Agatha 
W.J., oud 84 jaar, gehuwd ge-
weest met A.B.M. Hogema, over-
leden te Heemskerk.
30-11-2007: Bohnenn, Maria C., 
oud 81 jaar, gehuwd geweest 
met J.F. Damen, overleden te 
Castricum.
02-12-2007: Bijvoet, Simon J., oud 
74 jaar, gehuwd met D.C. Kloos-
terhof, overleden te Castricum.
Wonende te Akersloot:
01-12-2007: Mulder, Jacoba, oud 
92 jaar, gehuwd geweest met 
T.M. van Roode, overleden te 
Alkmaar.
Wonende te Limmen:
27-11-2007: Valkering, Cornelia 
J., oud 81 jaar, gehuwd geweest 
met N.C. Verver, overleden te 
Alkmaar.
01-12-2007: Gooijer, Petronella, 
oud 91 jaar, gehuwd geweest 
met J. Kuijper, overleden te Lim-
men.
Wonende te Uitgeest:
03-12-2007: Verdonk, Anna, 
oud 83 jaar, gehuwd geweest 
met C. de Ruijter, overleden te 
Akersloot.

Betaalbare seniorenwoningen
Op 4 september organiseerde B&W een ontmoetingsavond voor de be-
woners van Castricum- Oost, waarbij onder meer de gelegenheid werd 
gegeven vragen te stellen of problemen te melden. Wij hebben toen 
gewag gemaakt van een probleem binnen Castricum dat schreeuwt 
om een oplossing, te weten de bouw van een groot aantal adequate, 
betaalbare koop- en/of huurwoningen voor senioren. 
In de beginjaren ‘70 heeft de Stichting Eigen Woningbezit Castricum 
125 woningen gerealiseerd voor gezinnen met enkele kinderen. Inmid-
dels zijn de bewoners 60 jaar of ouder, hun kinderen al lang de deur uit 
en bewonen zij een huis met vier slaapkamers, uitermate geschikt voor 
(wederom!) gezinnen met enkele kinderen. Ik ben een van de bewo-
ners van deze huizen.Vanuit mijn achtertuin heb ik zicht op zo’n zestien 
woningen; slechts drie ervan worden bewoond door een gezin met 
kinderen. Rondvragend wordt duidelijk dat vele van de oudere bewo-
ners best wel willen verhuizen, maar dan naar een woning in Castricum 
(want daar voelen ze zich, na al die jaren, thuis!) als zo’n woning dan 
ook betaalbaar is en enig comfort heeft, aangepast aan hun huidige 
leefsituatie. Concreet wil dat zeggen dat er grote belangstelling bestaat 
voor met name appartementen in de koopsector van circa 250.000,= 
euro of in de huursector voor een bedrag van 700,= à 800,= euro per 
maand. 
De woningen in Noord-End waarover we spreken, worden verkocht voor 
ongeveer 100.000,= euro minder dan de appartementen die momen-
teel worden aangeboden; uitzonderingen zijn die welke naast de wo-
ning een garage en/of een uitbouw bezitten. Wanneer men een woning 
koopt uit het huidige aanbod, betekent dit dat de mensen waarover we 
spreken in vele gevallen weer een hypotheek van een ton moeten af-
sluiten, iets wat zij gezien hun leeftijd beslist niet van plan zijn. Door de 
verkoop van hun huis resteert een reserve, waardoor ze in staat zijn die 
hogere huren op te brengen. Het moge eveneens duidelijk zijn dat de 
vrijgekomen huizen niet alleen zeer geschikt zijn voor jonge gezinnen, 
maar ook betaalbaar zijn, lettend op de markt in Castricum. 
De heer Leo van der Linden, woonachtig aan de Dag Hammerskjöld-
laan, acht het voorafgaande ook van toepassing op vele huizen in zijn 
wijk. Goed beschouwd kunnen we zeggen dat er in Castricum talrijke 
woningen met hun eigenaren zijn die aan dit profiel beantwoorden. 
Uit de reacties van de aanwezigen op die vierde september maakten 
we op dat het probleem bij heel velen leeft. We hebben nadien een 
afspraak gemaakt met de wethouder mevrouw Portegies voor een ge-
sprek. Uit het contact met haar en daarna met een afgevaardigde van 
De Wonerij bleek in elk geval dat beide instanties het probleem onder-
kenden, dat ze begrip toonden en welwillend waren, maar ons wezen 
op de obstakels in de vorm van allerlei beperkingen vanwege regels 
en afspraken die er bestaan. Voorts hebben we het probleem bij alle 
fractievoorzitters aan de orde gesteld.
We spreken niet namens de een of andere organisatie, we zijn ook niet 
van plan ons te gaan organiseren; we zijn gewoon twee zeer bezorgde 
burgers die rondkijkend en pratend met Castricumse ‘lotgenoten’ re-
ageren. 
Onze uitgangspunten en beweegredenen zijn dan ook heel simpel: Er 
is sprake van een zeer groot probleem. Als aan de oplossing van dit 
probleem wordt gewerkt, ontstaat een zeer gewenste doorstroming. 
Als op dezelfde voet wordt doorgegaan, betekent dit dat het probleem 
steeds groter wordt en op niet zo lange termijn een onhoudbare situ-
atie oplevert.
We dagen alle instanties die op de een of andere manier betrokken 
zijn bij de beleidsvoering in dezen uit aan de oplossing te gaan werken. 
Toon lef! Dit probleem mag niet door traditioneel handelen, regeltjes 
en afspraken worden getorpedeerd. Mensen zijn toch belangrijker dan 
regeltjes!
Leo van der Linden en Jan Buijsman

Politiek café
Afgelopen zondag 2 december heb ik in ‘Me Tante’ het politiek café 
bijgewoond. Het was een levendig gebeuren met een diversiteit aan 
meningen van de verschillende partijen. Na het lezen van uw verslag 
vraag ik me echter af of we wel dezelfde bijeenkomst hebben bijge-
woond. Ik vind namelijk in uw verslag weinig tot niets terug van deze 
diversiteit. Alleen de tekst van een mevrouw van het CDA wordt in uw 
artikel overbelicht. Jammer van de gemiste kans om uw lezers een 
reëel  beeld te schetsen.
Gretha Langenberg, Limmen.

Burgerlijke Stand

Presentatie Wonen en Leven
Op maandagavond 3 december werd in het kader van de ontwikkeling 
van het Dorpsplan een informatieavond in het Dorpshuis georgani-
seerd. Het thema was wonen en leven in Uitgeest tot 2025. Onder-
zoeksbureau Companen presenteerde de uitkomsten van een recent 
onderzoek. Na de pauze trok Kor Buitendijk van het Ontwikkelbedrijf 
Uitgeest de conclusies uit het onderzoek bij mogelijke keuzes voor 
groeiscenario’s. Opmerkelijk in het onderzoek is dat zovelen op zoek 
zijn naar woningen die er niet zijn en ook niet gebouwd kunnen worden. 
Men had de enquete beter kunnen beperken tot een keus uit datgene 
wat de markt wel kan bieden. Men had dan wellicht een meer realis-
tisch beeld gekregen. Iedereen wil immers wel lage woonlasten en laat 
bij een keuzemogelijkheid niet het achterste van zijn/haar tong zien. 
Als het over de leefbaarheid gaat is de overlast van het uitgaanspubliek 
na de parkeeroverlast het grootste probleem.
Wil Uitgeest voorzien in de eigen woningbehoefte voor 2010 - 2025 
dan moeten er volgens het onderzoek tenminste 40 woningen per 
jaar worden gebouwd. Maar Uitgeest is al decennia lang een groei-
gemeente en wil graag zelfstandig blijven. Dan komt een scenario van 
80 of 160 woningen per jaar al snel in beeld met daarbij behorende 
inwoneraantallen van resp. 14.500 en 17.500.
Het onderzoek was niet gericht op de beschikbare ruimte in onze ge-
meente. De beperkte mogelijkheden voor bouwlokaties in Uitgeest 
vormen wellicht een groot probleem. De sportverenigingen hebben in 
een eerdere sessie al aangegeven geen behoefte te hebben om van 
het huidige centraal gelegen sportpark naar de excentrisch gelegen 
milieubelaste omgeving van de A9 te vertrekken. We hebben onze visie 
zoals die op onze website www.avbu.com is te vinden nog maar eens 
onder de aandacht van de OBU gebracht.
Een probleem in de gehele aanpak van het Dorpsplan kan nog wel 
eens de scheiding der machten vormen. Volkshuisvesting zit in de PU-
portefeuille, Ruimtelijke Ordening in de portefeuille van de PvdA en de 
CDA-burgemeester gaat over de WVG. In de Gemeenteraad hebben 
deze coalitiepartijen ook zo hun eigen ideëen over het Uitgeest van de 
toekomst. Geen van deze partijen is bovendien pleitbezorger voor vrije 
bouwkavels zodat een doorstroming in het bovenste segment van de 
woningmarkt er niet in zit.
AVBU-Uitgeest.

Dronken wildplasser verzet zich
Castricum - Een dronken 18-
jarige jongen uit Castricum werd 
zaterdag rond 3.00 uur op de 
Dorpsstraat aangesproken door 
agenten omdat hij tegen een 
gevel stond te plassen. Hij wei-
gerde zijn naam op te geven en 
bedreigde de politiemensen. Hij 

werd aangehouden en ter ont-
nuchtering ingesloten. In de loop 
van de ochtend werd hij gehoord 
waaruit bleek dat hij bijna zes 
liter bier had gedronken en nog 
een tequila. Hij is in de loop van 
de middag heengezonden met 
een proces-verbaal op zak.
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Zondag en maandag ook
geopend in Limmen

Rijksweg 9, 1906 BC Limmen
072-5051353

Stationsbloemenkiosk Castricum
0251-654799

Het adres voor prijs, kwaliteit en assortiment!

DIVERSE KERSTSTUKKEN

v.a.6.95

WEEKENDAANBIEDING
20 RooSjES 
1e kwaliteit
diverse kleuren

2.95

Iedere klant

GRATIS 

KERSTDIENBLAD

NordmaNN 
kerstbomeN
Alle maten uitzoeken, alleen in Limmen

17.50

WEEKENDAANBIEDING
UNIEK IN NEDERLAND
ExLUSIEVE 
KERSTmAN

± 65 cm hoog

van 19,95 voor14,95
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Klaverjassen, kienen, sjoelen en 
speciale workshops, zoals maan-
dag toen er geknutseld werd 
in het teken van kerst; er blijkt 
geen behoefte aan te zijn door 
de nieuwe generatie arbeidson-
geschikten. “En als er geen jong 
bloed bijkomt, houdt het op een 
gegeven moment gewoon op”, 
zegt voorzitter Fred Folla. “De 
deelnemers zijn tegenwoordig 
vooral gepensioneerden; de leef-
tijd varieert van 55 tot 90 jaar. En 
dat weerhoudt jonge arbeidson-
geschikten weer om zich aan te 
sluiten.” 
Omdat een groot aantal leden 
nu niet meer afhankelijk zijn van 
een wao-uitkering, maar van een 

aow-uitkering eventueel aan-
gevuld met pensioen, voldoet 
de projectgroep niet meer aan 
de oorspronkelijke doelstelling, 
waardoor ook de gemeentelijke 
subsidie zal vervallen. 

“De PAC werd opgericht om 
mensen die afgekeurd werden 
achter de geraniums weg te ha-
len. In de beginperiode kwamen 
de leden bijeen om te praten in 
combinatie met een kaartje leg-
gen of een spelletje doen. In die 
tijd schaamden mensen zich als 
ze in de wao terechtkwamen. Dat 
is nu een stuk minder. De meeste 
mensen zijn er nu toch wel van 
doordrongen dat het iedereen 

kan overkomen.” Zelf heeft Fred 
Folla gewerkt als procesopera-
tor totdat hij op 62-jarige leeftijd 
met vervroegd pensioen ging. “Ik 
houd van klaverjassen en daarom 
bezocht ik PAC. Acht jaar gele-
den werd ik door het bestuur ge-
vraagd om voorzitter te worden. 
Daar ging ik mee akkoord toen 
bleek dat alle leden daar achter 
stonden.” 

De geschiedenis van PAC kent 
hoogtepunten zoals het feestelijk 
gevierde zilveren jubileum en de 
geslaagde uitstapjes eens per 
jaar. “Als dieptepunten zou ik de 
sterfgevallen onder onze leden 
noemen. Die heb ik mij steeds 
persoonlijk aangetrokken.” En 
hoe kijkt Fred terug op acht jaar 
voorzitterschap? “Ik heb altijd 
geroepen dat een voorzitter moet 
luisteren naar de leden, want de 
leden zijn de baas!”

Daar zei Hans gelijk ja op, maar 
hij had even geen bluesband. 
Dus ging hij in zijn omgeving 
op zoek naar muzikanten die 
met hem wilden spelen en be-
reid waren om éénmalig af te 
reizen naar Ierland. Het duurde 
ruim een half jaar voordat er 
een beetje stabiele bezetting 
bij elkaar was gevonden en het 
repertoire was vergaard, maar 
uiteindelijk na vele repetities 
was er een try-out in Café The 
Rose in Beverwijk om daarna in 
juli naar Ierland te vertrekken. 

Via contacten die de diverse 
bandleden hadden werd er een 
trip van drie dagen uitgezet om 
in pubs te spelen, eindigend op 
het The Sheepshead Festival in 
Durrus, West Cork.
Alle drie de gigs waren zo suc-
cesvol dat de band werd terug-
gevraagd en van 25 tot 29 okto-
ber weer naar Ierland ging voor 
vijf optredens, waaronder twee 
tijdens het jazzfestival in Kinsale. 
En als afsluiting een optreden in 
café De Spoorzoeker op zater-
dag 3 november. Het eenmalige 

bluesproject werd na tien optre-
dens afgesloten. De leden komen 
eigenlijk uit druk bezette bands 
als Full Speed, Steamers, Xcusa, 
Stone Def, Van Kessel. Maar de 
vraag blijft bestaan, ze worden 
tijdens het Paasweekend weer in 
Ierland verwacht. 
En om de fans hier in Nederland 
te plezieren wordt er op don-
derdag 13 december in Café de 
Balustrade aan de Castricumse 
Dorpsstraat opgetreden. Muziek 
wordt gepeeld van onder andere 
ZZ Top, J Geils Band, Fabulous 
Thunderbirds, Muddy Waters, 
John Mayall en Fleetwood Mac. 
De bezetting is Jan van Bode-
graven, zang, Hans Duyn, mond-
harmonica; Rob Verkerk, gitaar; 
Dave Bos, bas; Gino v.d. Spree, 
drums.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Toch niet parkeren 
onder gemeentehuis
Castricum – Het plan om par-
keerkelder onder het nieuwe 
gemeentehuis te realiseren is af-
geblazen. De negentig beoogde 
parkeerplaatsen worden toege-
voegd aan de 160 plekken die on-
der het Kultuurhuis komen. Met 
dit besluit bespaart de gemeente 
zo’n anderhalf miljoen euro. Het 
voorstel was afkomstig van de 

VVD en de VrijeLijst. Het college 
stelde voor om 45 plaatsen over 
te hevelen naar de ruimte onder 
het Kultuurhuis, maar dat voor-
stel haalde het niet in de raad. 
Verwacht wordt dat de parkeer-
kelder die onder winkelcentrum 
Geesterduin gebouwd wordt on-
dergronds aansluit bij die van het 
Kultuurhuis.

Castricum105 op zoek 
naar favoriete kersthits
Castricum - Radio Castricum105 wil graag weten wat de favo-
riete kersthits van haar luisteraars zijn. De omroep doet mee 
aan de Winterse 50, een actie van 150 radiozenders in Neder-
land en België. In deze hitlijst staan de vijftig meest populaire 
winter- en kersthits ooit gemaakt. 

De hitlijst wordt dit jaar voor de 
zesde keer samengesteld. Via de 
website www.winterse50.nl kan 
tot 16 december gestemd worden 
voor de hitlijst van dit jaar. Cas-
tricum105 zendt de Winterse 50 
uit op zaterdag 22 december van 
13.00 tot 17.00 uur; de presentatie 
is in handen van Marco Snijders.
De afgelopen jaren stond Wham! 
op nummer 1 met de klassieker 
‘Last Christmas’. Ook ‘Do they 
know it’s Christmas?’ van Band Aid 
en Chris Rea’s ‘Driving home for 
Christmas’ scoren ieder jaar hoog. 

En uiteraard ontbreken populaire 
nummers als ‘Flappie’ van Youp 
van ’t Hek, ‘All I want for Christ-
mas is you’ van Mariah Carey en 
‘Happy X-mas’ van John Lennon 
ook niet in de Winterse 50.
Naast de kersthits staan er ook 
nog nummers in de lijst die niet 
direct met kerst te maken heb-
ben, maar wel met het gevoel 
van de winter. Foreigner met 
‘Cold as ice’, Robbie Williams 
met ‘Angels’ en Elton John met 
‘Nikita’ zijn daar een paar voor-
beelden van.

Live in de Balustrade
Optreden Double van Dutch Blues Project

Castricum - Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Cen-
trale is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen.

Museum Kranenburgh in Bergen is op zoek naar vrijwillige gast-
vrouwen/gastheren. Het museum is gevestigd in Huize Kranen-
burgh. De gastheren/gastvrouwen ontvangen bezoekers, bemensen 
de koffiehoek en surveilleren in de tentoonstellingszalen. De grote 
beeldentuin is voor de bezoekers van het museum vrij toegankelijk, 
mensen die willen helpen deze te onderhouden, zijn ook welkom. 
Er is ook nog ruimte voor een huismeester, die 1 of twee dagen per 
week aanwezig is en samen met het technische team het museum 
beheert. Een verklaring van goed gedrag is onderdeel van de aan-
nameprocedure.
Joles is een organisatie die het mogelijk maakt de tijd op de buiten-
schoolse opvang (BSO) voor de kinderen nog avontuurlijker, leuker 
en ontspannender te maken dan het nu al is. Het aanbieden van 
workshops, in zoveel mogelijk soorten en maten, zodat elk kind wel 
iets leuks weet te vinden, is DE UITDAGING die Joles zichzelf stelt. 
Joles biedt de workshops aan in de provincies Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht. Joles is op zoek naar mensen die het leuk vinden 
om workshops te geven aan kinderen. Men is zelf verantwoordelijk 
voor de inhoud van de workshop. Alle varianten zijn mogelijk, denk 
daarbij bijvoorbeeld aan vier weken achter elkaar een workshop 
van 1,5 uur per keer. Joles is op zoek naar mensen met een crea-
tieve kant, een sportieve kant, een talenknobbel, een leuke hobby 
(websites bouwen, sieraden maken, etc.) of een interessant beroep 
(timmerman, elektricien, kapper, schoonheidsspecialist, etc.)  en die  
zijn/haar kennis en enthousiasme wil delen. Er staat een onkosten-
vergoeding tegenover.

Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil doen 
kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoonnummer 
is 0251-656562.

Castricum - Double Dutch Blues Project is ontstaan vanuit een 
vraag uit Ierland. Mondharmonicaspeler Hans Duyn was een 
paar keer in Ierland geweest met onder andere Boeles Blues 
Band en Xcusa en werd in 2006 gevraagd om op een blues-
festival te komen spelen, met een bluesband in de zomer van 
2007. 

PAC sluit deur na dertig jaar
Castricum – Op 28 februari volgend jaar zou het dertig jaar ge-
leden zijn dat de Projectgroep Arbeidsuitgeschakelden Castri-
cum (PAC) werd opgericht. Maar zover zal het niet komen. Op 
maandag 17 december komen de circa dertig leden voor de 
allerlaatste keer samen om te kienen in De Kern. 
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Cursussen kunstenares van 
Mieke Rozing bij Ida Bakker
Castricum - Beeldend kunstenares Mieke Rozing geeft korte 
cursussen en workshops bij Lijstenmakerij Ida Bakker. De cur-
sussen zijn bedoeld voor mensen die hun kennis en vaardig-
heden willen uitbreiden. 

De workshops die Mieke ver-
zorgt hebben een luchtig ka-
rakter. Deze zijn bedoeld voor 
mensen die willen kennismaken 
met hun creativiteit, maar ook 
voor wie wat te vieren heeft bij-
voorbeeld; een vriendinnendag, 
verjaardag of vrijgezellenfeestje 
bijvoorbeeld. Mieke verzorgt voor 
grotere groepen een workshop 
op locatie. 
In januari starten twee cursussen 
bij Ida Bakker: CoBrA en pas-
telkrijten. CoBrA laten de deel-
nemers zich inspireren door de 
CoBrA stroming. Tevens leren zij 
de mogelijkheden van acrylverf 

en hoe daarmee een schilderij 
wordt opbouwd. Na drie lessen 
gaan de cursisten met een ge-
signeerd doek naar huis.
Bij de cursus Pastelkrijt ligt de 
nadruk puur op de techniek van 
pastelkrijt op doek. Aan de hand 
van een foto wordt het werk ge-
maakt. Deze techniek is later ook 
weer goed te combineren is met 
acrylverf.
Wie meer wil weten over de cur-
sussen/workshop of het werk 
van Mieke Rozing kijkt op www.
miekerozing.nl. Aanmelden kan 
via de site of bij Lijstenmakerij 
Ida Bakker, 673977.

Bijzondere schenking...  
Bakkum - Zaterdagmorgen kreeg voorzitter Simon Broersen van Het 
Hospice in Beverwijk de uitnodiging om naar restaurant Blinckers te 
komen om een zeer bijzondere donatie in ontvangst te nemen. De fa-
milie Deul uit Castricum had besloten om het door Rob Kruijer geschil-
derde kunstwerk Bumblebee, een van de hoogst scorende werken van 
de Tafel van 23, te schenken aan het Hospice. De officiële overdracht 
vond plaats temidden van de deelnemende kunstenaars.

Vergane glorie met gast 
Henk de Smidt op radio 
Castricum - Donderdagavond 13 december vindt de derde uit-
zending plaats van het programma ‘Vergane Glorie’. Samen-
steller en presentator John Heideman praat in deze uitzending 
met Henk de Smidt uit Castricum. 

Mr de Smidt is conservator ge-
weest van de kunstbunker in 
Castricum vanaf begin jaren ‘60 
tot eind jaren ‘90. De kunstbunker 
bevindt zich in de buurt van de 
voormalige  boswachterswoning 
Kijk Uit en is beroemd geworden 
vanwege zijn beroemde gast aan 
het begin van de Tweede Wereld-

oorlog: De Nachtwacht. Donder-
dagavond een impressie van het 
werk van Henk de Smidt met als 
rode draad in het programma de 
kunstbunker. 

Het programma wordt uitgezon-
den van 20.00 – 21.00 uur op Ra-
dio Castricum 105.

Kunstenaar vol passie en mystiek

Kersttentoonstelling Jan 
Makkes ademt zijn sfeer
Velserbroek - “Mijn opdracht als kunstenaar in deze wereld 
heb ik volbracht. Maar mijn talent neem ik mee in eeuwig-
heid, terug naar mijn schepper... Want Hij is het, die mij be-
oordeelt.”

Woorden van de bekende en 
gepassioneerde kunstenaar Jan 
Makkes, overleden in 1999. Hij 
liet een veelzijdige en omvang-
rijke collectie na. Bloeiende 
boomgaarden, oude dorpjes, 
kleurrijke landschappen, haven-
tjes, stadssgezichten en de door 
hem zo geliefde bloemen. Een 
deel van deze indrukwekkende 
collectie zal tot en met zondag 6 
januari te zien zijn in de Muse-
umboerderij Jan Makkes aan de 
Hofgeesterweg in Velserbroek. 
Die museumboerderij ademt nog 
steeds de sfeer van Makkes.
Aan de muren hangen schilde-
rijen en foto’s van zijn ontmoe-
tingen met de groten der aarde. 
Makkes was ver buiten de gren-
zen bijzonder geliefd en werd 
alom gerespecteerd. Zo ging hij 
in zijn bewogen en bevlogen le-
ven op audiëntie bij de Paus en 
had hij indringende ontmoetin-
gen met onder andere de voor-
malig president van de Sovjet-
Unie, Michael Gorbatsjov en ook 
met John F. Kennedy. 
Makkes hield van reizen en 

haalde hier ook zijn inspiratie uit, 
hoewel hij ook vaak schilderde in 
zijn geliefde haven van IJmuiden. 
Hij vloog naar de mooiste streken 
in de wereld om deze vast te leg-
gen op het witte doek. Befaamd 
zijn ook de bloemenstillevens, 
die Dries van Agt ‘fonteinen van 
kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blij-
ven’, heet dan ook de tijdens 
de tentoonstelling vertoonde 
videopresentatie over Makkes 
zijn leven en werken. Tevens zal 
het boek ‘Jan Makkes... een ge-
dreven kunstenaar’ te koop zijn 
tijdens de kersttentoonstelling 
in de Museumboerderij. Muse-
umboerderij Jan Makkes is te 
vinden aan de Hofgeesterweg 
22A in Velserbroek, telefoon 
023-5376227. Tot en met zondag 
6 januari geopend van 11.00 tot 
en met 18.00 uur. 
Men kan gaan genieten van het 
werk vol passie en mystiek van 
deze kunstenaar, over wie Peter 
Dicker zei: “Op zoek naar één tint 
in ‘t miljoen, kijk: zo’n schilder 
was Jan Makkes nou.’’

Jan Makkes doet inspiratie op in de Sovjet-Unie.

Cor Helder te 
gast in de 100 
van Castricum
Castricum - In het radiopro-
gramma ‘de 100 van Castricum’ 
worden over een periode van 
vier jaar 100 kleurrijke inwoners 
van de gemeente Castricum 
geïnterviewd. Op donderdag 
13 december is Cor Helder de 
eerste gast die afkomstig is uit 
(of van) De Woude. Cor staat 
sinds jaar en dag als schipper 
op de pont tussen De Woude 
en Akersloot. Zijn vader ging 
hem hierin voor en ook zijn 
dochter werkt inmiddels op 
de pont. Het interview met Cor 
Helder, geboren en getogen in 
De Woude, wordt uitgezonden 
op donderdag 13 december 
tussen 21.00 en 22.00 uur. De 
zender is te beluisteren op de 
volgende frequenties: 105.0 
FM (in de ether), 104.5 FM (op 
de kabel in Bakkum en Castri-
cum), 89.0 FM (op de kabel in 
Akersloot, Limmen en op De 
Woude) en met behulp van de 
livestream op de computer, die 
te vinden is onder www.castri-
cum105.nl. (foto: Combi Loek 
Anderson).

Bakkerij met
‘Steen en
Broodje’ in Joeb
Castricum - Hoewel de Bakkerij 
nog steeds hard op zoek is naar 
een geschikte vervangende lo-
catie, organiseert de Vereniging 
Vrienden van de Bakkerij weer 
een avondvullend programma 
in de Joeb in Egmond Binnen op 
zaterdag 15 december. Vincent 
Niks, Kitty got Sued, dj Tubbie en 
dj Belmeniet zullen hier hun op-
wachting maken. Deze keer zal 
deze gebeurtenis plaatsvinden in 
Joeb in Egmond-Binnen. De zaal 
gaat om 20.00 uur open en de 
entree bedraagt drie euro.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-651675
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Kerstmiddag 
Zonnebloem
Limmen - Voor de kerstmid-
dag van de Zonnebloem zijn 
alle belangstellenden welkom 
op zaterdag 15 december in de 
Burgerij. Aanvang 14.00 uur. Wie 
problemen heeft met vervoer kan 
bellen met mevr. de Ruiter, tel.: 
5051861.

Kerstsamenzang 
in de dorpskerk
Akersloot - Op vrijdag 21 de-
cember organiseert het Oecu-
menisch Beraad Akersloot een 
kerstsamenzang in de dorps-
kerk aan het Dielofslaantje te 
Akersloot, aanvang 19.30 uur.
Elk jaar levert een ander lo-
kaal koor zijn bijdrage aan deze 
kerstsamenzang, welke men on-
dertussen een echte traditie kan 
noemen.
Dit jaar verleent het herenkoor 
St. Caecilia van de rk kerk onder 
leiding van mevrouw A. Stolk zijn 
medewerking. De organiste is 
mevrouw R. Pijlman.

De toegang is gratis en na afloop 
is er koffie of thee.

Kerstfair
Limmen - Een sfeervolle kerst-
fair wordt gehouden in ‘Ons 
Huis’ aan de Zuidkerkenlaan 23 
te Limmen op zaterdag 15 de-
cember en zondag 16 december 
van 11.00 tot 18.00 uur.
Er wordt veel aangeboden onder 
andere antiek, curiosa, woonac-
cessoires, serviesgoed, glaswerk, 
kerstdecoraties, kasten, stoelen 
et cetera.
De entree is gratis. De kerstfair 
wordt georganiseerd door Peter 
Lute en Mary Baltus.

Christmas-
shopping in 
Mem’s atelier
Castricum - Wie nog leuke 
kerstideetjes wil opdoen kan op 
maandag 17 december naar de 
sfeervolle ambiance van Mem’s 
atelier. Men ziet daar de nieuw-
ste trends op het gebied van 
kerstdecoratie. Er zijn kleine en 
grote cadeaus voor onder de 
kerstboom.
Van 14.00 uur tot 21.00 uur kan 
men onder het genot van warme 
chocolademelk of een glaasje 
glühwein al het moois bekijken 
en kopen.
Wie zelf leuke dingen wil maken 
kan meedoen aan een kerstwork-
shop. Voor meer informatie kan 
men bellen met 0251-670775.
Zie ook de website www. mem-
satelier.nl. Mem’s atelier is te 
vinden aan De Loet 294 in Cas-
tricum

Joosse neemt afscheid als 
voorzitter van Muttathara
Castricum - Vrijdag 21 december neemt Tim Joosse afscheid 
als voorzitter van het bestuur van de Stichting Castricum helpt 
Muttathara. Na tien jaar draagt hij met ingang van januari de 
voorzittershamer over aan Hans Rook.  

Het werk van de 80 vrijwilligers 
van Muttathara is een blijvend 
succes. De kringloopwinkel aan 
de Castricummerwerf draait al 
jaren zeer succesvol. Met de op-
brengsten uit de winkel worden 
vele ontwikkelingsprojecten in 
India ondersteund en sinds dit 
jaar ook enkele projecten in Afri-
ka en Zuid-Amerika. Daarbij wil 
de stichting graag een bijdrage 

leveren aan ontwikkelingspro-
jecten van plaatsgenoten. Vol-
gend jaar viert de stichting haar 
25-jarig jubileum. 
Ter gelegenheid van het afscheid 
van Tim Joosse is er op vrijdag 
21 december vanaf 16.00 uur een 
receptie in Hotel Borst. Iedereen 
die op enigerlei wijze betrokken 
was of is bij Muttathara is van 
harte welkom.

Kerstvakantiecocktail
Castricum - De Stichting Welzijn Castricum, Opbouwwerk, 
organiseert in samenwerking met verschillende organisaties 
een sportieve en creatieve Kerstvakantiecocktail in de kerst-
vakantie in Castricum en Limmen.

Sportpark Berg en Bal staat klaar 
voor een sportief partijtje klim-
men op maandag 24 december 
van 10.00 tot 12.00 uur, donder-
dag 27 december van 14.00 tot 
16.00 uur, en op woensdag 2 ja-
nuari en op vrijdag 4 januari van 
10.00 tot 12.00 uur. Een aantal 
ouders wordt gevraagd te helpen 
bij de klimactiviteit. 
Getennist kan er worden op 
maandag 31 december in Berg 
en Bal van 10.00 tot 12.00 uur en 
in De Voetel in Limmen op don-
derdag 3 januari van 11.30 tot 
13.00 uur. De klim- en tennisac-
tiviteiten zijn voor kinderen in de 
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. 
Wie zin heeft in streetdance, ge-
geven door CIBsports, in Berg 
en Bal kan terecht op vrijdag 28 
december (4 t/m 6 jaar) en op 
woensdag 2 januari (7 t/m 12 
jaar). Beide activiteiten zijn van 
14.00 tot 16.00 uur. Voor alle ac-
tiviteiten in Berg en Bal zijn gym-
schoenen verplicht.
Op woensdag 2 januari wordt 
in tienercentrum Discovery een 
game en creatieve activiteit ver-
zorgd van 14.00 tot 16.00 uur 
voor de leeftijd 6 tot en met 12 
jaar.
Wie het leuk vindt een heuse vo-
geldecoratie te maken waar de 

vogels in de winter lekker van 
kunnen eten, is welkom op vrij-
dag 28 december of donderdag 
3 januari in Mem’s Atelier. Beide 
activiteiten worden van 14.00 tot 
16.00 uur gegeven en zijn voor 
kinderen van 6 tot en met 12 
jaar.
De kosten voor de Kerstvakantie-
cocktailactiviteiten zijn 2,50 euro 
per activiteit. Voor een snoepje 
en een drankje wordt gezorgd. 
Kinderen kunnen zich opgeven 
vanaf donderdag 13 december 
bij de verschillende deelne-
mende organisaties bij: Sport-
park Berg en Bal voor: klimmen 
en tennis, ook voor De Voetel in 
Limmen, telefoon 0251-657070, 
tussen 9.00 en 16.00 uur. Street-
dance, CIBsports in Berg en Bal, 
telefoon 0251-655885, tussen 
9.00 en 16.00 uur. Discovery, 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251-673793, tussen 9.00 
en 12.00 uur. Mem’s Atelier, te-
lefoon 0251-670775, tussen 9.00 
en 16.00 uur.      

Algemene informatie over de 
Kerstvakantiecocktailactivitei-
ten kan verkregen worden bij 
de Stichting Welzijn Castricum, 
Opbouwwerk, telefoon 0251-
673793.

Kerstmarkt  bij Reuring 
op Stal succesvol
Castricum - Circa tweehon-
derd bezoekers vonden zater-
dagavond 8 december hun weg 
naar de kerstmarkt ten behoeve 
van Brooke Hospital for Animals 
bij manege Reuring op Stal. 
Jong en oud heeft enthousiast 
geholpen om via de verkoop 
bij kraampjes, live muziek, een 
veiling en diverse acts de op-
brengst zo hoog mogelijk te 
maken voor het goede doel. Ook 
lokale ondernemers sponsorden 
het initiatief door het doneren 
van artikelen en waardebonnen 
voor de veiling.
De totale opbrengst ter waarde 
van 1047,60 euro wordt deze 

week uitgereikt aan Brooke Hos-
pital for Animals. De stichting 
helpt zieke, gewonde en door 
honger uitgeputte werkpaarden 
en ezels van straatarme mensen 
in ontwikkelingslanden.  Een be-
handeling kost per dier gemid-
deld 3,50 euro wat betekent dat 
met deze bijdrage van Reuring 
op Stal er 300 werkdieren ge-
holpen kunnen worden. De toe-
gewijde lokale dierenartsen van 
Brooke Hospital for Animals en 
hun teams gebruiken het geld 
om gratis diergeneeskundige 
hulp, voorlichting en cursussen 
te geven in dorpen in Egypte, In-
dia, Jordanië en Pakistan.

Kersttumult om de kamelenbult
Castricum - Altijd al van gedroomd van een koninklijke rit 
tussen de bulten van een kameel? Op 21 december kan men 
tussen 18.00 en 20.00 uur een kamelenrit maken in de Dorps-
straat van Castricum. De kameel rijdt vanaf de Dorpsstraat 
voor de ingang van de Rabobank naar de Dorpskerk, waar de 
deelnemers welkom worden geheten door drie blèrende gei-
ten en het jongerenkoor Erile en de Cantorij.

Onderweg passeert men een 
koek-en-zopie-tent met verse 
erwtensoep of warme chocola-
demelk. 
In de Dorpskerk wordt dit jaar 
niet alleen aandacht besteed aan 
het kerstkind maar ook aan al die 
kinderen, die wèl zijn geboren, 
maar nièt zijn geregistreerd. 
Het geld, dat wordt verdiend met 

de kamelenrit of voor een ver-
snapering zal allemaal gebruikt 
worden voor de aanschaf van ge-
boortebewijzen, die zorgen voor 
een beter leven voor veel kinde-
ren: voor een deel van de ruim 
300.000 aids-wezen in Mozam-
bique. Iedereen is welkom, ook 
bij de kerstsamenzang die om 
20.00 uur start in de Dorpskerk.

Kerstconcert
Castricum - Het A Capella 
Kwintet Brothers-4-Tune en het 
kerstensemble van muziekver-
eniging Emergo geven een geza-
menlijk kerstconcert. Het concert 
is op woensdag 19 december om 
20.00 uur in de Maranathakerk.
Brothers-4-Tune bestaat uit vijf 
ervaren zangers die met hun 
close harmony repertoire inmid-

dels een groot publiek hebben 
bereikt. Het kerstensemble van 
muziekvereniging Emergo be-
staat uit negen muzikanten voor 
wie geen muzikale zee te hoog 
is. De toegangskaarten zijn in 
de voorverkoop te verkrijgen bij 
Annemarie Klut, tel 0251-671959 
of via herman@brothers4tune.
com. De toegangskaarten kosten 
10,00 euro en dat is inclusief een 
kopje koffie of thee in de pauze.
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Hoe gaat het nou met Ed 
en Astrid van der Beek?
Castricum - Het is alweer een jaar geleden dat Ed en Astrid van 
der Beek iets van zich hebben laten horen vanaf hun camping 
in Zuid-Frankrijk. Hoe zou het gaan met de Castricummer Ed 
en zijn vrouw Astrid die oorspronkelijk uit Heemskerk komt?

Ed: “We hebben het seizoen 2007 
enorm goed gedraaid. We heb-
ben zelfs een aantal weken hele-
maal vol gestaan, zoals op de foto 
te zien is. Er kon geen caravan of 
tent meer bij. Net zo als vorig jaar 
hebben ook dit jaar een aantal 
Castricummers en Heemskerkers 
onze camping bezocht. Ook voor 
het volgende seizoen hebben we 
al een hoop reserveringen. Dit 
komt denk ik door het leuke ar-
tikel over onze camping, dat een 
gast in de Kampeer en Caravan 
Kampioen van augustus heeft 
geschreven. Bovendien komt de 
Tour de France op zondag 20 juli 
letterlijk weer langs de camping. 
Daarnaast staan op de website 
positieve reacties van gasten en 
doet de mond-tot-mondreclame 
of zoals ze in Frankrijk zeggen de 
mond-op-oorreclame de rest.”.
Astrid vervolgt: “Afgelopen mei is 
ons eerste nieuwe mobilehome 
voor de verhuur afgeleverd. Deze 
is helemaal van hout en heeft de 
naam Denise, ons nichtje, gekre-
gen. Onlangs hebben we er een 
groot houten terras voorgeplaatst. 
De aflevering verliep wat stroef. 
Zo bleek de te grote vrachtwa-
gen niet de camping op te kun-
nen rijden. Er zat niets anders op 
dan om Denise op de weg buiten 
de camping te plaatsen. Geluk-
kig hebben we goed contact met 
onze mededorpsbewoners van Le 
Vernet. Deze ‘wereldstad’ telt zo’n 
70 inwoners. Onze buurman, wet-
houder en boer, kwam gelijk met 
zijn tractor en sleepte Denise op 
haar plek.”
In juni stond de camping al aardig 
vol toen plotseling het hele sani-
tairgebouw onder water stond. 
“Al snel bleek dat de hoofdleiding 
gesprongen was”, aldus Ed. “Het 
was vrijdagmiddag, net voor het 
weekend. Het hele weekend geen 
douche, wc en afwasmogelijkhe-
den was natuurlijk geen optie. 
Gelukkig kwam onze plaatselijke 
loodgieter gelijk helpen. Met een 
brandslang op de brandkraan 
werd er een tijdelijke hoofdleiding 
aangelegd en een aantal gasten 
was al druk aan het dweilen. Za-

terdag kwamen de loodgieter en 
een vriend met een graafmachine 
weer terug. Ze zijn de hele zater-
dag bezig geweest om de boel te 
repareren. Zelfs zondag kwam hij 
nog even controleren of alles nog 
werkte. Hartverwarmend als je 
ziet hoe men elkaar helpt in zo’n 
kleine gemeente.”
Ed en Astrid hebben afgelopen 
seizoen weer veel bergwande-
lingen gemaakt met de gasten. 
Naast het lekker niks doen, wa-
ren parapenten, zweefvliegen, 
raften, zwemmen, racefietsen en 
mountenbiken weer in trek. Er zijn 
naast de vele wandelroutes ook 
een paar nieuwe mountenbike-
routes uitgezet die starten vanaf 
de camping. “We hebben tot de 
laatste dag, op 1 oktober, gasten 
gehad. Hierna hadden we het ge-
bruikelijke campingonderhoud. 
Dit wil zeggen, een paar weken 
bladeren ruimen, de slechte 
grasplekken opnieuw inzaaien 
en door de lange droogte veel 
sproeien. Verder hebben we de 
douches grotendeels vernieuwd. 
In november zijn we twee week-
jes naar Nederland geweest om 
de familie en vrienden te bezoe-
ken. Vervolgens nog een weekje 
naar Egypte om te duiken. Nu zijn 
we weer thuis in  Frankrijk en is 
de eerste sneeuw gevallen. Nog 
even en de skipistes gaan open.” 
In de maanden juli en augustus 
hadden Ed en Astrid hulp van een 
animatieteam, waaronder Lisa uit 
Heemskerk. “Voor het vakan-
tieseizoen 2008 zoeken we nog 
twee spontane meiden van onge-
veer 18 jaar.” Ed en Astrid zijn van 
de partij op de Caravana die van 
24 tot en met 29 januari wordt 
gehouden in de Frieslandhallen 
in Leeuwarden (standnummer 
4244). “We hebben voor de lief-
hebbers tien gratis entreekaar-
ten. 

Wie een gratis entreekaart wil 
ontvangen kan een mail sturen 
naar loupassavous@wanadoo.
fr. Kijk voor meer informatie over 
de camping en de omgeving op 
www.loupassavous.com.

Programma 
Discovery
Castricum - Tiener- en jonge-
rencentrum Discovery heeft vrij-
dag 14 december een besloten 
klassenfeest. Ook een feest geven 
met de hele klas of misschien wel 
school? Neem dan contact op en 
vraag naar de voorwaarden, tel: 
0251-675302, e-mail: jongeren-
werkcastricum @planet.nl.
Op zaterdag 15 december is Dis-
covery in de middag open en 
wordt er gekookt. Vanaf 19.15 
uur kan men genieten van een 
heerlijke, voor slechts 1,50 euro. 
Kookfestijn start om 17.00 uur en 
het café zal om 24.00 uur sluiten. 
Café-Kookfestijn is bestemd voor 
de 14 t/m 20 jarigen. 
Dinsdag- en donderdagmiddag 
is er een algemene inloop voor 
iedereen van 12 t/m 20 jaar. De 
inlopen starten om 14.00 uur en 
eindigen om 17.00 uur.
Op de woensdag is Discovery ‘s 
middags geopend voor de aller-
jongste tussen de acht en twaalf 
jaar. Deze week worden er kerst-
versieringen gemaakt. 
Woensdagavond is Discovery van 
20.00 uur tot 23.00 uur geopend 
met Music Night. Op deze avond 
worden er activiteiten aange-
boden gericht op muziek. Deze 
week, 12 december, staat de 
band The Doors centraal.
Op donderdagavond is er filma-
vond tussen 20.00 en 22.00 uur.
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum.

Nieuwe cursus 
EHBO/reanimatie
Limmen - Bij voldoende belang-
stelling start Het Nederlandse 
Rode Kruis in Limmen een nieuwe 
cursus EHBO/reanimatie in de 
brandweerkazerne aan de Rijks-
straatweg. De lessen zullen we-
kelijks gegeven worden op dins-
dagavond.
In twaalf tot veertien lessen van 
twee uur leren en oefenen de deel-
nemers de theorie en de praktijk 
van de Eerste Hulp Bij Ongelukken 
en de reanimatie. De kosten be-
dragen 130,00 euro inclusief les-
materiaal. Voor nadere informatie 
en aanmelding kan men contact 
opnemen met mevr. N. Valkering, 
tel. 072-5051413 of mevr. A. Kor-
ving, tel. 072-5053045.

Aanhouding 
graffitispuiters
Uitgeest - Na een melding van 
een getuige konden politieagen-
ten zaterdag omstreeks 2.50 uur 
op heterdaad in het stationsge-
bouw twee mannen aanhouden. 
Het duo, een 19-jarige en 20-jari-
ge uit Egmond aan de Hoef,  bleek 
voorzien van mondkapjes en in het 
bezit van 21 spuitbussen enkele 
muren te hebben bespoten. Na 
verhoor zijn zij de volgende dag 
heengezonden. Er wordt proces-
verbaal tegen hen opgemaakt.

Ondanks verlies sterke 
wedstrijd The Sea Devils
Castricum - Afgelopen zaterdag moesten de jongens van The 
Sea Devils thuis tegen het ongeslagen Mosquito’s uit Amster-
dam. In oktober hadden de Castricummers nog een pak slaag 
gehad in Amsterdam en ze hadden dan ook iets goed te ma-
ken.

Zoals altijd zetten de Amster-
dammers veel druk op de bal, 
hun kenmerk, waar alle tegen-
standers het altijd moeilijk mee 
hebben. De jongens bleven 
echter keurig volgen tot 12- 12. 
Opeens lukte er werkelijk niks 
meer, alle ballen rolden eruit en 
ze kregen ook de nodige fouten 
aan hun broek. Gevolg veel vrije 
worpen voor de Amsterdam-
mers, allen raak en ook nog een 
driepunter er overheen. Gevolg 
een 13 -32 achterstand na het 
eerste kwart. Het massaal toe-
gestroomde publiek in sporthal 
de Bloemen had meer verwacht. 
Het tweede kwart wist Sea De-
vils echter bij te blijven en te 
zorgen dat de achterstand mini-
maal opliep. Ze kregen meer vat 
op het spelletje van Mosquito’s. 
Met name Tim D., Bob en Tom 
droegen dit kwart hun steentje 
bij. Rustand 34 -56. Normaal is 
de wedstrijd dan gelopen maar 
de Sea Devils kwam prima uit de 
startblokken het derde kwart. 
Door fel te verdedigen en zelf 
wel te scoren met mooie acties 
van Jef, Daniel, Fabian en Bob 
won Sea Devils dit kwart met 
18-13. 
Nog altijd een behoorlijk ver-

schil van zeventien punten maar 
men had het gevoel dat het 
kon. Het vierde kwart werd een 
fantastische strijd. Het publiek 
ging er eens goed voor zitten. 
De Amsterdammers kwamen 
onder zware druk te staan en 
hun coach, de altijd rustige 2.15 
meter lange Amerikaan Tyronne 
Marioneaux, moest zelfs naar 
een time-out grijpen om z’n spe-
lers op te peppen en in het ga-
reel te krijgen. Het verschil werd 
steeds minder en de Sea Devils 
kwamen tot zeven punten. Het 
publiek schreeuwde z’n team 
vooruit. Toch eiste het agressie-
ve spel z’n tol, de foutenlast liep 
op en al gauw had de Sea De-
vils vijf teamfouten. Gevolg elke 
fout twee vrije worpen en daar 
maakten de Amsterdammers 
ook gretig gebruik van (twaalf 
stuks dit kwart). 
Uiteindelijk werd het kwart ge-
wonnen met 28 -24 maar de 
wedstrijd verloren met 80 -93. 
De spelers bedankten het aan-
wezige publiek ( ze hadden toch 
waar voor hun geld gekregen) 
en coach Tepaske was ook te-
vreden. “We hebben onze rug 
gerecht en onze huid duur ver-
kocht!”

Samenwerking drink- 
en afvalwaterketen
Regio - De provincie Noord-
Holland gaat met alle ge-
meenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven in de 
provincie meer en actief sa-
menwerken om de kosten van 
drinkwater- en afvalwaterzui-
veringstaken in de hand te 
houden. Binnen enkele jaren 
moeten veel riolen worden 
vervangen. Door samen te 
werken komt er meer kennis 
en kunde beschikbaar om dit 
efficiënt uit te voeren. Ook 

komt er meer expertise be-
schikbaar om in te kunnen 
spelen op klimaatveranderin-
gen en te voldoen aan hogere 
waterkwaliteiteisen. 

Deze samenwerking is op 5 
december door alle partijen 
bekrachtigd in het convenant 
‘Samenwerken waterketen 
Noord-Holland’. Noord-Holland 
is de eerste provincie die in Ne-
derland die een convenant over 
de waterketen heeft opgesteld.

Kerstconcert in Witte Kerk
Heiloo - In de serie winterconcerten in de Witte Kerk op de Hee-
renweg 32 zal op zondag 16 december een bijzonder kerstconcert 
te beluisteren zijn. Uitgevoerd wordt namelijk het beroemde werk 
Messe de Minuit van Marc Antoine Charpentier. Daarnaast zal een 
keur aan Christmas Carols ten gehore worden gebracht. Aan dit 
concert werken mee: het Alkmaars Cantate Koor, Valeria Mignaco 
en Cecilia Arellano, Stephanie Gericke, Hans van Dijk en Coert van 
den Berg. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door het 
Bach Collegium Kennemerland. De algehele leiding is in handen 
van koordirigent Joep van Buchem. Aanvang van het concert 15.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 12,00 euro. Reserveren kan via 072-
5334804.
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VV Limmen 
verwacht veel 
van de derby
Limmen - VV Limmen 1 
moet het zondag 16 decem-
ber opnemen tegen Zeevo-
gels en dat wordt alweer het 
laatste duel van 2007. Eerder 
dit seizoen won Limmen met 
3-0 van de Zeevogels en dit 
tot groot verdriet van trainer 
Ernst Ranzijn. Daarna werden 
de Zeevogels steeds beter en 
de ploeg doet nu goed mee in 
de middenmoot.

Het zal voor Limmen dan ook 
lastig worden om de volle 
winst te pakken. Limmen is 
al sinds 18 november officeel 
niet meer in actie gekomen, 
en dat kan een nadeel zijn. 
Maar de ploeg traint hard en 
wil per se bovenin mee blijven 
draaien. Limmen verwacht 
ook deze keer dat er veel fans 
meereizen naar het complex 
van de Zeevogels. Daarna zijn 
ze tot januari 2008 ‘vrij’ van 
fan-verplichtingen.

Kunst bij Johwin
Limmen - Trudi Buis-Beers is 
met haar cursisten neegestreken 
bij Johwin. Zij tonen een variatie 
aan beeldende kunst tot en met 
15 februari. Johwin is te vinden 
aan de Rijksweg 127 in Limmen.

ING-ontmoeting valt in het water
Laatste wedstrijd voor CAS RC
Castricum - De spelers van de Castricumse Rugby Club had-
den er al zo lang naar uitgezien; de eerste ING Cup ontmoe-
ting van dit seizoen. Na de teleurstelling van het niet komen 
opdagen van de Vlaamse selectie in oktober, moest nu ook de 
tweede geplande partij worden afgelast. Ditmaal was de over-
vloedige regenval de oorzaak. In principe zal deze wedstrijd nu 
op 23 februari volgend jaar worden ingehaald. 

Ook de jeugd ondervond hinder 
van de regenval. Het thuispro-
gramma voor de cubs en juniors 
moest worden afgelast. Zondag 
was het gelukkig beter en kon-
den de Ladies en de Colts op 
Wouterland aan de slag. De La-
dies moest in de tweede helft de 
overmacht van de Haags/Delftse 
combinatie een 5 – 66 overwin-
ning toestaan. De Colts wisten 
zelf een ruime zege binnen te 
slepen. De ook in combina-
tie spelende jongens van AAC, 
ARC en Waterland moesten de 
overwinning met 78 – 5 in Cas-
tricum laten. Het Driede bekerde 
nog een ronde, maar had zwaar 
geloot. De tweedeklasser Haag-
landen bleek in Wateringen een 
maatje te groot. Toch wisten de 
mannen onder de bezielende lei-
ding van Wiet van Duin zich kra-
nig te weren en het verlies tot 45 
– 7 beperkt te houden. Het beker-
avontuur is echter wel afgelopen. 
Zondag 16 december spelen veel 
teams van CAS RC hun laatste 
wedstrijden van 2007. De hoofd-
macht reist af naar Den Bosch 
voor stevig rugbypartij tegen de 

Dukes. Door het uitvallen van 
Amstelveen heeft de ploeg van 
coach Gavin Roberts dan rust tot 
5 januari van het nieuwe jaar. De 
Shadows spelen uit tegen AAC in 
Amsterdam, de Colts spelen om 
13.00 uur in Leiden tegen Diok. 
De Ladies maken een binnen-
landse wereldreis naar Zeeland 
en staan bovendien zeer vroeg 
op; de wedstrijd in Middelburg 
begint al om 11.00 uur. De heren 
van het Driede kunnen uitslapen, 
zij spelen de enige thuiswedstrijd 
en starten op prime-time (14.30 
uur) tegen het nog overgeble-
ven team van Amstelveen. Op 
vrijdag 21 december vindt vanaf 
21.00 uur de jaarlijkse kerstbingo 
plaats in het clubhuis op Wouter-
land.

Afzwemmers in de Witte 
Brug november/december
Castricum – Elke woensdagmiddag – buiten de schoolvakan-
ties om – wordt er voor verschillende diploma’s afgezwommen 
in zwembad ‘De Witte Brug’ te Castricum.

Op woensdag 14 november 
hebben voor het A-diploma de 
volgende 38 kandidaten afge-
zwommen: Zoë Baars, Rafel 
Bakker, Dion Beentjes, Maaike 
Blokland, Bodine de Boer, Rosa 
Bos, Erin Mc. Cullough, Tendor 
Garpa, Edwin Gorissen, Djara 
Grootenhuis, Wessel Hoeben, 
Chantal Holshhuijsen, Juan van 
Hoogdalen, Lex Kerssens, Noah 
Koel, Wies v.d. Kommer, Denise 
Koppens, Isa Krom, Oruchan 
Kurt, Bo Leenstra, Sam van Lim-
burg Stirum, Jon v.d. Meer, Irene 
Molenaar, Dylan Peijs, Yannick 
Pijlman, Fabian Quinten, Jameen 
Rehmani, Tamar de Romph, 
Senna Smit, Tessa Tromp, Jas-
per Valk, Louise Verdú, Wouter 
Wildschut, Demis de Vries, Finn 
Wijncker, Hidde Zeestraten, Jens 
de Zeeuw en Richard van Zilt 
Op woensdag 21 november heb-
ben de volgende 30 kandidaten 
afgezwommen voor het B-di-

ploma: Willem van Amsterdam, 
Laura Baltus, Rilana Baltus, Sem 
Beentjes, Ilona Beukers, Jenne-
fer Dekker, Sandra Diemeer, Jort 
Doornenbal, Jesse Glorie, Stein 
Kolkman, Timo Kooy, Kas Korn-
blum, Sten Kotten, Max Kroes, 
Julien Leek, Linda Meijer, Vigo 
Miedema, Lisanne Moolenaar, 
Jip v.d. Nesse, Nino Peemaen, 
Mathijs Peereboom, Timo Pron-
ker, Teun Rommel, Tim Schutten, 
Bjorn Valkering, Tim Veldhuizen, 
Ilse Visser, Annejet Vreeburg, 
Anouk Weerman en Gijs Zant.
Op woensdag 28 november heb-
ben de volgende kandidaten 
afgezwommen voor het C-di-
ploma: Memduh Bars, Denise 
van Domburg, Roy Klinkhamer, 
Brent Lammers, Sietse Roos, Ju-
lia Schouten, Sammie v.d. Vinne 
Bob Wester en Nikita Westerop.
Op woensdag 5 december heeft 
Thom Hollenberg afgezwommen 
voor  Zwemvaardigheid 1.

Geen krant ontvangen?
     Bel: 0251-651675

ADO ’20
Na alweer een verregende zondag zal het 
dan misschien dit weekeinde weer eens van 
competitievoetbal komen voor ADO’s vlag-
genschip. Op het programma staat ADO-
DWV, wat de laatste wedstrijd van dit jaar 
moet worden. Hoewel er nog twee duels 
van de eerste competitiehelft moeten wor-
den gespeeld, is dit alweer de eerste terug-
match. Voor wie het zich niet meer weet te 
herinneren: de confrontatie tussen de beide 
teams op de eerste speeldag leverde ADO 
in Amsterdam drie punten op. Met 2-1 ble-
ven de blauwwitten de geelzwarten de baas. 
Erik Metgod (68) en Ramsy Villan (85) zorg-
den in de tweede helft voor een 2-0 voor-
sprong die maar heel even in gevaar kwam. 
DWV’er Henk Abercrombie scoorde in de 
laatste officiële speelminuut tegen. ADO 
zorgde daarmee voor een tot optimisme 
stemmende seizoensstart. 
Dat optimisme is intussen wat getemperd, 
de Heemskerkers staan met alle aspiraties 
die werden gekoesterd op een teleurstel-
lende negende plaats. DWV, de tegenstan-
der van het eerste uur doet het nog iets 
slechter. Wat betreft het veroveren van pun-
ten, welteverstaan. Wanneer de uitslagen in 
ogenschouw worden genomen, blijkt dat de 
selectie van trainer Ton Pronk weinig voor 
sterke tegenstanders onderdeed maar het 
vaak nét niet redde. Er gingen na de ne-
derlaag tegen ADO nog vier wedstrijden 
verloren met verschil van één doelpunt: uit 
bij AFC (2-1) en Argon (1-0), thuis met 1-
0 van Hollandia en VUC. Alleen Türkiyem-
spor hield met 3-0 stevig huis op sportpark 
Elzenhagen, de thuishaven van DWV. Dat 
er toch ernstig met de kwaliteiten van de 
Amsterdammers rekening gehouden moet 

worden, bewijst de winst die DWV boekte 
tegen Haaglandia (1-0) en VVSB (0-3). Al-
lebei een uitroepteken waard! Verder won 
DWV zijn thuisduel tegen debutant DWS (1-
0) en speelde uit gelijk bij Omniworld (1-1) 
en  Westlandia (2-2). Drie keer winst, twee 
keer gelijk: dat houdt voor DWV een totaal 
in van elf punten. Dat zijn er drie minder dan 
ADO. De laatste zege die de Amsterdamse 
amateurclub van boven het kanaal boekte 
was die tegen VVSB op 11 november. Het 
keurkorps van coach Cees Bruinink moet 
daarvoor verder terug in de tijd. De meest 
recente overwinning dateert alweer van 28 
oktober. Toen was VUC met 2-0 een gewillig 
slachtoffer. Op eenzelfde tegenstand hoeft 
ADO zondag niet te rekenen. Daarvoor is de 
gerenommeerde hoofdklasser te zeer ge-
brand op revanche voor de thuisnederlaag. 
Scoren doet het team niet gemakkelijk: het 
net van de tegenstander werd nog maar 
tien keer gevonden. Daarbij werd het nog 
één keer geholpen ook. De 1-0 tegen DWS 
kwam tot stand door een eigen goal. ADO 
scoorde er drie meer, en had daar een wed-
strijd minder voor nodig. Maar met de de-
fensie van DWV zit het wel goed. Die kreeg 
er tot dusver twee goals minder tegen dan 
de Heemskerkers. 
Hopelijk staan de ADO-aanvallers deze 
keer op scherp. Resultaten in het verleden, 
u weet het wel, zijn geen garantie…, maar 
van de twaalf eerdere confrontaties op de 
Vlotter won ADO er zes, vijf keer eindigde 
de wedstrijd onbeslist en slechts één keer 
gingen de gasten er met de volle buit van-
door. Dat was twaalf jaar terug. Volgend jaar 
moet er in de voorbeschouwing maar staan 
dat het dertien jaar geleden was!

ADO-DWV de eerste wedstrijd 
van de tweede seizoenshelft

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

DWV

zondag a.s. 14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499
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De tweede partij van Verner was 
nog beter, en nu was de tegen-
stander Cees Brouwer die zeer 
voortvarend begon met een serie 
van 3 en daarna nog een van 8 
caramboles. Dat waren er dus 
11 en Verner had er toen pas 1. 
Maar toen begon Verner en hij 
maakte twee keer een serie van 
10 caramboles, nog een van 6 en 
hij besloot de partij in maar liefst 
10 beurten wat hem veel wed-
strijdpunten opleverde. 
Siem Groentjes won ook zijn bei-
de partijen en stuurde, de laatste 
tijd niet zo goed spelende, Henk 
Revers met lege handen naar 
huis. Dit ondanks de hoogste se-
rie van Henk van 10 caramboles. 

Siem versloeg in zijn 2e partij Jan 
van de Kerkhof in 26 beurten en 
hij maakte hier een hoogste serie 
van 8 caramboles. Ook Jos Hes 
haalde weer punten en won ook 
beide partijen. Eerst versloeg hij 
in 19 beurten Jan van de Kerkhof 
en in de tweede partij ging Piet 
Castricum de bietenbrug op in 
29 beurten. Ook Siem Castricum 
deed het goed en won 2 maal. 
Eerst versloeg hij koploper Kees 
Rörik in 23 beurten en daarna 
was Eugene Burgzorg de pineut 
en maakte Siem een hoogste se-
rie van 6 caramboles.
Eugene won wel zijn partij in 20 
beurten van Huib Moot ondanks 
de hoogste serie van 22 caram-

boles. De tweede partij van Huib 
was prima en hij versloeg Henk 
van Wijngaarden in 23 beurten 
met mooie series van 2 x 10, 15 
en de hoogste van 26 carambo-
les. Louis Groenewoud verloor 
zijn partij tegen Harm Regts in 
20 beurten, ondanks de series 
van 8 en 11 caramboles die Louis 
maakte. Louis versloeg wel Henk 
Revers in de tweede partij. Gek, 
want Henk had in de gehele par-
tij maar 2 poedels, maar kwam 
na 21 beurten toch 3 caramboles 
tekort. Hans Tolhuizen had een 
pechavond want eerst verloor 
hij van Kees Rörik en kwam 3 
caramboles tekort. De tweede 
partij verloor Hans ook nu van 
Piet Castricum en hij had hier 2 
caramboles tekort, al met al een 
beetje pech. Cor Sprenkeling 
verloor zijn 2 partijen; eerst was 
Stephan Castricum te sterk en 
won in 22 beurten van Cor. In de 
tweede partij kon Cor het weer 
niet redden. Nu was het Henk van 
Wijngaarden die aan het langste 
eind trok en in 23 beurten won. 
Dan Harm Regts nog die van Je-
roen van de Kerkhof won en dat 
deed ook Kees Brouwer, Jeroen 
had een slechte avond. 

De nummer drie was veteraan 
Ron Kuyer met een tijd van 
1.22.45, op een kleine minuut 
gevolgd door de nummer vier 
en winnaar bij de veteranen 50+ 
Aldert Pepping.  Bij de vrouwen 
was Monique Arkenbout uit Lim-
men veruit de snelste met haar 
tijd van 1.30.31. Mirjam Olthoff 
van DEM en Ria Stam van AVC 
volgden 8 respectievelijk 10 mi-
nuten later. 
Ook de 11,3 km kende een sterk 
bezet veld en werd door Yennick 
Wolthuizen uit Bakkum gewon-
nen in een tijd van 40 minuten en 
40 seconden. Bob Bruschke uit 
Egmond volgde driekwart minuut 

later en als derde kwam Martij 
van Leeuwen, voormalig AVC- en 
TDR-lid, eveneens  binnen de 42 
minuten over de streep. Het gat 
tussen de twee snelste vrouwen 
was ook maar klein. Kirsten Aar-
dewijn uit Zwanenburg won in 
50.58 en Gerda Groen uit Eg-
mond aan Zee volgde nog geen 
halve minuut later. Derde vrouw 
was Veerle van Balen uit Amster-
dam in 53.46.
De 4 km is vaak het terrein van 
de jonge honden en dat was ook 
nu weer het geval. De winnaar 
Oussama el Kharnaz Alani uit 
Amsterdam finishte na 14 minu-
ten en 15 seconden. Drie secon-

den later kwam Bart Wamelink 
uit Heiloo over de streep. Derde 
werd Nick Sinnige van AVC in 
15.40. Bij de vrouwen won Maike 
Zuiderwijk uit Heemskerk in een 
tijd van 17.25.
Het parcours was zwaar en mod-
derig. De lopers zagen eruit alsof 
ze een ware veldcross achter de 
rug hadden. De jeugd liet zich 
evenmin kennen en ging er vol-
ledig voor. De snelste op de 2,3 
km was de AVC-pupil Ryan Clar-
ke die finishte in 8 minuut en 37 
seconden. Na hem kwamen twee 
junioren over de streep, Nino 
Kraaijer van Lycurgus en Vincent 
Hazeleger van AVC  in 8.46 resp. 
8.55. Die hadden elkaar behoor-
lijk opgejaagd. Bij de meisjes ging 
de winst na een felle strijd die bij 
de AVC-boslopen inmiddels een 
bekend beeld is geworden, naar 
Carlijn van Esch van AVC in 9.02. 
Haar ‘vaste’ concurrente Karlijn 
van Es uit Rotterdam volgde 4 
seconden later. Derde werd Len-
neke Beeldman in 9.21.
De volgende bosloop is op 6 ja-
nuari, een week voor de Halve 
Marathon van Egmond.

Mark Min speelde met wit te-
gen Thomas Broek en kreeg de 
heel populaire variant uit het Si-
ciliaans, namelijk de Svesjnikov 
voorgeschoteld. Wit leek prima te 
staan met de betere pionnenstel-
ling, maar dit was slechts schijn. 
Thomas had compensatie in de 
vorm van een open g-lijn. Na een 
mindere zet van Mark veroverde  
zwart de kwaliteit. Daarna werd 

de partij beslist door een fraaie 
matcombinatie van Thomas.
Michael van Gelderen was na 
lange tijd weer eens van de partij 
en hij speelde een Budapester-
gambiet tegen het d4 van Henk 
Vaessen. Henk speelde te voor-
barig e4, hetgeen leidde tot een 
maximale aanvalsstelling van 
zwart. Het leek nog even goed 
te komen voor wit in het mid-

denspel, maar Michael wist op 
deskundige manier de zwaktes 
in de witte stelling bloot te leg-
gen. Henk verloor de kwaliteit en 
al snel daarna de partij.
John Chadwick speelde met 
zwart zijn geliefde Aljechin tegen 
het e4 van Eudia Ritzema. John 
kwam niet goed uit de opening 
en ging zwoegend de partij door. 
In het middenspel stond Eudia 
beter, maar zij wilde te graag af-
ruilen en zag pionverlies over het 
hoofd. Daarna was het John die 
het spel dicteerde en na verlies 
van nog wat pionnen moest wit 
opgeven. 

Dames Sea Devils 
verslaan concurrent
Castricum - De basketbalsters van The Sea Devils zijn de laat-
ste wedstrijden bijzonder gemotiveerd en dat bleek afgelopen 
zaterdag dan ook in de Bloemen. Hoofddorp, op de 4e plaats in 
de poule, kwam op bezoek. Altijd een lastige ploeg met goede 
guards. 

Sea Devils begon voortvarend 
door een snelle score van Robin. 
De dames uit Hoofddorp had-
den het zichtbaar moeilijk met 
het lengteoverwicht van de Cas-
tricumse dames. Deze laatste 
scoorde dan ook volop.
Door snelle assists van Denise 
en Eva konden Serina, Pien en 
Yildez  mooie punten maken. 
Voorsprong dit kwart 16-13. Het 
2e kwart liep Sea Devils verder 
uit. De dames van Hoofddorp 
probeerde een press te spelen 
maar die werd goed uitgespeeld 
door Sea Devils en leidde tot veel 
scores.  Met name Pien, Yldez en 
Yvonne kwamen los en ook Eva 
en Densie scoorde lekker. Rust-
stand 33-21.
Coach Michel was tevreden maar 
niet verslappen in het 3e kwart 

was zijn devies. Hoofddorp kreeg 
maar geen vat op het spel van 
de Castricumse dames en die 
gingen lekker door met scoren. 
Serina kwam dit kwart goed op 
stoom en scoorde 10 punten.
Ook Yildez pakte haar puntjes, 
mede door goed verdedigend 
werk van Yonne, Robin en De-
nise. Stand dit kwart  18-15. Het 
laatste kwart speelde Hoofddorp 
opnieuw een press, een alles op 
niets poging, die het de Castri-
cumse dames nu wel even moei-
lijk maakte. Vermoeidheid en het 
idee dat we er al waren  zorgde 
voor veel foute passes en onze-
kerheid. Scores van Eva, Yonne, 
Serina en Denise zorgde ervoor 
dat we in de race bleven en The 
Sea Devils de wedstrijd winnend 
kon afsluiten. Eindstand 69-53. 

Allemaal geslaagd voor 
BOS basketbaldiploma
Castricum -Afgelopen maandag is een groep kinderen ge-
slaagd voor hun BOS basketbaldiploma. Zij hebben de af-
gelopen vier maandagmiddagen hard getraind om de eerste 
beginselen van het basketball onder de knie te krijgen in het 
kader van het BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) project. Doel 
de jeugd moet meer bewegen.

Trainer Herman van The Sea De-
vils was bijzonder enthousiast 
over de inzet en het uiteindelijk 
resultaat van de groep. Ze moes-
ten voor het behalen van het di-
ploma vrije worpen nemen, vanaf 
vijf posities schieten, lay-up’s 
lopen, passes geven en een cir-
cuitje lopen. Zonder uitzondering 
was hun inzet 100% en het resul-

taat veelbelovend. Alle kinderen 
zijn uitgenodigd om deel te ne-
men aan het Oliebollentoernooi 
dat op zondag 30 december ge-
organiseerd wordt door The Sea 
Devils in de Bloemen. Deelne-
mers zijn zowel competitiespe-
lers als recreanten. Iedereen die 
deze zondag lekker wil bewegen 
is welkom. 

Casper, Ryan, Luuk, Hessel, trainer Herman, Lisanne staand en Tim, 
Rick, Niels en Lisaane. 

Vechtschaak bij SV Castricum
Castricum - In de 14e ronde interne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum, werden veertien partijen gespeeld. 
Slechts één daarvan eindigde in remise. Koploper Mossing 
Holsteijn won met zwart niet zonder moeite van runner-up Ge-
rard Kuijs en consolideerde zijn positie.

Rabo halve marathon 
op glibberig parcours 
Castricum - Met de deelname van enkele TDR-lopers leken 
de winnaars bij de 43e halve marathon van AV Castricum bij 
voorbaat al bekend. Op de halve marathon verschenen Tom 
Wiggers en Rens Dekkers uit Castricum aan de start en beiden 
finishten ruim voor de andere deelnemers in een tijd van 1 uur 
11 minuten en 43 seconden resp. 1.12.43. 

Biljartvereniging ’t Stetje
Verner is niet te houden!
Castricum - Verner Oussoren heeft een beste vrijdagavond ge-
had en was onverslaanbaar. In zijn eerste partij tegen Stephan 
Castricum zag het er zeker niet rooskleurig uit voor Verner. 
want hij had in 6 beurten nog maar 2 caramboles. Maar toen 
kwam het gevoel weer terug en maakte verder de gehele par-
tij geen poedel meer, maakte mooie series, de hoogste van 7 
caramboles en besloot de partij met een overwinning in de 
16e beurt. 
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Bizar bekerschaak bij 
Schaakclub Bakkum
Bakkum - In de tweede ronde van de strijd om de Doede Deen 
Beker moesten enkele sterke spelers het tegen elkaar opne-
men. Han Kemperink speelde tegen Henk van der Eng in de 
beslissende fases van de twee partijen niet accuraat genoeg 
en verloor beide partijen. Bob Bakker en Jacob Bleijendaal 
speelden twee bizarre cupfighter partijen met een lucky win-
naar. 

In de eerste partij dacht Bakker 
met wit middels een schijnoffer 
een pion te winnen, maar Bleijen-
daal schijnofferde gewoon terug. 
In tijdnood voor zwart bood Bak-
ker heel nobel remise aan. De 
tweede partij verliep voor Ble-
ijendaal vanuit de opening slecht 
en Bakker kwam maar liefst vier 
pionnen voor. Een verrassende 
wending met dreigend stikmat 
kostte Bakker echter de partij. 
In de eerste partij tussen Dirk 
Schut en Peter Siekerman werd 
de stelling langzaam opge-
bouwd. In het middenspel bleken 
de stukken van Schut elkaar in 
de weg te staan en allerlei aftrek-
schaakjes dreigden. In tijdnood 
gaf Schut stukken en de partij 
weg. De tweede partij was kort 
maar krachtig. Een schijnoffer 
van Siekerman bracht bij Schut 
het hoofd op hol, hij ruilde ver-
keerd af en zag na een stille zet 
mat opdoemen en gaf pardoes 
op. 
Arno Schlosser wist tegen Peter 

Zeilstra in de eerste partij met 
een slimme combinatie een stuk 
te winnen, doch het eindspel 
moest accuraat worden gespeeld 
om de winst veilig te stellen. In 
de tweede partij wist Schlosser 
na pionwinst een sterk pionnen-
centrum op te bouwen, In tijd-
nood bezweek Zeilstra onder de 
zware druk, en met stukverlies in 
het vizier ging hij door de vlag. 
Gren Noteboom wist verrassend 
met sterk spel de eerste partij 
tegen Marijn van der Himst te 
winnen. In de tweede partij wist 
Van der Himst direct een sterke 
aanval op te zetten die tot winst 
leidde. In de barrage van snel-
schaakpartijen was Van der 
Himst uiteindelijk behendiger. 

Voor de kwartfinales op 29 janu-
ari zijn geplaatst: Henk van der 
Eng, Jacob Bleijendaal, Peter 
Siekerman, Arno Schlosser, Ma-
rijn van der Himst, Ton Morcus, 
Fons Vermeulen en de winnaar 
van Adri Twisk-Jos Bijl.

Amak wandelt 
Akersloot - Zondag 16 decem-
ber loopt Amak een NHWB-
winterwandeltocht in Schagen 
van 15 km lang. Het vertrek is 
om 9.30 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg.
Belangstellenden zijn welkom. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Cock Snijder 
0251-313956.

Jeugd Croonenburg in 
nieuw wedstrijdtenue
Castricum - Na vele jaren heeft volleybalvereniging Croonenburg een 
nieuw fris tenue uitgezocht. Ook de jeugd was toe aan een nieuw te-
nue. Marcel Kok Assurantiën & Hypotheken heeft dit voor de jeugd 
mogelijk gemaakt door de shirts ter beschikking te stellen aan de ver-
eniging. Marcel en Caroline Kok willen hiermee een steuntje in de rug 
geven aan de jeugdcommissie van de volleybalvereniging. Naast deze 
sponsoring is Caroline ook actief in de trainersgroep, die op vrijwillige 
basis de trainingen van de jeugd verzorgt. Op de foto ziet men de 
sponsor met de Croonenburg jeugd in haar splinternieuwe tenue.

Opnieuw een grote 
zege voor de Stiefel
Castricum - Na de mooie overwinning van verleden week op 
de koploper, moest de Stiefel nu aantreden tegen XIJE uit 
Haarlem.

De goede vorm waarin de Stiefel 
op dit moment in verkeert, werd 
ook meegenomen in deze wed-
strijd en Paul Steenbrink opende 
de singles, waarin hij, zij het moei-
zaam, met 2-1 kon winnen en zo 
de ploeg uit Castricum op een 1-0 
voorsprong kon zetten.
Roy van Bilderbeek en Tom de 
Vries wonnen daarna ook hun 
partij en zo was het binnen een 
mum van tijd 3-0. Helaas kon 
Nico Glorie net niet winnen van 

de sterkste speler van XIJE en zo 
werd het dus 3-1.
In de koppels ging het allemaal 
erg voortvarend. Nadat Van Bil-
derbeek en De Vries beide kop-
pels wisten te winnen volgden 
Glorie en invaller Dennis Overdijk 
hun voorbeeld door ook beide 
partijen winnend af te sluiten en 
zo werd de tussenstand 7-1, in het 
voordeel van de Stiefel.
De teamgame wordt heel vaak ver-
loren maar die traditie lijkt nu een 

beetje op zijn eind te lopen want 
opnieuw wist het team deze partij 
te winnen en zo de eindstand op 
8-1 te brengen, waardoor ze weer 
een beetje dichterbij de bovenste 
drie ploegen komen. De stand na 
acht wedstrijden in de tweede di-
visie B is nu als volgt: De Vriend-
schap 7- 43 punten, Back 2 Base 
7-42 punten, Bavaria Boys 8-42 
punten en De Stiefel 8-41 punten.
Aankomende week heeft de Stie-
fel een vrije ronde en kunnen ze 
gaan zien hoeveel de achterstand 
wordt op de twee bovenste ploe-
gen. Als dat binnen de negen 
punten blijft, kan de Stiefel nog 
zeker gaan aanklampen en zich 
gaan mengen in de strijd voor het 
kampioenschap, zeker gezien het 
feit dat de Vriendschap en Bava-
ria Boys verloren hebben van de 
Stiefel.
 

NHSB erespeldjes bij 
SV Vredeburg

Limmen - Vrijdag 7 december 
werd aan J. Admiraal en P. v.d. 
Heijdt het NHSB bondsinsigne 
uitgereikt wegens hun jarenlange 
verdienste voor de schaakvereni-
ging. Verder viel ronde 12 samen 
met de wedstrijd tegen Waagto-
ren uit Alkmaar. 
Vredeburg verloor met 3-5 door 
winst van B. Stolp en G. Hafkamp 
en remises van J. Admiraal en H. 
Ebels, K. Kramer, J. Limmen, C. 
Dinkla en R. Rommel verloren. 

In groep A leek J. de Graaf gemak-
kelijk te winnen van A. Termes, 
werd verrast door een wanhoops-
aanval met een gevaarlijk paard, 
maar won toch nog door een 
laatste blunder van Termes. Kos 
verloor het eindspel van Van Duin 
door onnodig materiaalverlies. 
Borst stoomt op naar de achtste 
plaats door mooi te winnen van de 
sterke D. Aafjes. Mijnsbergen liet 
zich foppen in de opening door de 
Vries en verloor snel. 

Toneelstuk van 
De Sterretjes
Bakkum - Op zondag 16 de-
cember om 12.15 uur speelt het 
kinderkoor De Sterretjes het to-
neelstuk St. Lucia in de kerk in 
Bakkum. Iedereen is welkom.

Containers in brand
Castricum - De brandweer is 
afgelopen in actie gekomen bij 
twee containerbranden; bij de 
Rinkelven en bij de Juliana van 
Stolbergschool. Beide brandjes 
konden met circa 1.000 liter wa-
ter worden geblust.

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - SVW’27

ZONDAG 16 DecemBer
AANVANG 14.00 UUr

gESPONSORD DOOR DE RABOBANK wEST-KENNEMERLAND

PUPIL VAN DE wEEK: STAN KREMERS

Klaverjassen en kienen bij PAC
Castricum - De Projectgroep Ar-
beidsuitgeschakelden Castricum 
organiseert op zaterdag 15 decem-
ber de allerlaatste klaverjasdrive in 
de Maranathakerk. De start is om 
13.30 uur. Op de soosmiddag van 
maandag 17 december van de zelf-

de projectgroep wordt er een kerst-
kien georganiseerd. Voor iedere 
deelnemer is er een verrassing en 
omdat het de laatste bijeenkomst 
is zijn er extra mooie prijzen inge-
kocht. Dat geldt ook voor de klaver-
jasdrive. Iedereen is welkom. 

Butter stelt teleur, Kruiver 
uitstekend op de EK cross 
Castricum - De 14e Europese 
crosskampioenschappen in het 
Spaanse Toro kenden een kleine 
Nederlandse afvaardiging (acht 
atleten), waarvan twee atleten 
van het Team Distance Runners 
(TDR). Manon Kruiver behaalde 
een 37e plaats bij de meisjes ju-
nioren en was daar erg tevreden 

mee. Neosenior Michel Butter, 
vooraf gezien als medaillekandi-
daat, maakte de verwachtingen 
niet waar met een 16e plaats. 
Het  toernooi leverde voor Neder-
land één medaille op. Die werd 
behaald door neoseniore Adrien-
ne Herzog (zilver), die hiermee net 
als Butter de ‘onder 23 tijd’ afsluit. 



20december 2007Tel. 0251-674900   Fax 0251-674381        Castricummerwerf 23-25   1901 RW Castricum 

Aerdenhout
Akersloot
Bakkum
Bennebroek
Beverwijk
Bloemendaal
Castricum
Driehuis

Haarlem-N.
Haarlem-Z.
Heemskerk
Heemstede
Limmen
Overveen
Santpoort-N.
Santpoort-Z.
Spaarndam

Spaarnwoude
Vogelenzang
Uitgeest
Velsen-N.
Velsen-Z.
Wijk aan Zee 
Velserbroek
IJmuiden

OPLAAG 135.260

In deze editie:

•THEO
STRAATHOF:
SCHOOLMEES-
TER IN HART 
EN NIEREN

•COR BAKKER 
LUIDT KERST 
IN

•BETOVEREND 
WINTERCIRCUS

•VOORBEREID 
OP WINTER-
SPORT

Tips, opmerkingen of 
ideeën voor onderwerpen 
in 50+ Wijzer neem dan 

contact op met 
0251-674900
of mail naar 

aanlever@50pluswijzer.nu

Een nieuw jaar

2007 is bijna vervlogen
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Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar

Aandacht voor de naaste
Het wordt een prachtig jaar.

Ria Boere, www.gedichtenweb.nl



Iedereen heeft het tegenwoordig 
druk met werk, studie, vrienden, 
gezin en andere sociale verplich-
tingen. Op vakantie gaan we 
gelukkig nog wel, maar vaak 
schiet de voorbereiding er bij in. 
Terwijl een goede voorbereiding 
veel ongemak, stress en soms 
zelfs ongelukken voorkomt, zegt 
de Nederlandse Ski Vereniging. 
En omdat voorpret al de helft 
van het vakantieplezier is: sta 
dit jaar eens wat eerder stil bij je 
vakantie.

Minimaal 3 maanden van te 
voren
Wil je de derde dag van je va-
kantie ook nog lekker skiën of 
boarden, of loop je liever krom 
van de spierpijn? Juist: het al-
lerbeste wat je kunt doen om 
blessures te voorkomen, is heel 
het jaar door regelmatig spor-
ten. Liefst activiteiten waarbij je 
de conditie verhoogt én de bo-
venbeenspieren flink belast. Zo 
kun je bijvoorbeeld hardlopen 
(conditie) combineren met fitness 
(kracht). Maar het belangrijk-
ste is dat je een sport kiest die 
je leuk vindt. Dit houd je langer 
vol dan een activiteit waar je 
jezelf elke week naartoe moet 
slepen. Bijzonder goed als voor-
bereiding op de wintersport zijn 
SneeuwFit-lessen, die specifiek 
gericht zijn op de ‘wintersport-
spieren’ en de conditie. Er zijn 
‘spoedcursussen’ om binnen 

een paar maanden winterklaar 
te zijn, maar je kunt ook heel 
het jaar door lessen volgen. Zo 
heb je tijdens alle seizoenen een 
beetje ‘wintersportplezier’ én 
geef je iedereen het nakijken op 
de piste. Kijk voor een adres in 
de buurt op de site www.winter-
sport.nl van de Nederlandse Ski 
Vereniging (verenigingen). Een 
overzicht met adressen van win-
tersportverenigingen is ook tele-
fonisch op te vragen via (070) 
310 11 12 of per e-mail: info@
ski.nl. Daarnaast kun je kijken 
op www.klaarvoordaar.nl, een 
site met tips die je helpen goed 
voorbereid op reis te gaan. Doe 
de test om te kijken welk type 
skiër of snowboarder je bent. Er 
staan ook tien conditie- en spier-
versterkende oefeningen in voor 
thuis. 

Minimaal 6 weken van te 
voren
Maak een afspraak om de auto 
winterklaar te laten maken, laat 
zomerbanden verwisselen voor 
winterbanden als dit nog niet is 
gebeurd en zoek de sneeuwket-
tingen op. Het afgelopen jaar 
veranderd van (lease-)auto? 
Check of de kettingen nog pas-
sen! Zo niet, ga op tijd op zoek 
naar een nieuwe set. Begin ook 
alvast met een check van de 
kofferbak: is de verbanddoos 
compleet (en in de eerste plaats: 
aanwezig), ligt de veiligheids-

driehoek op z’n plek en is de re-
serveband heel? Zorg ook voor 
een reflecterend hesje, verplicht 
in veel landen. 

Minimaal 4 weken van te 
voren
Bepaal of je ter plaatse gaat hu-
ren, in Nederland huurt, of met 
eigen materiaal op pad gaat. 
Het voordeel van huren in Ne-
derland is dat er in wintersport-
speciaalzaken vaak meer tijd is 
voor een rustig gesprek over je 
wintersportniveau en wensen 
dan in een wintersportgebied. 
Bovendien vindt dit gesprek in 
je eigen taal plaats, dus is er 
weinig ruimte voor miscommu-
nicatie. Echte specialisten kun 
je herkennen aan het logo ‘De 
WintersportSpecialist’: zo weet 
je zeker dat er goed opgeleid 
personeel is. Het voordeel van 
huren op locatie is dat je mak-
kelijk kunt ruilen als schoenen 
op de piste toch niet zo lekker 
blijken te zitten, of het materi-
aal niet naar wens is. Ga je met 
eigen materiaal op pad, check 
deze dan ook op tijd. Blijkt er iets 
kapot te zijn, dan heb je nu nog 
ruim de tijd om het te laten re-
pareren of je uitgebreid te laten 
adviseren voor je tot een nieuwe 
aankoop overgaat. Gaan er kin-
deren mee, kijk dan of ze nog in 
hun skikleding, schoenen, hand-
schoenen en dergelijke passen. 
Zo niet? Dan kun je nu nog een 
dag inplannen om te shoppen!

Minimaal 2 weken van te 
voren
Leer dit jaar eens de regels van 
de FIS (de Internationale Ski Fe-
deratie) uit het hoofd als je ze 
nog niet kent. Elke skiër moet 
van deze regels op de hoogte 
zijn, voor je eigen veiligheid én 
die van anderen. Wanneer ie-
dereen de regels kent en zich 
eraan houdt, zouden er veel 
minder ongelukken gebeuren. 
Een belangrijke regel die vaak 
niet nagekomen wordt, is de vol-
gende: Een skiër of snowboar-
der mag niet zonder noodzaak 
op nauwe of onoverzichtelijke 
gedeelten van een afdaling stil-
staan. Wie op zo’n helling valt, 
moet zo snel mogelijk de weg 
weer vrij maken. Gezinnen met 
wat oudere kinderen kunnen de 
regels spelenderwijs eigen ma-
ken, bijvoorbeeld door er een 
quiz van te maken.  

1 week van te voren
Download de ‘paklijst’ op www.
wintersport.nl (onder ‘reis en vrije 
tijd’ en dan ‘voorbereiding’) en 
leg deze op een goed zichtbare 
plaats neer. Leg handige spul-
len die je in huis tegenkomt en 
waarvan je bang bent dat je ze 
vergeet alvast bij elkaar op een 
centrale plaats. Zo hoef je niet 
op het laatste moment het hele 
huis door én het geeft rust in je 
hoofd Maak een lijstje met spul-
len die je nog moet kopen, zoals 
een goede winterzonnebrand-
crème met een hoge factor. Denk 

eraan dat oude zonnebrand-
crème zijn beschermingskracht 
verliest. Stippel de route uit die je 
wilt rijden en zorg dat je up to 
date wegenkaarten in de auto 
hebt, óók als je GPS hebt: de 
alarmcentrale krijgt steeds meer 
telefoontjes van automobilisten 
die verdwaald zijn (bijvoorbeeld 
omdat de GPS tijdens de rit stuk 
gaat), geen kaart in de auto heb-
ben en totaal geen idee hebben 
waar ze zijn. 

De laatste dagen
Zorg voor voldoende slaap en 
gezonde maaltijden. Je wilt zo 
meteen natuurlijk superfit op de 
piste staan. Begin op tijd met 
inpakken. Verzeker jezelf er-
van dat alles voor het huis, de 
huisdieren en de achterblijvers 
is geregeld (oppas voor plan-
ten en dieren, verblijfadres en 
mobiele telefoonnummers voor 
de achterblijvers). Zo kun je on-
bezorgd in de auto, op de trein 
of in het vliegtuig stappen. Zorg 
bij het inpakken van de auto dat 
spullen die je nodig kunt hebben 
bij pech onderweg, bovenop 
liggen. Dat voorkomt dat je de 
hele auto uit moet pakken om 
een reflecterend hesje en een 
gevarendriehoek te pakken. En: 
vergeet de sneeuwkettingen niet. 
Die horen ook bovenop of opzij 
van de bagage.

Onderweg
Ga je met de auto naar de win-
tersport? Zorg voor regelmatige 
rustpauzes (ideaal is elke twee 
uur even pauze) en wissel re-
gelmatig van bestuurder. Pas bij 
slecht zicht of een glad wegdek 
je snelheid aan. Heb geld of cre-
ditcard bij de hand als je via tol-
wegen rijdt. Drink genoeg (nee, 
geen alcohol) om uitdroging te 
voorkomen. Kinderen op de ach-
terbank? Zorg voor voldoende 
(kleur)boeken en spelletjes om 
ze bezig te houden. Een slaap-
zak en kussens op de achterkant 
en ze kunnen ook nog heerlijk 
slapen.  

Op bestemming
Ben je eenmaal op bestemming 
aangekomen, ren dan niet met-
een met stijve spieren de auto uit 
en de gondel in, maar neem de 
tijd om te acclimatiseren. Verken 
het dorp, koop alvast een liftpas 
voor de volgende dag, geniet van 
een lekker etentje, leg ‘s avonds 
de benodigde spullen klaar (ver-
geet liftpas, zonnebrand, zon-
nebril en handschoenen niet!) 
en ga vroeg naar bed. Blijf de 
volgende dag voornamelijk op  
lager gelegen hellingen en ski 
of board vooral eerst ‘warm’ op 
blauwe pistes. Bouw het lang-
zaam op en stop als je voelt dat 
je moe wordt (je lichaam moet 
namelijk ook aan het hoogte-
verschil wennen). Zo blijf je fit 
en geniet je de héle week van je 
wintersportvakantie! 

Meer informatie www.winter-
sport.nl

Voorbereid op wintersport voorkomt blessures Colofon
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Slaap
Zondagochtend vier uur. Telefoon gaat. Zit dus rechtop in mijn 
bed. Onderbroken in mijn chaotische droom, waarin ik net on-
derweg was om  een kind naar de stad te brengen terwijl een 
ander kind weer achter mij aan reed om mij weer op te halen 
en om ook nog even grof vuil aan te doen om het een en ander 
te dumpen. Chaotische droom van een moeder van een chao-
tisch gezin. Alles wat je de dag ervoor gedacht of gezegd hebt 
komt dus toch terug in je droom. Maar goed telefoon, kind in 
de stad, doemscenario’s passeren de revue. Want laten we 
eerlijk zijn, je leest toch niet anders dan over vechtpartijen, 
steekwapens, zakmessen en ga zo maar door. Dus welke moe-
der ligt op zaterdagnacht nog relaxt te slapen? Waarschijnlijk 
de moeders die zeker weten dat hun koters al lang binnen zijn, 
degene die denken dat hun bloedjes bij een vriendje (vrien-
dinnetje) slapen maar ook gewoon in de stad rondslierten en 
alle vaders die sowieso nooit wakker worden en zich gewoon 
door allerlei nachtelijke uitspattingen doorslapen (lees snur-
ken). Al zoekend naar de telefoon zwiep ik allerlei overbodige 
troep van mijn nachtkastje, neusdruppels, hoestdrank, body-
lotion. Leesboek, glaasje water, glas met bloem, gekregen op 
moederdag, tijdschrift, heel veel pennen en uiteindelijk een 
mobieltje. Ondertussen ben ik al op het plaatselijke politiebu-
reau, huisartsenpost, ehbo, intensive care geweest. Maar het 
valt mee, zoonlief staat gewoon bij de voordeur en vraagt of 
ik even kan open doen. Sleutel vergeten. Dus strompel ik de 
trap af, verwacht een stomdronken exemplaar aan te treffen 
maar nee hoor gewoon broodnuchter. Zegt nog even veront-
schuldigend, “had je nog even ge-sms’t voor de sleutel, maar 
je sliep al. Ik vraag nog even belangstellend hoe het was. 
Krijg een enthousiast ‘leuk’ waarna hij onder de douche duikt, 
en vervolgens zijn bed in. Ik ook maar helaas, waar hij een 
droomloze slaap duikt, lig ik nog tot half zes wakker. Weer 
heb ik me de halve nacht voor niks zorgen gemaakt. Inmiddels 
moet ik toch weten dat ze braaf met z’n allen naar huis fietsen, 
onderweg nog een broodje shoarma proppen en blij en vrolijk 
hun bed in duiken. 

Anne



Straathof: “In Amerika zijn er 
al lang geen mannelijke leer-
krachten meer op de basis-
scholen. Als ik heel eerlijk ben 
zie ik persoonlijk niet zo’n groot 
probleem in het grote aanbod 
van vrouwen. Ik zie niet zo veel 
verschillen. Ik kijk meer naar de 
manier, waarop er les gegeven 
wordt. Ik vind het een slechte 
ontwikkeling, dat jongens die 
op de Pabo zitten in een kroeg 
door vrienden soms als een 
watje worden bestempeld. “In 
het bedrijfsleven kan je toch 
veel meer verdienen”, is vaak 
het commentaar. Ik denk ook, 
dat ik wel een vermoeden heb 
waarom het aantal mannen op 
de Pabo zo terugloopt. Jongens 
beginnen veelal enthousiast met 
het ideaal voor ogen om kinde-
ren zo veel mogelijk te leren. 
Maar zij raken momenteel ver-
zeild tussen de vele meiden op 
de Pabo, waardoor de weinige 
mannen, díe er zijn na een jaar 
of twee jaar afhaken. Er is nog 
een ander aspect. In mijn tijd 
werd je opgeleid op de Kweek-
school om les te gaan geven in 
de klassen één tot en met zes 
(nu de groepen drie tot en met 
acht). Ik studeerde van 1966 
tot 1971 op de kweekschool 
in Bergen. Toen waren er net 
zo veel meisjes als jongens. Je 
kwam na de ulo op de kweek-
school. Het eerste en tweede 
jaar noemden ze toen de eerste 
leerkring. Het derde en vierde 
jaar was de tweede leerkring. 
Die twee jaren werd je opgeleid 
voor onderwijzer. Ze noemden 

dat de OVO (Opleiding Voor 
Onderwijzer). In het vijfde jaar, 
de derde leerkring, studeerde je 
voor de hoofdakte. Maar je had 
ook de Klos. Dat was een oplei-
ding voor met name kleuterleid-
sters. Tegenwoordig krijg je ook 
als man tijdens de Pabo-oplei-
ding te maken met kleuters: de 
groepen één en twee. Sommige 
mannen willen echter af van de 
verplichting om voor een groep 
kleuters te gaan staan vóórdat 
ze later de bevoegdheid krijgen 
om les te gaan geven aan de 
groepen drie tot en met acht. “

Goede leersituatie
“Naar mijn mening kunnen 
mannen ook hele goede kleu-
terleiders zijn. Voor mij is het 
onderwijzersvak een vak, dat 
je met hart en ziel moet doen. 
Weet je waar het echt om gaat 
en dat geldt voor juffen zowel 
als voor meesters? Kinderen 
moeten zich veilig en thuis voe-
len in een klas. De sfeer in de 
klas is belangrijk. Je moet de 
kinderen ook weten te boeien. 
De leerkracht moet zorgen voor 
een goede leersituatie en zor-
gen voor spanning, afgewisseld 
met ontspanning. Communi-
catie, rechtvaardigheid, eerlijk 
naar de kinderen toe en conse-
quent handelen. Het emotionele 
aspect speelt eveneens een rol. 
Je moet als leerkracht een luis-
terend oor hebben voor ieder 
kind. Niet ieder kind is gelijk. 
Het ene kind is open, een ander 
kind heeft een gesloten karak-
ter of trekt zich terug. Sommige 

kinderen moet je er echt bij sle-
pen. Met veel werkende ouders 
tegenwoordig zijn kinderen ook 
thuis vaak al heel zelfstandig. 
Ze zijn de laatste vijftien jaar 
ook steeds mondiger geworden 
en melden zich vaak zelf wel bij 
ruzies bijvoorbeeld. Ruzies en 
pesterijen op het schoolplein, 
in de klas of daarbuiten moet je 
als leerkracht zien te voorkomen 
of zien op te lossen. In het alge-
meen moet je kinderen kunnen 
stimuleren. Complimentjes zijn 
belangrijk. Je moet hen jouw 
vertrouwen geven. Dan werken 
de kinderen ook beter.” 

Digitale schoolborden
“De maatschappij is totaal ver-
anderd in vergelijking met vroe-
ger. Meiden en jongens zitten 
door en naast elkaar in de klas, 
gaan plezierig met elkaar om, 
doen spelletjes, zoals opschui-
lertje en tikkertje met elkaar 
en zijn zich lang niet zo sterk 
als vroeger van een héél groot 
verschil bewust. Natuurlijk zie 
je in de beginnende pubertijd 
dat jongens stoer gaan doen en 
meisjes meer met hun uiterlijk 
bezig zijn. En al in de kleuter-
klassen hoor je geregeld: ‘die is 
op die’ en ‘die is op die’.” Ver-
anderingen houd je niet tegen. 
Zo gaat ook de manier van les 
geven veranderen in het basis-
onderwijs. Het krijtjesvolk zal 
uitsterven. Binnenkort komen 
er op de basisscholen digitale 
schoolborden, ‘whiteboards’ 
genaamd. Met daarbij de com-
puter en een beamer kan de 
leerkracht alles veel sneller la-
ten zien dan als hij met krijt op 
het bord schrijft. Het ministerie 
van onderwijs gaat zorgdra-
gen voor de nodige budgetten 
voor de vele schoolbesturen in 
Nederland. Een basisschool in 
Heemskerk werkt al volledig 
met deze whiteboarden. En, er 
is natuurlijk al heel veel ver-
anderd sinds de computer zijn 
intrede heeft gedaan. De kin-
deren zijn volledig gewend aan 
de via internet te verzamelen 
gegevens voor de thema’s of 
projecten op school en wat de 
kinderen van de groepen vijf tot 
en met acht betreft voor de in-
formatie voor hun werkstukken. 
Wel vind ik, dat de kinderen 
thuis te veel achter de computer 
zitten. Er worden tal van snelle 
spelletjes gespeeld met veel la-
waai, maar er zijn gelukkig ook 
goede computerspellen. Ook 
kijken de kinderen naar mijn 
mening te veel tv. Ik zou wel wil-
len, dat ze meer naar de goede 
en leerzame programma’s, die 
er ook zijn, zouden kijken.”

Straathof is een oude rot in 
het vak geworden. Hij gaf op 
de Pax Christischool les in alle 
klassen vanaf groep vier tot en 
met acht en was 33 jaar mees-
ter of mees - zoals de kinderen 

hem vaak noemen - in de bo-
venbouw (groepen zeven en 
acht). “Ik heb in de loop der 
jaren een behoorlijke ervaring 
opgedaan”, zegt hij “en maak 
nu deel uit van een flexpool. 
Ik geef op verschillende basis-
scholen in de regio les en ben 
als flexpooler oproepbaar. Ik 
kan overal zo invallen. Soms 
rijd ik van hot naar her, maar 
het voordeel is, dat ik nu geen 
rapporten meer hoef te maken 
en niet meer hoef deel te ne-
men aan vergaderingen. Iedere 
week heb je op de basisschool 
namelijk wel een vergadering, 
veelal een bouwvergadering 
(over de onderbouw, de mid-
denbouw of de bovenbouw). 
Het gaat dan bijvoorbeeld over 
de zorgkinderen, een nieuwe 
methode, enz., enz.”

Advies van de leerkracht
“Als flexpooler kom ik nog vaak 
op mijn vertrouwde Pax Chris-
tischool, één van de 33 gefu-
seerde katholieke scholen in 
Noord-Holland, waarvan het 
beheer en de administratie in 
handen is van Flore. Op die 
school worden de volgende 
vakken onderwezen: schrijven, 
lezen, taal, rekenen, geschie-
denis, aardrijkskunde, muziek, 
drama, gymnastiek en hand-
vaardigheid. Ik heb zo langza-
merhand vele nieuwe metho-
des meegemaakt. Draaide een 
bepaalde methode jaren mee, 
bijvoorbeeld voor Engels (de 
groepen zeven en acht krijgen 
Engels), dan werd er voor een 
nieuwe verbeterde methode ge-
kozen met nieuwe boeken.” Bij 
iedere methode horen toetsen. 
Er worden drie à vier toetsen 
per jaar gemaakt om te zien 
hoe ver de leerlingen zijn. Aan 
het einde van het laatste school-
jaar vind de CITO-toets plaats. 
Hier speelt de meester of de juf 
ook weer een belangrijke rol. 
Het advies van de leerkracht, 
die het kind door en door kent 
is van groot belang. Die wil 

voorkomen, dat te hoog gegre-
pen een kind later een stap te-
rug moet doen.

Zorgbegeleiding
Op het bord worden iedere dag 
in het kader van zelfstandig 
werken taken opgeschreven. 
Heel belangrijk is de zorgbe-
geleiding. Via de interne be-
geleider (i.b.) wordt er door de 
leerkracht een zorgprogramma 
(behandelingsplan) voor een 
bepaald kind gemaakt. De 
zorgkinderen worden apart aan 
een instructietafel gezet.” Op 
een woensdagochtend zien wij 
meester Straathof les geven in 
groep zes. Al vanaf een jaar of 
negen moeten kinderen zonder 
hulp taakgericht zelfstandig 
kunnen werken. De meester 
loopt rond om hulpvragen te 
beantwoorden. Straathof: “ In 
een uur loop ik wel zo’n drie 
rondjes. Als de kinderen een 
rode plastic sticker op hun werk-
tafel hebben neergelegd, willen 
zij graag antwoord hebben op 
een vraag. Een groene sticker 
betekent ‘geen vragen’. Als er 
op het schoolbord een rode 
sticker zit, mogen de kinderen 
geen vragen stellen. Dan heb ik 
de mogelijkheid om hulpvragen 
van de zorgkinderen te beant-
woorden. Zo kan ik bijvoorbeeld 
aan een groepje spelling (altijd 
vier of vijf kinderen) maximaal 
een kwartier extra aandacht be-
steden.” Bij het zelfstandig wer-
ken moet het voorlezen zachtjes 
worden gedaan. Maximaal vier 
kinderen worden af en toe uit 
de klas gehaald voor extra les 
en begeleiding van een reme-
dial teacher. Theo Straathof zou 
ook als hij opnieuw zou moeten 
beginnen weer het vak van on-
derwijzer kiezen. “Het is mijn 
lust en mijn leven”, zegt hij. “Je 
moet kinderen altijd weten te 
boeien. Bij geschiedenis, aard-
rijkskunde en andere vakken 
moet je ’t altijd zo boeiend mo-
gelijk zien te vertellen.” (Marga
Wiersma)

Steeds minder mannelijke leerkrachten op basisscholen

Theo Straathof: schoolmeester in hart en nieren
Limmen - In Nederland maakt men zich momenteel grote 
zorgen over het verdwijnen van mannelijke leerkrach-
ten op de basisscholen. Hoog tijd dus om eens van ge-
dachten te wisselen met één van de nu nog lesgevende 
schoolmeesters: Theo Straathof. Hij is 57 jaar, slaagde 
voor zijn hoofdakte op zijn 21ste en zit thans reeds 36 
jaar in het onderwijs. 33 jaar heeft hij les gegeven op de 
Pax Christischool te Limmen. Nu zijn daar nog drie man-
nelijke leerkrachten op een totaal van twintig. Wat vindt 
Straathof van deze nieuwe ontwikkeling? Wij hadden 
een boeiend gesprek met hem, waarbij het niet alleen 
over dit thema ging, maar ook over de huidige manier 
van les geven. 

Meester Straathof gaat er even bij zitten om zo enkele vragen te 
beantwoorden tijdens het zelfstandig werken.



In het zonnetje
Minister Eurlings sprak de vier 
genomineerden met een vi-
deoboodschap toe: “De beste 
reclame voor het openbaar 
vervoer zijn de mensen van 
het openbaar vervoer. Zij zijn 
het visitekaartje, het gezicht 
van bus, tram, trein en metro. 
Als ik zie hoezeer u allen uw 
best doet om de service naar 
de reiziger toe te perfectione-
ren, kan ik alleen maar zeg-
gen: petje af. Ik ben ook ont-
zettend blij met initiatieven als 
een verkiezing van de ‘Open-
baar Vervoerchauffeur van het 
Jaar’. Wie zijn best doet mag 
namelijk best eens in het zon-
netje worden gezet.” 

Na de lovende woorden van 
de Minister, ontving Leo van 
der Weiden een oorkonde, 
een speldje, het juryrapport 
en bloemen uit handen van 
Directeur Generaal Personen-
vervoer van het Ministerie van 
Verkeer & Waterstaat de heer 
Siebe Riedstra. De directie van 
Koninklijke Beuk en de familie 
van Leo van der Weide waren 
bij de huldiging aanwezig. “Wij 
zijn enorm trots op Leo, en ei-
genlijk geldt dit gevoel voor 
ons hele chauffeursteam. Dat 
zijn de ambassadeurs van ons 
bedrijf en voor een belangrijk 
deel bepalend voor onze kwali-
teit”, aldus Monique Beuk.

Klantvriendelijk
Koninklijke Beuk exploiteert een 
Openbaar Vervoer dienst tus-
sen Noordwijk, de Bollenstreek 
en Schiphol onder de naam 
Beuk Lines 205 en 206. Leo 
reed en rijdt deze veelvuldig tot 
ieders genoegen, wat blijkt uit 
de vele positieve reacties die hij 
mocht ontvangen van passa-
giers. Zijn jarenlange ervaring 
draagt ertoe bij dat hij iedereen 
kan verzekeren van een com-
fortabele rit. Zijn opgewekte 
humeur en positieve uitstraling 
zorgen ervoor dat iedereen met 
een lach op zijn gezicht instapt. 
Voor iedere passagier heeft 
hij een vrolijk woordje paraat. 
Serviceverlening en klantvrien-
delijkheid staan bij Leo te allen 
tijde voorop! Leo is een zeer 
gewaardeerde persoon, als 
collega en als chauffeur. Hulp-
vaardig en altijd vrolijk!
  
Een voorbeeld
Niet alleen Leo van der Weiden 
werd gehuldigd. Ook Narcis 
Skelic (GVB), Karel Scholte (Ve-
olia) en Gerard Knook (RET) zijn 
gehuldigd en gefeliciteerd met 
de behaalde titel. Minister Eur-
lings: “Stuk voor stuk hebben 
jullie je in de kijker gespeeld 
door inzet, servicegerichtheid, 
professionaliteit en betrokken-
heid. Jullie zijn een voorbeeld 
voor collega’s en voor het OV 
in het algemeen. Ga zo door!”

Prachtige affiches uit de collectie 
van ING geëxposeerd 

‘Uitgeteld’ heet de tentoonstel-
ling die momenteel te zien is in 
het Affiche museum in Hoorn. 
Te zien zijn historische en rede-
lijk recente reclame-affiches van 
ING. Een feest van herkenning 
zal het voor menigeen zijn die 
slogans geafficheerd ziet als ‘de 
NMB denkt met u mee’ of ‘Giro-
blauw past bij jou’. Maar er zijn 
ook affiches van voorlopers van 
de ING Bank die dateren van 
1905! Vooral die oude affiches 
zijn juweeltjes voor liefhebbers. 
Geïnteresseerden zijn welkom 
in het Affiche museum aan de 

Grote Oost 2-4 in Hoorn, dat 
dagelijks geopend is (met uit-
zondering van maandag) tussen 
11.00 en 17.00 uur. In het week-
end van 12.00 tot 17.00 uur. 

Met de plu omhoog, RVS
Het waren echte kunstenaars 
die de affiches ontwierpen. Fiep 
Westendorp is daar één van. 
Er zijn reclame afbeeldingen te 
zien van ‘voorgangers’ van ING 
zoals de 1e Rotterdamsche, De 
Nederlanden van 1845, Nati-
onale Levensverzekering-Bank 
en Victoria Vesta. Een van de 
allerbekendste affiches is on-
getwijfeld die van RVS verzeke-
ringen met een statige opa met 
hoge hoed die met een (zijn?) 
vrouw wandelt en met zijn plu 
omhoog wijst naar het logo van 
de verzekeraar. Naast hen een 
hondje dat met zijn gekwispel 
vertrouwen uitstraalt. Dit ta-
fereel dat zoveel bekendheid 
geniet, is al in 1905 ontworpen 
door Tjeerd Bottema.
De affiches komen uit het Be-
drijfshistorisch Archief ING. 
Hier wordt al het cultuurhisto-
risch erfgoed beheerd van de 
bankverzekeraar veilig gesteld. 
Medewerkers van ING maar 
ook belangstellenden buiten de 
bank kunnen via publicaties en 

tentoonstellingen een duik in de 
rijke geschiedenis van ING en 
alle ‘voorgangers’ of fusiepart-
ners (Postbank, RVS, Nationale-
Nederlanden e.a.) nemen. Er is 
veel te zien: in de collectie be-
vinden zich zo’n 1650 affiches 
van begin 1800 tot heden. 

Naast deze affiches leert de be-
zoeker ook wat de achtergrond 
is van het affiche. Ook de ge-
schiedenis van ING komt aan 
bod.
De tentoonstelling is te zien tot 
10 februari 2008. 

Cor Bakker luidt Kerst in 
met Rita Reys en ‘Evita’

Pianist Cor Bakker bekend van 
radio én televisie nodigt ook dit 
jaar een aantal van zijn muzi-
kale vrienden uit, waaronder 
Rita Reys, Suzan Seegers (TV 
Evita), Kim Hoorweg en Laccor-
da Meidengroep, om de Kerst 
van 2007 met hemelse klanken 
in te luiden! Rita Reys, een oude 
jazz goeroe, heeft al veel op 
haar naam staan en zij heeft 
over de hele wereld opgetreden 
met grote artiesten en vele cd’s 
gemaakt.

Braziliaans
Suzan Seegers is door het po-
pulaire TV programma Evita 
verder bekend geworden 
door het behalen van de fi-
nale plaats. Zij zal in 2008 de 
hoofdrol vertolken in de mu-
sical Les Miserables. Een veel 
belovende artieste met een 
groot repertoire en een enorm 
bijzonder stembereik. Ook de 
zangeres van Braziliaanse jazz 
Josee Koning vult de Kathe-

draal weer met haar stem. Kim 
Hoorweg, met 14 jaar oud de 
jongste jazz-zangeres te noe-
men, zal haar bijzondere op-
wachting maken. 

Close Harmony
Voor de koorzang staat dit jaar 
het fantastische Laccorda Mei-
denkoor garant. Het koor dat 
met Cor Bakker aan de vleu-
gel al ruim 30.000 cd’s heeft 
verkocht en daarmee het best 
verkochte koor van Nederland 
is! Uiteraard is de inmiddels 
bekende Haarlemse close har-
mony groep Zo Gewoon ook 
weer van de partij.Het reper-
toire is veelzijdig te noemen. 
Bekende en minder bekende 
stukken zullen ten gehore wor-
den gebracht, waaronder Have 
Yourself, Winter Wonderland, 
The favourite Things, Rudolph 
the Rednose Raindeer, When 
a child is born, Driving home, 
The Christmas Song, The Lamb 
en Follow That Star. 

Gegarandeerd
De avond zal worden af-
gesloten met de inmiddels 
bekende Grand Finale We 
wish you a Merry Christmas, 
waarin ook het publiek wordt 
verzocht hier een bijdrage te 
leveren, evenals met het mu-
ziekstuk O come all ye faith-
full en White Christmas. Alle 
artiesten worden deze avond 
begeleid door een 6-mans 
orkest (o.a. Allard Buwalda, 
Gerhard Jeltes, Eddy Koop-
man en Hilvert Roorda) on-
der leiding van Cor Bakker 
aan de vleugel. Het zal ook 
dit jaar een gegarandeerd 
succesvolle avond uit zijn in 
een prachtige kerstversierde 
én verwarmde Kathedraal 
St. Bavo, Leidsevaart 146 te 
Haarlem. Kaarten voor het 
kerstconcert zijn vanaf heden 
te reserveren op de website 
van Stichting Organisatie Bij-
zondere Concerten www.
stobc.nl of via 0900- 5 111 
222 (0,45 cent per minuut). 
Daarnaast zijn er kaarten 
verkrijgbaar bij de VVV in 
Haarlem.

Een spetterend Kerstconcert wordt gepresenteerd door 
Cor Bakker & Friends in de Kathedraal St. Bavo te Haar-
lem, op donderdag 13 december, aanvang 20.00 uur.

Heemstedenaar is chauffeur 
van het jaar geworden!

Woensdag 21 november jl. is de landelijke verkiezing 
‘OV chauffeur van het jaar’ in Den Haag gehouden. Dit 
evenement werd georganiseerd door het Koninklijk 
Nederlands Vervoer, afdeling Mobis, de branchever-
eniging van ondernemingen in het openbaar vervoer 
over weg en rail. Leo van der Weiden, OV chauffeur bij 
Koninklijke Beuk, werd uit naam van Minister Eurlings 
gehuldigd. Leo woont in Heemstede.

Leo van der Weiden ontvangt de oorkonde uit handen van de 
Directeur Generaal Personenvervoer van het Ministerie van V&W, 
de heer Siebe Riedstra.



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Gemeentehuis Castricum:
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur,
‘s middags gesloten
De afdeling Publiekszaken is op
donderdag geopend tot 20.00 uur
(na 18.00 uur alleen voor rijbewijzen en 
reisdocumenten)

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
12 december 2007

Uitnodiging voor de 
raadsactiviteit van 
13 december 2007 
(20.45 uur-21.45 uur)
Op donderdag 13 december 2007 ge-
ven dhr. N. de Vreeze, directeur van de 
Stichting Welstandszorg Noord-Hol-
land, en dhr. E. Kasanmoentalib, archi-
tect en secretaris van de welstandscom-
missie voor Castricum, een presentatie 
over welstand in de gemeente.
Hierna geeft dhr A. Koning, coördina-
tor bouw en woningtoezicht, tevens 
gemeentelijk plantoelichter bij de wel-
standscommissie, een presentatie als in-
leiding over de toekomst van welstand, 
waarna discussie mogelijk is over de 
vraag “ Wat doen we met welstand”.
De raadsactiviteit is bedoeld het toe-
komstige welstandsbeleid richting te 
geven.

Onderzoek naar grondwaterover-
last in Akersloot en Limmen
In de gemeente Castricum speelt op uitge-
breide schaal de problematiek van grond-
wateroverlast. Vooral in het natte seizoen 
stijgt het grondwater in sommige wijken 
tot in de kruipruimte van de woning. Dit 
kan tot overlast leiden in de vorm van een 
muffe geur tot zelfs aantasting van de hou-
ten vloer. Vorig jaar heeft de gemeente on-
derzoek gedaan naar de mate van grond-
wateroverlast in de kernen van Castricum 
en Bakkum. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat er in een aantal wijken sprake is van 
matig tot veel grondwateroverlast. Het be-
treft veelal wijken waar nog geen drainage 
is aangelegd. Om een volledig beeld te krij-
gen wil de gemeente dit jaar de grondwa-
terproblematiek in de kernen Limmen en 
Akersloot in beeld brengen.

Enquête grondwateroverlast
Door middel van een enquête onder de 
bewoners van Limmen en Akersloot wordt 
de eventuele grondwateroverlast in beeld 
gebracht. Het onderzoek is als volgt opge-
zet. Twintig procent van de huishoudens 
heeft inmiddels via de post een enquête-

formulier ontvangen. Deze bewoners wor-
den verzocht de enquête in te vullen en in 
de portvrije retourenvelop terug te sturen. 
Bewoners die geen enquêteformulier via de 
post ontvangen maar wel mee willen doen 
aan dit onderzoek, kunnen via de website 
van de gemeente Castricum het  enquête-
formulier invullen en dit digitaal verzenden. 
U klikt op de website van de gemeente 
Castricum op diensten en producten. Ver-
volgens klikt u op  formulieren en daarna 
op Enquête Grondwateroverlast. Als u het 
formulier hebt ingevuld klikt u op verzen-
den. Indien u geen beschikking heeft over 
een computer, dan kunt u het formulier op-
halen in de gemeentelijke locatie inLimmen 
aan de Zonnedauw 4 en in de bibliotheek 
in Akersloot.

Uw bijdrage is belangrijk
Met uw hulp kan het gemeentebestuur 
zich een beeld vormen van de grondwater-
overlast en eventueel besluiten om hieraan 
iets te doen. Wij hopen daarom op uw me-
dewerking. U kunt het formulier vóór 31 
december 2007 retourneren. Gemeentelijke

belastingen 2008
Het aanslag-/beschikkingsbiljet wordt eind 
februari 2008 aan u verzonden. Nadat u 
het aanslag-/beschikkingsbiljet heeft ont-
vangen bestaat de mogelijkheid om het 
taxatieverslag van uw woning of niet-wo-
ning te raadplegen en eventueel te printen 
via onze website www.castricum.nl. Alleen 
degene op wiens naam de aanslag staat 
vermeld kan inloggen met de persoonlijke 
DigiD inlogcode. Als u nog geen DigiD in-
logcode heeft kunt u deze via onze website 
aanvragen.

Leefomgeving zwerfafvalvrij maken voor een schoon Castricum

Speldjes voor ZwerfAfvalPakkers
Donderdag 13 december reikt wethouder 
Hes (Openbare ruimte) het ZwerfAfvalPak-
kers-speldje (ZAP-speldje) met bijbeho-
rende oorkonde uit aan personen die zich 
regelmatig vrijwillig inzetten om hun leef-
omgeving zwerfafvalvrij te maken. 

Het gemeentebestuur is zich ervan bewust 
dat er meer mensen vrijwillig regelmatig af-
val opruimen. Bewoners van de gemeente 
Castricum kunnen deze personen opgeven 
zodat zij bij een volgende uitreiking (2008) 
in het zonnetje kunnen worden gezet.

Identiteitskaart in 
2008 fors duurder
De Nederlandse Identiteits Kaart (NIK) 
wordt in 2008 meer dan 9 euro duurder. 
De prijs gaat van € 31,25 naar €  40,70. 
Dat komt door een verhoging die door 
het Rijk is opgelegd. 

Mocht de geldigheidsduur van uw 
Identiteitskaart begin 2008 vervallen, 
dan kunt u overwegen nog in novem-
ber of december 2007 een nieuwe aan 
te schaffen voor de oude prijs. Overi-
gens hebben 14-jarigen eenmalig recht 
op een gratis identiteitskaart. 

De prijs van paspoorten gaat van € 
47,45 naar  € 48,35. Door de verhoging 
van de NIK-prijs komt die op ongeveer 
hetzelfde niveau als die van het pas-
poort.

Foto
gezocht
Wie van onze inwoners legde ooit 
het tuinhuisje in de Tuin van Ka-
pitein Rommel vast op foto?  De 
gemeente is op zoek naar een 
foto van het tuinhuisje, dat intus-
sen is aangewezen als (potenti-
eel) beschermd gemeentelijk mo-
nument. Het tuinhuis staat sinds 
ruim 20 jaar op het terrein van De 
Boogaert en verkeert in een zeer 
slechte bouwkundige staat. Het is 
daarom de bedoeling het houten 
tuinhuis te herbouwen naar voor-
beeld van de meest oorspronke-
lijke vorm. Uw eventuele foto van 
het tuinhuisje, uit de periode vóór 
1985 - in de Tuin van Kapitein Rommel 
- óf van daarna - bij De Boogaert - kan 
voor ons bij dit herbouwplan van belang 
zijn. Uw reactie is daarom bijzonder wel-
kom bij de heer H.C.P. Venema, beleids-

medewerker Kunst en Cultuurhistorie, tel. 
(0251) 661 326, of per e-mail: venema@
castricum.nl. Hij informeert u graag over 
de manier waarop de foto - pro Deo - kan 
worden aangeleverd.  



Agenda
Raadsplein
6 december 2007

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:30 Bibliotheekfusie Castricum, Alkmaar en Heerhugowaard
19:30 - 20:30 Jaarplan 2008 politie afdeling Duinstreek (Castricum, Heiloo,

Bergen N-H) inclusief lokale speerpunten
20:30 - 21:00 Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening in verband met

vervallen Wet op Openluchtrecreatie
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen

a. Instellen en benoemen leden klankbordgroep tbv rekenkamer 
b. Voorstel tot deelname benoemde niet-raadsleden aan de carrou-

sel, benoeming (plaatsvervangend) carrouselvoorzitters en niet-
raadsleden

c. Voorstel tot verlenging geheimhouding fasebeslisdocument uit-
breiding en renovatie gemeentehuis

d. Wijziging gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven 
Schiphol

e. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 6 december 2007
f. Lijst van ingekomen stukken
g. Lijst ter inzage gelegde informatie
h. Lijst van toezeggingen en moties

21:00 - 21:30 Pauze Begane Grond

Raadsvergadering
21:30 - 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Gemeentelijk rioleringsplan 2008-2012
b. Vaststellen verordening WMO
c. Instellen en benoemen leden klankbordgroep t.b.v. de rekenka-

mer (o.v.b.  uitkomsten carrousel)
d. Voorstel tot deelname benoemde niet-raadsleden aan de car-

rousel, benoeming (plaatsvervangend) voorzitters en niet-
raadsleden (o.v.b.  uitkomsten carrousel)

e. Voorstel tot verlenging geheimhouding fasebeslisdocument uit-
breiding en renovatie gemeentehuis (o.v.b. uitkomsten carrou-
sel)

f. Wijziging gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchtha-
ven Schiphol (o.v.b. uitkomsten carrousel)

g. Aanbeveling herbenoeming burgemeester A. Emmens- Knol
4. Sluiting

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661277 of mevr. S. Dings (0251)661 370. E-mail; 
verahornstra@castricum.nl / suzannedings@castricum.nl .
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda Raadsactiviteiten 13 december 2007
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:30 Tussenrapportage Wonen in het groen/Zandzoom 

(besloten bijeenkomst)
20:45 - 21:45 Presentatie welstandscommissie

‘Hoe werkt de gemeente?’
In januari 2008 organiseert de Volksuni-
versiteit Castricum een oriëntatiecursus 
‘Hoe werkt de gemeente’. De cursus geeft 
u een kijkje in de keuken van de gemeen-
telijke organisatie. Wanneer u bijvoor-
beeld wilt weten hoe een coalitie tot stand 
komt of wat er allemaal komt kijken bij de 
aanvraag van een bouwvergunning,  dan 
wordt u dit in een viertal bijeenkomsten 
uit de doeken gedaan. Hans van Schoor, 
voormalig raadslid met een ervaring van 
zestien jaar,  is op deze avonden uw ‘do-
cent’. 

U maakt kennis met allerlei zaken die spe-
len op het gemeentehuis. Zo komt op een 
avond het verschil tussen raad en college 
aan bod  en wordt aandacht besteed aan 
de specifieke taken van de burgemeester. 

Tevens hoort u in de cursus  hoe u invloed 
kunt uitoefenen op de lokale politiek. 
Telkens zal een gastspreker, zoals de bur-
gemeester, de gemeentesecretaris en een 
wethouder, een gedeelte van de avond 
verzorgen. 

Voor extra informatie over deze cursus 
kunt u Hans van Schoor benaderen via 
telefoonnummer (0251) 658 164. Ook 
kunt u voor meer informatie bellen met de 
griffiemedewerker van de gemeente Cas-
tricum, Suzanne Dings (0251) 661 370.  
De cursus vindt plaats op de dinsdagen15, 
22 en 29 januari en 5 februari in het Clu-
siuscollege, Oranjelaan 2a te Castricum, 
steeds van 19.30 - 21.30 uur. U kunt zich 
voor deze cursus opgeven via de Volksuni-
versiteit: www.vucas.nl

Minimavoorzieningen 2007
De gemeente Castricum kent een aantal 
voorzieningen voor personen/huishoudens 
met een laag inkomen. Om welke voorzie-
ningen gaat het?

Extra bijdrage voor ouderen, chro-
nisch zieken en gehandicapten
U kunt eenmalig een tegemoetkoming krij-
gen, namelijk een financiële bijdrage van € 
200 per persoon, als u een inkomen heeft 
lager dan 120% van de geldende bijstands-
norm (bijv. een bijstandsuitkering, AOW of 
WAJONG) en veel geld kwijt bent aan ziek-
tekosten. U hoeft deze ziektekosten niet 
aan te tonen door middel van bonnetjes, 
rekeningen etc. Voorwaarde is wél dat het 
eigen vermogen beperkt is. 

Wat wordt verstaan onder ouderen, 
chronisch ziek of gehandicapt?
Indien wordt voldaan aan één of meer 
van onderstaande criteria behoort u tot de 
doelgroep.
- u bent ouder dan 65 jaar;
- u heeft een indicatie voor een voor-

ziening in het kader van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) of 
een gehandicaptenparkeerkaart;

- u bent geïndiceerd voor langdurige 
thuiszorg;

- u bent voor 80-100% arbeidsongeschikt 
verklaard;

- u heeft een van de volgende chronische 
ziekten, bijv.: Cara (o.a. astma) diabe-
tes mellitus, epilepsie, reuma, lever- en 
darmziekten, spierziekten, migraine, 
nierziekten, hartafwijkingen, hemofilie, 
cystic fibrosis, chronische artritis, spier-
dystrofie of kanker.

Als u twijfelt of u tot de doelgroep behoort, 
neemt u dan contact op met het zorgloket 
van de van de afdeling Werk, Inkomen en 
Zorg van de gemeente. Als er meerdere 
personen binnen een huishouden tot de 
doelgroep behoren, dient iedere persoon 
afzonderlijk een aanvraag in te dienen.

Regeling indirecte schoolkosten en 
maatschappelijke participatie voor 
kinderen in de leeftijd van 12 - 18 
jaar.
Ouders met schoolgaande kinderen in de 
leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen een bij-
drage aanvragen voor maatschappelijke ac-
tiviteiten en indirecte schoolkosten zoals :
schoolreisje, excursie, schooltas, sportkle-
ding, schrijfartikelen, schriften, materiaal 
enz. van hun kinderen 
De regeling heeft geen betrekking op stu-
dieboeken. (Hiervoor kunt u mogelijke een 
beroep doen op de Tegemoetkoming Stu-
diekosten).
De hoogte van de bijdrage is € 200 per 
kind per jaar. Het is noodzakelijk dat u van 

de gemaakte kosten nota’s kunt laten zien. 
Deze worden aan het eind van het jaar 
steekproefsgewijs gecontroleerd.

Regeling indirecte schoolkosten en 
maatschappelijke participatie voor 
kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.
Ouders met schoolgaande kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 12 jaar kunnen een bijdra-
ge aanvragen voor maatschappelijke activi-
teiten en indirecte schoolkosten zoals :
schoolreisje, excursie, schooltas, sportkle-
ding, schrijfartikelen, schriften, materiaal 
enz. van hun kinderen De regeling heeft 
geen betrekking op studieboeken. (Hier-
voor kunt u mogelijke een beroep doen op 
de Tegemoetkoming Studiekosten).
De hoogte van de bijdrage is € 100 per 
kind per jaar. Het is noodzakelijk dat u van 
de gemaakte kosten nota’s kunt laten zien. 
Deze worden aan het eind van het jaar 
steekproefsgewijs gecontroleerd.

Participatiefonds voor personen van-
af 18 jaar
Personen van 18 jaar en ouder kunnen uit 
het participatiefonds een bijdrage aanvra-
gen  voor de kosten van maatschappelijke 
participatie.
Hieronder vallen kosten als het abonne-
ment van de telefoon, de krant of de ka-
beltelevisie, het lidmaatschap van een ver-
eniging, de bibliotheek enz.
De bijdrage is € 150,- per persoon per jaar.
Het is noodzakelijk dat u van de gemaakte 
kosten nota’s kunt laten zien. 
Deze worden aan het eind van het jaar 
steekproefsgewijs gecontroleerd.

U heeft geen recht op een bijdrage op het 
participatiefonds:
- als u recht heeft op een bijdrage volgens 

de Regeling chronisch zieken, gehandi-
capten en ouderen. 

- als u in een instelling verblijft, die uit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) wordt betaald. 

Aanvragen over 2007
Als u van mening bent dat u tot de doel-
groep van één van deze voorzieningen be-
hoort en u heeft over 2007 nog geen aan-
vraag ingediend dan kunt u dit tot uiterlijk 
31 januari 2008 doen.
Aanvraagformulieren voor deze voorzie-
ningen kunt u afhalen bij het zorgloket van 
de afdeling Werk, Inkomen en Zorg.
Hier kunt u uiteraard ook terecht met uw 
vragen over de gemeentelijke voorzienin-
gen voor mensen met een laag inkomen.
Het zorgloket van de afdeling Werk, Inko-
men en Zorg is geopend van maandag tot 
en met donderdag van 09.00 uur tot 16.00 
uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 
uur.

Inkomen en vermogen (peildatum 1 juli 2007)
U heeft recht op deze regeling als het inkomen en vermogen beperkt is. Wat wordt 
hieronder verstaan?

Huishoudsituatie Inkomen excl. vakantiegeld Vermogen
(max. 120% van het minimum)

Personen jonger dan 65 jaar
Alleenstaanden € 996,-- € 5.245,--
Alleenstaande-ouder € 1.281,-- € 10.490,--
Gehuwd / samenwonend € 1.423,-- € 10.490,--

Personen 65 jaar en ouder
Alleenstaanden € 1.088,-- € 5.245,--
Alleenstaande-ouder € 1.341,-- € 10.490,--
Gehuwd / samenwonend € 1.492,-- € 10.490,--

Bij verblijf in inrichting (b.v. verzorgingshuis)
Alleenstaanden / alleenstaande ouder € 379,-- € 5.245,-- / € 10.490,--
Gehuwd / samenwonend € 583,-- € 10.490,--

Ook vermogen in de eigen woning telt mee bij de vermogensvaststelling.



AAnGevrAAGde
verGUnnInGen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkij-
ken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 
4.

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
291107	 Kerkweg 17 in Limmen

Het plaatsen van een carport
301107	 Burgemeester Mooijstraat 21/21a in Castri-

cum
Het plaatsen van lichtreclame

031207	 Stetweg 56a-58 in Castricum
Het bouwen van 2 woningen

	 Burgemeester Mooijstraat 25 in Castricum
Het plaatsen van lichtreclame boven de en-
tree

041207	 Dokter De Jonghweg nabij de Rotonde in
Castricum
Het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet

051207	 Vinkenbaan 7 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

	 Heereweg 100 in Castricum
Het uitbreiden van de Antoniusschool

	 Hogeweg 107 in Limmen
Het uitbreiden van de loods

061207	 Dag Hammarskjöldlaan 67 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Oranjelaan 4 in Castricum
Het vervangen van de garage

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 13 december 2007 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Oosterweide 44 in Castricum

Het uitbreiden van de woning en de verdie-
ping

Zanderijweg 9 in Castricum
Het plaatsen van een garage

Hogeweg 88 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Boschweg 5 en 5a in Akersloot

Het bouwen van twee woningen en bijgebou-
wen

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Cas-

tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

verLeende
verGUnnInGen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
061207	 Hoogegeest 15b in Akersloot

Het bouwen van een woning en een garage
	 De Loet 186 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
	 Geelvinckstraat 54 in Castricum

Het plaatsen van een tuinhuis
	 Eerste Groenelaan 55 in Castricum

Het uitbreiden van de verdieping
	 Oosterzijweg 8 in Limmen

Het gedeeltelijk wijzigen van de gang en de 
lokalen

	 Eerste Groenelaan 50 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Dorpsstraat 20 in Akersloot
Het plaatsen van een garage met berging

apv-vergunningen (Overigen)
Ontheffingsluitings CSV Castricum (07-12-2007)
Aan het bestuur van CSV Castricum is ontheffing van 
het sluitingsuur verleend voor de nacht van 11 op 12 
januari 2008 en voor de nacht van 22 op 23 maart 2008 
tot 02.00 uur.
Ontheffing sluitingsuur Muziekvereniging De Molen-
wiek (07-12-2007)
Aan het bestuur van muziekvereniging De Molenwiek is 
ontheffing van het sluitingsuur verleend voor de nacht 
van 14 op 15 december 2008 tot 02.00 uur.
Optocht Carnavalsvereniging De Uylenspieghels (07-
12-2007)
Aan Carnavalsvereniging De Uylenspieghels is vergun-
ning verleend voor het houden van een optocht in de 
kern Limmen op 3 febrauri 2008.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van 
het betreffende besluit te worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

bekendmaking gedeeltelijke gOedkeu-
ring bestemmingsplan
“Herziening Duingebied / regeling strandrecreatie”

Burgemeester en wethouders van Castricum maken in-
gevolge het bepaalde in artikel 28, 
lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij 
besluit van 27 november 2007, kenmerk 2007-67022, 
het bestemmingsplan “Herziening Duingebied / rege-
ling strandrecreatie” gedeeltelijk hebben goedgekeurd. 

Goedkeuring is verleend met de volgende toevoeging:

besluiten tot wijziging zoals bedoeld in artikel 4, lid 6, 
van de planvoorschriften behoeven niet ter goedkeuring 
te worden aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot 
wijziging zienswijzen zijn ingediend. 

Goedkeuring is onthouden aan op de plankaart rood-
omlijnde plandelen en artikel 4, lid 3.2, onder f van de 
planvoorschriften.
Het betreft de bouwstroken voor de strandhuisjes bij de 
strandexploitaties De Deining en Jaffa. Bestaande huis-
jes die een grotere omvang hebben dan in het plan is 
vastgelegd zijn feitelijk wegbestemd en onder een ge-
doogsituatie gebracht die feitelijk langer kan duren dan 
de planperiode van tien jaar. Gedeputeerde Staten ach-
ten dit in strijd met het recht en met een goede ruimte-
lijke ordening.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestem-
mingsplan liggen met ingang van 13 december 2007 
gedurende zes weken ter inzage in de gemeente locatie 
sector ruimte,  Zonnedauw 4 te Limmen. 

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden 
die tijdig op grond van artikel 27,eerste  of tweede lid 
van de Wro bedenkingen bij gedeputeerde staten heb-
ben ingediend, alsmede door belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin-
gen overeenkomstig artikel 27, eerste of tweede lid van 
de Wro naar voren te hebben gebracht. 
Gelijke bevoegdheid komt toe aan belanghebbenden bij 
de onthouding van goedkeuring.

Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen de be-
roepstermijn  kunnen degenen, die beroep hebben inge-
steld, een verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State . 
Het adres is postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

meldingen in het kader van de wet
milieubeheer
Van het navolgende bedrijf zijn op grond van een besluit 
milieubeheer meldingen ontvangen.
Deze meldingen liggen vanaf 13 december 2007 tot en 
met 10 januari 2008, gedurende 4 weken ter inzage in 
het gemeentehuis, Sector Ruimte, Zonnedauw 4, 1906 
HA Limmen, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur en ‘s middags uitsluitend op afspraak.
Het betreft het volgende besluit en bedrijf:

Besluit voorzieningen en installaties:

Eneco Energie Noord-Holland, Van Haerlemlaan sectie 
B-11742 te Castricum, voor het oprichten van een gas-
drukregel- en meetstation DSR50.
Eneco Energie Noord-Holland, Walstro sectie C-3232 te 
Castricum, voor het oprichten van een gasdrukregel- en 
meetstation DSR52.

Informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer G. de Pijper, tel. 
(072) 548 84 66.

Castricum, 12 december 2007

Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:
- CROS (Commissie Regionaal Over-

leg Luchthaven Schiphol, tel. (020)  
601 5555, fax (020) 653 0164, 
www.crosnet.nl.

Voor klachten: http://www.bezoekbas.
nl/; tel.: (020) 6015555.

- Platform Vlieghinder regio Castricum, 
Postbus 327, 1900 AH Castricum, 
www.vlieghinder.nl  

Cliëntenplatform
Voorzitter C. van Veen, tel. 06 5161 
9493.
Secretaris W. Weber, tel. 06 408 75235.
U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. 

Meldingen
(0251) 66 11 22

Meldpunt voor dierenmishandeling
0900-2021210 (0,10 ct./per min.)

Belastingverordeningen 2008
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad de volgende 
belastingverordeningen heeft vastgesteld: 

In de vergadering van: 6 december 2007:
- verordening onroerende-zaakbelastin-

gen 2008; 
- verordening belastingen op roerende 

woon- en bedrijfsruimten 2008. 

In de vergadering van 8 november 2007:
- verordening marktgelden 2008 inclusief 

tarieventabel.

De datum van ingang van de heffing is 1 
januari 2008.

Ter inzage legging
Genoemde verordeningen liggen kosteloos 
ter inzage in het register verordeningen en 
beleidsregels gemeente Castricum bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 
1 te Castricum.

Op verzoek van een ieder kunnen tegen 
betaling van de daarvoor geldende kosten 
afschriften worden verkregen.


