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Op naar de volgende klus
Bakkum - De Noble George 
Sauvageau, het booreiland voor 
de kust van Bakkum, verhuist 

Toch geen glasvezel
Castricum - Voor iedereen die 
zich had aangemeld voor glasve-
zel is de teleurstelling groot. Vo-
rige week is bekendgemaakt dat 
er toch geen glasvezelnetwerk 
in de gemeente wordt aange-
legd. Wethouder Meijer las don-
derdag de gemeenteraad een 
e-mail voor waarin Reggefiber 
meldde de stekker uit het plan 
te trekken. Reggefiber is in Cas-
tricum vooral bekend als Glas-
hart. Aan het begin van de cam-
pagne werd gesteld dat tenmin-
ste 30% van de huishoudens in 
het aansluitgebied een abonne-
ment moest nemen voordat er 
geïnvesteerd zou worden, maar 
dat aantal werd niet behaald. 
Toch maakte Glashart deze zo-
mer bekend dat er voldoende 
aanmeldingen waren binnenge-

komen om het glasvezelnetwerk 
in Castricum en Bakkum te rea-
liseren. Er volgde overleg met de 
gemeente over de nodige bouw-
vergunningen. “De belangstel-
ling voor een glasvezelnetwerk 
in de gemeente Castricum is te-
ruggelopen”, aldus de regioma-
nager noordwest. “Ook de finan-
ciële markt verandert waardoor 
het noodzakelijk is zorgvuldige 
besluiten te nemen en alleen te 
investeren in gemeenten waar 
optimaal gebruik zal worden ge-
maakt van het glasvezelnetwerk.” 

Zodra Reggefiber en de ge-
meente tot overeenstemming 
komen, zal Reggefiber opnieuw 
de interesse inventariseren. Naar 
verwachting zal dat niet voor 
2014 zijn. 

een dezer dagen. Zodra het weer 
het toelaat vertrekt het rich-
ting Duitsland met behulp van 

drie sleepboten waar een nieu-
we klus wacht. De Noble George 
heeft sinds oktober op de loca-
tie Q8-A naar gas geboord. Het 
andere booreiland tussen Bak-
kum en Egmond is een zoge-
naamd productie-eiland met lei-
dingen naar de kust. Peter van 
Renen maakte deze foto afge-
lopen donderdag op het strand 
van Bakkum toen er een flinke 
storm stond. 

Kerstwens met krant
Volgende week komen de be-
zorgers van De Castricummer 
langs met hun kerst- en nieuw-
jaarswensen. Tegelijk met de 

kaartjes wordt de krant over-
handigd. Lezers weten dan dat 
zij met de juiste bezorger te 
maken hebben.

Land wordt water
Akersloot - In de Kleine Polder, 
tussen Akersloot en de rijksweg 
A9 wordt een waterbergingslo-
catie ingericht. Op woensdag 19 
december is hierover een infor-
matiebijeenkomst vanaf 19.30 
uur in café ’t Hoorntje. De wa-
terberging moet extra ruimte 
voor water maken als compen-
satie van de ruimte die nieuw-
bouw en nieuwe verharding in-
nemen en om wateroverlast bij 
grote hoeveelheden neerslag te-
gen te gaan. 

regio - De politie heeft don-
derdag dertig adressen bezocht 
waar personen wonen die nog 
boetes hebben openstaan of ge-
signaleerd staan. In totaal is voor 
1.680 euro aan openstaande 
boetes geïnd.

Boetes geïnd

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum
GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386
Burgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 

Tel. 0251-654683 • Maandags geopend vanaf 9.00 uur

Heerlijke kerstdagen 
begint bij

✶  IJSBOMBE ROSET ✶  IJSBOMBE TRUFFEL ✶
✶  KERST PETITE FOURS ✶  KERST THEE KOEKJES ✶

✶  PETITE DESSERT ✶  DESSERT LOLLY’S✶ 
✶  ETC, ETC✶ 

BESTELLIJSTEN LIGGEN VOOR U KLAAR IN DE WINKEL

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl

KunSTSTOF
KOZIJnen

HaarleM Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Bestel online
info@keurslager.nl

wij sturen u de bestellijst

Carpaccio
E 2,50 per pakje

Vitello tonnato
E 2,50 per pakje

Tonijnmayonaise E1,00

Carpaccio tapenade
100 gr E 2,99

VUURWERK
SPEKTAKEL.nL
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Nieuwe komborden met 
winnende omgevingsfoto’s
Castricum - In januari 2012 
worden nieuwe komborden ge-
plaatst. Dat zijn de borden die ie-
dereen passeert bij het binnen-
rijden van de bebouwde kom van 
Akersloot, Bakkum, Castricum, 
de Woude of Limmen. Op deze 
komborden is de winnende foto 
– per kern – van de komborden-
fotowedstrijd afgebeeld. 
Tot 8 november konden alle in-

woners van de gemeente Cas-
tricum hun stem uitbrengen op 
een aantal fraaie foto’s, die de 
verschillende kernen verbeelden. 
Per kern zijn drie foto’s voor-
gelegd. De foto die de mees-
te stemmen ontving is nu afge-
beeld op het kombord van die 
specifieke kern. 
Op de website van de gemeente 
zijn alle foto’s te bekijken.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

De kersttentoonstelling en 
kunstuitleen bij Perspectief 
Castricum - Geen winterroute 
in Heiloo en Castricum dit jaar, 
maar wel de traditionele kerst-
tentoonstelling van de vereni-
ging Perspectief uit Castricum.
Op 25 en 26 december en op 1 
januari van 12.00 tot 16.00 uur, 
zijn de ateliers geopend. Nieuw 
dit jaar is dat de artotheek gelijk-

tijdig plaatsvindt met de kerst-
tentoonstelling. Bezoekers kun-
nen de geëxposeerde werkstuk-
ken voor een half jaar of een jaar 
lenen. Meteen aanschaffen is 
natuurlijk ook mogelijk.
Perspectief Ateliers De Duin-
rand, Van Oldenbarneveldtweg 
37.

Kerstatelier bij Kindergarden
Castricum - Zaterdag was er een kerstatelier bij Kindergarden. Ie-
dereen was welkom om te komen knutselen onder het genot van een 
hapje en een drankje. De bezoekers konden kerststukjes in elkaar zet-
ten, kerstballen beplakken en kerstkaarten maken. 

Kerstsamenzang met kerstspel
Akersloot- Evenals voorgaande 
jaren organiseert het Aquarius-
koor uit Akersloot in samenwer-
king met het kinderkoor op zon-
dag 18 december een kerstmid-
dag in de r.k. kerk van Akersloot. 
Dit uurtje is bedoeld voor ieder-
een die alvast lekker in de kerst-
stemming wil komen. 

Het publiek krijgt een kerstspel 
te zien welke wordt opgevoerd 
door kinderen en dit wordt mu-
zikaal omlijst met kerstliederen.

De aanvang van het spel is 16.30 
uur en het koor begint ongeveer 
een kwartier voor aanvang met 
zingen. 
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Zaterdag Foursome in 
Het Oude Theehuys
Bakkum - Noord-Hollandse 
folk, dat is waar Foursome voor 
staat. De muziekgroep geeft 
concerten met een mooie mix 
van Ierse en Keltische ballades 
en Nederlandstalige luisterlied-
jes met teksten geïnspireerd op 
het Noord-Hollandse landschap. 
Maar dat niet alleen! Net zo goed 
zingt Foursome over de vreugde 
en de treurigheid van het leven. 
Leuke, gevoelige en uitbundi-
ge liedjes, liedjes met zeggings-
kracht. Met uitgesproken stem-

men en veel verschillende in-
strumenten maken de vier van 
Foursome er een klinkend ge-
heel van. Marian van Dam, Ber-
na van Rijswijk, Timon Ytsma 
en Kees Kraakman timmeren al 
tien jaar samen aan de muzikale 
weg. Op zaterdag 17 december 
van 15.00 tot 17.00 uur geven ze 
een concert in Het Oude Thee-
huys in Castricum (terrein Duin 
en Bosch, ingang Zeeweg); ge-
heel akoestisch en ook nog eens 
verrassend afwisselend.  

Nella van Os is gast bij 
de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast kunstenares Nel-
la van Os uit Limmen. Nella van 
Os heeft aan de Westerweg haar 
eigen galerie/atelier. Zij maakt 
bronzen beelden met een ster-
ke zeggingskracht en expres-
sionistische olieverfschilderijen 
en aquarellen met een krachtig 
kleurgebruik. Zij heeft vele expo-
sities op haar naam staan en ge-
niet landelijke bekendheid. Ook 
is van Os docente bij de vereni-
ging Perspectief in Bakkum. De 
uitzending is op donderdag 15 
december van 21.00 tot 22.00 
uur. Herhaling op zondag 18 de-
cember van 12.00 tot 13.00 uur. 
Foto: Combi Loek Anderson.

Barksdale Jazz Moment 
Hommage aan Miles Davis
Limmen - Het is nog niet eer-
der voorgekomen dat een groep 
voor de tweede keer in een jaar 
optreedt in de Jazz Session Club 
Vredeburg, maar zondag 18 de-
cember is het Barksdale Jazz 
Moment er weer vanaf 16.00 uur.
Het zal deze keer anders zijn, 
omdat het orkest nu compleet 
is. ‘Moments for Miles’ heet hun 
programma en dat is een hom-
mage aan de muzikale loopbaan 
van Miles Davis. De band speelt 

nummers vanaf 1949 tot 1964  
en geeft informatie over de ar-
tiest. De leden van het orkest 
hebben hun sporen al lange ja-
ren verdiend en het geheel is ui-
terst professioneel, zowel in de 
solo’s als in het collectief. Het or-
kest bestaat uit Jaap Bark trom-
pet en leider, Joop Slager contra-
bas, Jan Pereboom trombone en 
zang, Hein Leliveld tenorsax en 
trompet, Thora Schoonhoven pi-
ano en Wim Koomen drums.

Creatieve fotografie 
Castricum - Bij de Volksuniver-
siteit start een cursus creatieve 
fotografie. Digitale fotocamera’s 
worden steeds geavanceerder 
en bieden steeds meer functio-
naliteit. Toch kan al deze techno-
logie niet voorkomen dat er een 
aantal veel gemaakte fouten zijn, 
In deze cursus wordt een over-
zicht gegeven van de voorko-
mende fouten en wat er aan te 

doen. Naast de basisprincipes 
van het fotograferen, krijgen de 
leden onder meer alle instellin-
gen van de camera met hun cre-
atieve mogelijkheden uitgelegd. 
De cursus wordt een keer per 
veertien dagen gehouden en be-
staat uit negen lessen van 1,5 
uur op dinsdag vanaf 10 janua-
ri 19.30 uur. Inschrijven via www.
vucas.nl of tel.: 0251-670048.

Akersloot - Van 28 november 
tot en met 3 december zijn col-
lectanten op pad geweest voor 
de Nationale Oogcollecte. Zij 

Oogcollecte hebben geld ingezameld voor 
projecten voor blinden, slecht-
zienden en mensen met een 
oogaandoening. In Akersloot 
hebben deze collectanten in to-
taal 675,61 euro opgehaald. 

Programma 15 dec t/m 21 dec 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
“Mission Impossible 4”

Ghost Protocol
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 

maandag 18.30 uur dinsdag 20.00 uur 
“New Year’s Eve”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 

zondag & maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag  20.00 uur 
“Nova Zembla - 3D

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.00 uur 

“TinTin (OV) - 3D”
maandag 21.00 uur dinsdag  14.00 uur 

“Jane Eyre”
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.00 uur

woensdag 16.00 uur 
“Alvin & The Chipmunks 3”

zaterdag 16.00 uur zondag 13.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

“De Gelaarsde Kat (NL) 3D”
zaterdag 13.00 uur zondag 11.00 uur 

woensdag 13.00 uur 
“Happy Feet 2 (NL) 3D”

zaterdag 13.00 uur 
zondag 11.00 & 16.00 uur 

woensdag 13.00 uur 
“Dolfje Weerwolfje”

Akersloot - Sam’s kledingac-
tie houdt de Sam’s telefoonac-
tie voor Mensen in Nood. Tijdens 
deze actie kan men oude mo-
bieltjes, draadloze huistelefoons 
en opladers inleveren bij Kap-
tein, Sluisweg 11 in Akersloot. 
Jaarlijks levert Sam’s kleding-
actie een bijdrage van 400.000 
euro aan de projecten van Cor-
daid Mensen in Nood door het 
inzamelen van kleding. Om extra 
geld te verwerven is Sam’s een 
mobiele telefoonactie gestart. 
De afgelopen maanden zijn er 
honderden mobieltjes binnenge-
komen, maar men hoopt dat er 
nog veel meer mobiele telefoons 
zijn. Daarom een laatste oproep 
om de oude mobieltje in te le-
veren. In januari wordt bekend 
welk bedrag de ingezamelde 
mobieltjes hebben opgeleverd. 

Sam’s actie 

Castricum - Op 24 december 
om 21.00 uur is er een nieuwe 
kerstvesper in de serie over den-
kers en doeners in de dorpskerk. 
De tweede Jesaja staat centraal: 
Dominee Simon Zuidema houdt 
een overdenking en het koor van 
Jelle Jan Klinkert verzorgt de 
muziek.

Kerstvesper

Alvin & The Chipmunks 3
Alvin, Simon, Theodore en de 
Chipettes maken een cruise, en 
zoals gebruikelijk veranderen ze 
het luxe cruiseschip in hun eigen 
speeltuin. Totdat ze ‘chipbreuk’ 
lijden en op een tropisch eiland 
belanden. Terwijl Dave Seville op 
zoek gaat naar zijn vermiste ster-
ren, doen de Munks en de Chi-

pettes waar ze goed in zijn: zin-
gen, dansen en er een bende 
van maken. Maar op het eiland 
leeft ook een schipbreukeling, 
die niets onder doet voor Alvin 
en de Chipmunks. Samen met 
hun nieuwe vriendje beleven ze 
een doldwaas avontuur, vol ver-
rassingen en wijze levenslessen.

Nova Zembla vertelt het legen-
darische, waargebeurde verhaal 
van de avontuurlijke ontdek-
kingsmissie van Willem Barentsz, 
dat destijds is opgetekend door 
het jonge bemanningslid Gerrit 
de Veer. 
In het 16e eeuwse Amsterdam 
waarin de scheepsbemanning 
wordt samengesteld is Gerrit de 
Veer assistent van de bekende 
dominee Petrus Plancius en bo-
vendien verliefd op diens mooie 
dochter Catharina. Als gro-

Nova Zembla te initiator van de ontdekkings-
reis besluit Plancius heimelijk 
om de bleue Gerrit mee te stu-
ren op de expeditie van Barentsz 
en Heemskerck om te bewijzen 
de liefde van zijn dochter waard 
te zijn. 
De reis wordt een voortduren-
de strijd. Niet alleen tegen stor-
men, sneeuw en ijs - maar ook 
moet Gerrit zich zien te handha-
ven te midden van ‘door alle wa-
teren gewassen’ ruwe zeebon-
ken. Alleen een slimme wees-
jongen, Jan, kiest vanaf het be-
gin zijn kant. 
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Aan directie van Reggefi ber
Met grote verbazing heb ik afgelopen donderdag kennisgenomen van 
uw besluit in Castricum toch geen glasvezel aan te leggen. Al in het 
beginstadium van de grote promotieacties rondom glasvezel in het 
voorjaar van dit jaar heb ik mij ingezet om mijn mede dorpsgenoten 
enthousiast te maken voor uw glasvezelproducten. Ondanks het feit 
dat ik vanaf het begin af aan sceptisch was over de haalbaarheid van 
de doelstelling heb ik mij ingezet, gesteund door alle positieve signalen 
van Reggefi ber, om een zo hoog mogelijk aantal inschrijvingen te ha-
len. Hoewel de eindbalans het gestelde streven van 30% inschrijvingen 
niet haalde, bleek, opnieuw tot mijn blijde verbazing, Reggefi ber toch de 
knoop hebben doorgehakt om in Castricum een glasvezelnetwerk aan 
te leggen. Van dit besluit werden alle geregistreerde vooringeschreven 
huishoudens offi cieel op de hoogte gesteld. Na die tijd verdween de 
publiciteit rondom het glasvezelnetwerk enigszins, hoewel er zo nu en 
dan nieuws was rondom de vorderingen van de onderhandelingen met 
de gemeente Castricum over de aanleg. Dat alle ingeschreven huishou-
dens nu, zo vlak voor de beoogde aanleg, plotseling alsnog worden te-
leurgesteld is voor mij onbegrijpelijk. Dat het enthousiasme in Castricum 
wellicht niet aan de aanvankelijke verwachtingen voldeed, was al reeds 
in een vroeg stadium bekend. Reggefi ber besloot echter toch dat er 
potentieel enthousiasme genoeg was om over te gaan tot aanleg. Zo’n 
24% van alle Castricumse huishoudens wachten sinds die tijd met smart 
op een aansluiting. Om nu een verminderd enthousiasme als reden aan 
te voeren om de aanleg te annuleren is ronduit een zwak argument 
en getuigd niet van enig respect voor alle ingeschreven huishoudens. 
Reggefi ber blijkt op deze manier een ondoorzichtige glasvezelclub die 
besluiten over aanleg van een netwerk te pas en te onpas veranderd. Ik 
kan u zeggen dat ik diep teleurgesteld ben in uw besluit tot annuleren 
van de aanleg in gemeente Castricum. Gezien alle formele correspon-
dentie vanuit GlasHart/Reggefi ber over het defi nitieve besluit tot aanleg 
van het netwerk meen ik zelfs dat het interessant is juridisch te laten 
onderzoeken in hoeverre Reggefi ber toch aan de toegezegde afspraken 
gehouden kan worden. Inwoners van Castricum die dit initiatief fi nanci-
eel willen ondersteunen verzoek ik contact op te nemen via glasvezel-
castricum@mirkonet.nl. U zult begrijpen dat ik echt geërgerd ben over 
deze gang van zaken en ik zal mijn verontwaardiging over Reggefi ber 
dan ook landelijk aan de kaak proberen te stellen.
Mirko Carton, Castricum.

Ook prachtige desserts
Om de vingers bij af te likken; 
kerstdelicatessen bij De Roset

SaRoBé viert jubileum met 
kortingsactie op de vloeren

Akersloot - Het is 16 decem-
ber vijf jaar geleden dat het fa-
miliebedrijf SaRoBé, genoemd 
naar de dochters Sanne, Rosa-
lie en Benthe, een winkel annex 
showroom opende aan de Mo-
lenlei 1a in Akersloot. Daarvoor 
werkte het bedrijf tien jaar lang 
vanuit huis en de daarbij gele-
gen showroom. SaRoBé levert 

vloeren zoals siergrindvloeren, 
kunststofgietvloeren, epoxie-in-
dustrievloeren, troffelvloeren en 
coatings voor vloeren.

Het eerste lustrum en het vijf-
tienjarige bestaan wordt gevierd 
met een kortingsactie. Klanten 
krijgen op alle vloeren tien pro-
cent korting. De showroom is 

onlangs aangepakt en heeft een 
sfeervol, hedendaags uiterlijk 
gekregen. SaRoBé levert vooral 
vloeren aan particulieren, want 
de kunststofgietvloeren zijn de 
trend van de laatste tijd. Vroeger 
werden dit soort vloeren hoofd-
zakelijk in fabriekshallen gelegd, 
omdat ze oersterk en erg prak-
tisch zijn. Momenteel is het hele-
maal in de vloeren te gebruiken 
in woningen, kantoren, en win-
kels.
SaRobé heeft van verschillen-
de fabrikanten de PU-gietvloer 
en de PU-V gietvloer in huis ge-
haald. Deze polyturethaan vloer 
is op vele ondergronden te gie-
ten. De vloer kan naadloos wor-
den gelegd, is makkelijk in on-
derhoud, meer geluiddempend 
dan de gewone epoxievloer, is 
meer scheuroverbruggend, kan 
afgelakt worden met een ster-
ke toplaag met een hoge kras-
vastheid en vloerverwarming er-
onder is geen probleem. SaRoBé 
heeft in deze vloeren vele kleur- 
en keuzemogelijkheden, zo-

als de bekende betonlooks. Al-
le vloeren kunnen geleverd wor-
den in de Ral-kleuren en anders 
op aanvraag. Op de PU-V  Topli-
ne-gietvloer wordt een kleurga-
rantie gegeven van vijf jaar. Sa-
RoBé levert ook zijn bekende 
siergrindvloeren in twee soor-
ten; het machinaal gekleurde fi j-
nere grind en het granito-grind 
ook wel marmerkorrel genoemd. 
Dit zijn natuurproducten uit Ita-
lië. SaRoBé heeft aan de grind-
collectie de nieuwste kleuren 
toegevoegd. Een grindvloer kan 
geplaatst worden op verschillen-
de ondergronden en in verschil-
lende korreldiktes worden aan-
gebracht. Onderling zijn er ve-
le kleurencombinaties moge-
lijk. Sierpleister, spuitwerk, te-
gelwerk en vloerverwarming 
wordt op aanvraag zorgvuldig 
verzorgd. Iedereen is uitgeno-
digd langs te komen in de her-
ingerichte showroom. De kor-
tingen gelden vanaf zaterdag 
17 december tot en met vrijdag 
30 december. Op 31 december 
is de showroom gesloten. Ope-
ningstijden: woensdag, donder-
dag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 
uur. Kijk ook eens op www.saro-
be.nl of mail voor meer informa-
tie naar info@sarobe.nl, bel: 06-
53405797 of 072-5323282. 

Handtekeningactie
Bakkum - Al enige tijd is er een 
en ander te doen rondom het 
perceel aan de Van Oldenbar-
neveldtweg 53 in Bakkum. Be-
scherm Bakkum kwam in actie 
tegen plannen een glazen kan-
toorpand te realiseren in de tuin. 
Nu heeft de eigenaar een aan-
vraag ingediend om de inrit te 
verplaatsen. Omwonenden vre-
zen dat hiermee het historisch 
karakter van de omgeving zal 
worden aangetast. Bovendien 
menen zij dat verlening van de 
aanvraag in strijd zou zijn met de 
opdracht die de gemeenteraad 
aan B. en W. gaf om handelingen 
en besluiten achterwege te laten 
gedurende het onderzoek naar 
het instellen van een Beschermd 
Dorpsgezicht. “Het heeft het er 
nu alle schijn van dat de ge-
vraagde vergunning voor de ver-
grote inrit verleend wordt”, aldus 
een woordvoerder. “Dat heeft de 
gemeente buurtbewoners in een  
onderhoud meegedeeld. Be-
scherm Bakkum, de vertegen-
woordiging van de wijk, heeft nu 
een nieuwe handtekeningenac-
tie opgezet tegen zowel het wij-
zigen van de inrit als de gevrees-
de wijziging van woon- in kan-
toorbestemming. Van 49 huis-
houdens zijn er 46 tegen.”

Castricum – Een keer per jaar 
moet alles wat op tafel komt 
écht goed zijn en dat is met 
Kerstmis. De Roset houdt de ko-
mende tijd proeverijtjes om ie-
dereen in de gelegenheid te 
stellen kennis te maken met de 
culinaire hoogstandjes uit eigen 
huis die speciaal voor Kerstmis 
ontwikkeld zijn. 
Eigenaar Martin Langeveld: 
“Naast onze traditionele des-
serts zoals de Charlotte met 
frambozen en de chocolade-
moussebombe, tiramisu, chipo-
latapudding en ijstaarten heb-
ben we ook een aantal nieuwe 
desserts ontwikkeld. Dessertlol-
ly’s bijvoorbeeld in de smaken 

framboos-witte chocolade, cho-
colademousse van pure choco-
lade en hemel op aarde in melk-
chocolade. Dit is een melkcho-
colademousse met een vleugje 
hemel op aardelikeur van likeur-
stokerij van Wees uit de Amster-
damse Pijp. Deze lolly’s zijn ook 
lekker om te serveren bij de kof-
fi e, brunch of een high tea. Ver-
der hebben we nieuwe petit des-
serts ontwikkeld in drie smaken. 
Tiramisu met verse mascarpone 
en lange vingers. Of bosvruch-
tenmousse met een kern van 
passiepuree en er is chocolade-
mousse met een kern van melk-
chocolade. Dit zijn kleine des-
serts die het heel mooi doen in 

combinatie met een lolly, aman-
delkrul of en bol ijs op een des-
sertbord. Ook de petit fours ge-
maakt van ijs in drie smaken lig-
gen deze week weer in de win-
kel. Vorig jaar waren die een 
enorm succes. Ook nieuw is de 
getoerd gerezen tulband die van 
een soort weichnachtstollen-
deeg is gemaakt, een ongekend 
lekker product.” 

Theekoekjes, schuimkransjes, 
petit fl eurs, kerstkransen, kerst-
staven en amandelkransjes, 
kerstchocolade uit eigen bakke-
rij; De Roset heeft het allemaal. 
Ook voor fraai verpakte bonbons 
in kerststijl en mooi samenge-
stelde kerstpakketten kan men 
in De Roset terecht. Dat zijn nog 
eens smaakvolle cadeautjes! Bij 
De Roset wordt alles nog op tra-
ditionele wijze met natuurlij-
ke grondstoffen en de beste in-
grediënten gemaakt. “Wij maken 
geen gebruik van mixen, smaak-
stoffen, margarines en kant-en-
klare producten, maar maken 
alles nog zoals het hoort en we 
gebruiken uitsluitend roomboter. 
Van de weihnachtstol, de Mos-
kovische tulband, het roombo-
terbladerdeeg voor onze aman-
delkransen, het ambachtelijk ijs 
voor onze ijsdesserts met verse 
vanille van het vanillestokje; alles 
word in eigen bakkerij vervaar-
digd met de beste grondstof-
fen. En of die grondstoffen nou 
uit België, Frankrijk of Nederland 
moeten komen, wij zijn niet be-
reid om concessies te doen, al-
leen het beste is voor ons goed 
genoeg. Niet alleen met Kerst-
mis, maar het hele jaar rond!” 
De Roset is te vinden op de Bur-
gemeester Mooijstraat 17 en in 
winkelcentrum Geesterduin.
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand op 
de hoogte van interessante wee-
tjes en bruikbare tips over ver-
schillende consumentenzaken. 
Deze maand behandelt hij de 
‘zorgverzekering’.

De beste en de goedkoopste 
zorgverzekering bij een zorgver-
zekeraar die bij u past. Dat wilt u 
toch ook? Maar de juiste zorgver-
zekering vinden is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Want voor 
welke zaken moet u zich nu wel of 
juist niet verzekeren? En hoe weet 
u of u bij de juiste verzekeraar zit? 

Basis of aanvullend?
Voordat u een verzekering afsluit, 
kunt u het beste eerst bij uzelf na-
gaan waarvoor u zich wilt verze-
keren. Wilt u zich alleen verzeke-
ren voor de noodzakelijke 
geneeskundige zorg zoals huis-
artsen, ziekenhuizen en medisch 
specialisten? Dan is de basisver-
zekering voor u voldoende. Bent u 
echter een fanatieke sporter of 
heeft u slecht zicht? Dan wilt u 
natuurlijk ook verzekerd zijn voor 
een fysiotherapeut of een opti-
cien. Met een aanvullende dek-
king kunt u dit eenvoudig regelen. 

Welke keuze maakt ú?
Wat de beste dekking is, is voor 
iedereen anders. Het is belangrijk 
dat de dekking aansluit bij úw 
wensen. En zo is het mogelijk dat 
wanneer u goed kijkt naar uw 
wensen en uw huidige dekking, 
dat u zelfs kunt besparen op uw 
zorgverzekering! Of misschien 
kunt u juist een nog betere dek-
king krijgen tegen dezelfde kosten.

Hoe voordelig is uw 
zorgverzekering?
Door een toename van de zorg-
kosten krijgen we in 2012 op-
nieuw te maken met een stijging 
in de premie van de zorgverzeke-
ring. De premie van Univé stijgt dit 
jaar met 2,4%. 

Profiteer van collectieve korting
Heeft u nog geen collectieve 
zorgverzekering of ontvangt u 
nog niet de maximale korting 
van 10% op uw zorgverzekering? 
Dan doet u zichzelf tekort! Met 
een zorgverzekering van Univé 
bent u goed en voordelig verze-
kerd. Bovendien kunt u nu van 
nog meer voordeel profiteren! 
Want met elke extra Univé-ver-
zekering die u bij ons afsluit, 
profiteert u van korting op uw 
basisverzekering. Die korting 

kan oplopen tot maar liefst 10% 
per persoon. Dat noemen wij het 
Ledencollectief.

Meer weten?
Wilt u weten wat u kunt besparen 
op uw zorgverzekering? Kom dan 
eens bij ons langs en wij helpen u 
vrijblijvend met het vinden van de 
juiste zorgverzekering. Univé 
Noord-Kennemerland is te vinden 
in Heemskerk aan de Maerelaan 
6, tel. (0251) 65 70 75 en in Lim-
men aan De Drie Linden 1, tel. 
(072) 505 35 81.

Wij wensen u allen fijne kerst
dagen en een gezond 2012!

Ga goed voorbereid het 
nieuwe ‘zorg’ jaar in

Castricum - Zaterdag kregen 
Jari Jansen (links) en Femke de 
Vries een prijs uitgereikt die zij 
hadden gewonnen met de sin-
terklaaskleurwedstrijd van de 
Wereldwinkel Castricum. Ook 
Demi van Hal en Dirk Jansen 
vielen in de prijzen.

De winnaars

Limmen/Akersloot - Armoede 
in 2011, bijna niet voor te stellen, 
maar het komt ook voor in Lim-
men en Akersloot. De Parochiële 
Caritas Instelling (PCI) probeert 
deze armoede een beetje te ver-
lichten met een kerstpakketten-
actie. 

Limmen
Vorig jaar hebben veel Limmers 
een kerstpakket bij de pastorie 
bezorgd en dat kan dit jaar weer. 
Ook een financiële bijdrage is 
welkom. Het bankrekeningnum-
mer is 3364.64.00.292 t.n.v. PCI 
Limmen. Wie mensen kent waar-
voor de PCI iets zou kunnen be-
tekenen, laat dat weten aan Pe-
ter Bakker tel.: 072-5053965 of 
pastor Johan Olling tel.: 072-
5051275.

Akersloot
Ook in Akersloot wordt een 
kerstpakkettenactie gehouden 
door PCI. Op zaterdag 17 decem-
ber tussen 11.00 uur en 14.00 
uur kan men onder het genot 
van koffie, chocomelk of glüh-
wein een kerstpakket of andere 
giften inleveren. Dat kan in het 
gebouw van Scouting Akersloot 
aan de Verlengde Roemersdijk 4. 
De PCI, haalt de pakketten los en 
stelt nieuwe pakketten samen. 
Daarna zal zij zorgen dat de pak-
ketten komen daar waar ze het 
meest nodig zijn.

Kerstpakketten-
acties van PCI

Kooriander terug in de 
tijd van Charles Dickens

Uitgeest - Het gaat goed met 
het negenjarige Uitgeester a-ca-
pellakoor Kooriander. De koorle-
den doen ieder jaar, zoals men 
dat met een mooi woord noemt, 
aan ‘up-grading’ en gaan met 

sprongen vooruit. De lessen, die 
zij krijgen van zangcoach Ingrid 
Stijsiger zijn intensief. Zij zorgt 
voor een mooie klankkleur van 
de stemmen in z’n totaliteit. Het 
koor timmert steeds meer aan de 

op 20 december in Heliomare te 
Wijk aan Zee en op 21 decem-
ber in Uitgeest voor de bejaar-
den van Geesterheem. 

Op 21 en 28 december en op 6 
januari zingen de Kooriander-
zangers bij de Scroogevoor-
stellingen in de Schouwburg in 
Haarlem drie avonden bij de in-
gang van de foyer. De zangers, 
die vorig jaar hun kerstconcert 
door sneeuw en gladde we-
gen grotendeels de mist in za-
gen gaan, rekenen zaterdag 17 
december op een volle kerk op 
de Castricummerweg 6. De lied-
jes worden ingeluid door harpis-
te Jenny van Tol. Er zijn twee so-
lo’s. De sopraan Inge Kleinfelder 
zingt Coventry Carol en de tenor/
bas Pieter Ignatius een Christ-
mas Wals. Het kerstconcert kost 
10 euro, inclusief een consump-
tie. Voorverkoop bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 te Uit-
geest. (Marga Wiersma).

weg en moet vele aanvragen af-
zeggen. Op 17 december wordt 
er gezongen in het eigen dorp in 
de protestantse kerk van 20.00 
tot 22.00 uur.
Manager van het koor, Hetty 
Spaanderman: “Wij zijn ontzet-
tend blij met onze drie bassen. 
Die zorgen voor een warme on-
derklank en dat is een prachtig 
contrast met de twee sopranen. 
Het Koorianderkoor heeft behal-
ve de genoemde bassen en twee 
sopranen ook nog twee alten en 
een mannelijke en een vrouwelij-
ke tenor. Het koor is nog steeds 
op zoek naar nog een tenor. Er 
wordt tien keer per jaar geoe-
fend, beginnend in september 
en dan tot eind december. Het 
repertoire van 46 liedjes bestaat 
uit allemaal kerstliedjes, Christ-
mas Carols uit de tijd van Char-
les Dickens. Hetty: “Er zijn we-
reldwijd duizenden mooie ou-
de kerstliedjes, die prachtig van 
klank zijn. Alle liedjes worden in 
het Engels gezongen.”
Ook alle kleding is typisch de 
kleding, die in de tijd van Char-
les Dickens werd gedragen. 
Voor de vrouwen: lange ruisen-
de wijde rokken van zijde, een 
strak lijfje, korte schouderman-

teltjes met kwasten en grote 
Paisley omslagdoeken. Op het 
hoofd  bonnetjes (kleine hoed-
jes) met bloemetjes, strikken en 
linten, in de hand leuke beugel-
tasjes. De mannen dragen onder 
meer ruitbroeken in mooie tin-
ten, driekwart jassen en hemden 
met chabots of witte zijden strik-
ken. Zij hebben bakkebaarden 
en dragen hoge hoeden Alle kle-
ding is evenals alle leuk bewerk-
te zangboekjes door de koorle-
den zelf gemaakt.
Zangcoach Ingrid Stijsiger is 
koorlid (mezzo-sopraan) van de 
Nederlandse Opera, het Groot 
Omroepkoor en het Nederlands 
Kamerkoor. Ingrid geeft zang-
workshops aan Kooriander en 
oefent net zo lang totdat ieder-
een goed zijn of haar stem ge-
bruikt. Kooriander trad eind no-
vember/begin december op in 
heel Nederland. Het kerstkoor 
zal op 18 december optreden 
op de Sfeermarkt in Heemskerk, 

The Hitmen treedt op
Regio - Na een jaartje afwezig-
heid zijn The Hitmen weer terug 
op de regionale podia. Zaterdag 
17 december staan ze in de No-
zem en de Non in Heemskerk. 
Het repertoire is nog steeds een 
swingende mix van blues, rock & 
roll en jaren 60/70 hits. De band 
staat onder leiding van zan-
ger/gitarist André Kwant, bas-

sist (Bloesbroer) Hans Schoo-
ne wordt zaterdag vervangen 
door niemand minder dan (Lin-
ke Bink) Willem Visser. Verder 
bestaat de band uit de Bluesix-
leden Bert Baars op saxofoon, 
Henk Schippers sologitaar en 
Jan Stobbe achter het drumstel.  
Het optreden begint om 22.00 
uur. 
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Gladheid, wat doet 
de gemeente eraan?
Castricum - Wie wil weten wat 
de gemeente doet bij sneeuw 
en ijzel kan het Gladheidbe-
strijdingsplan 2011-2015 en het 
bijbehorende Uitvoeringsplan 
2011-2012 lezen. Op 22 novem-
ber heeft het college deze plan-
nen vastgesteld en nu zijn ze in 
te zien in het gemeentehuis.
In het gladheidbestrijdingsplan 
staat beschreven hoe de ge-
meente de gladheid bestrijdt. 
Denk bijvoorbeeld aan de strooi-
middelen die gebruikt worden, 

het materieel dat wordt ingezet 
en in welke volgorde wegen en 
paden worden aangepakt. 

In het uitvoeringsplan staat be-
schreven hoe de gladheid in 
het komend winterseizoen be-
streden wordt. Hierin staan de 
strooiroutes beschreven en de 
indeling van strooiploegen. De 
ervaringen van afgelopen winter 
zijn verwerkt in het nieuwe plan.
Meer informatie: afdeling Wijk-
beheer, telefoon 14 0251.

Muziek bij Club Sunday

Castricum - Op zondag 18 de-
cember wordt een stemmig mu-

Kerstvakantiecocktail

Castricum - Een taartworkshop, 
klimmen, tennis, een dancebat-
tle, tumblingbaanspringen en 
een winter- of vogelsnoepstuk 
maken. Dat kan allemaal bij de 
Kerstvakantiecocktail van de 
Stichting Welzijn Castricum uit-
gevoerd in samenwerking met 
verschillende organisaties uit 
Castricum.

Sportpark Berg en Bal staat 
klaar voor een sportief partijtje 
klimmen op dinsdag 27 decem-
ber en vrijdag 6 januari van 10.00 
tot 12.00 uur. Een aantal ouders 
wordt gevraagd te helpen bij de 
klimactiviteit. Aan tennis kun-
nen kinderen deelnemen op vrij-
dag 30 december tussen 13.30 
en 15.00 uur en op maandag 2 
januari van 12.30 tot 14.00  uur 
in Berg en Bal. De klim- en ten-
nisactiviteiten zijn voor kinderen 

in de leeftijd van 6 tot en met 12 
jaar, voor deze activiteiten zijn 
gymschoenen verplicht.

Nieuw in de Kerstvakantiecock-
tail is de Taartworkshop in Dis-
covery waaraan kinderen van 7 
tot en met 12 jaar mee kunnen 
doen op woensdag  28 decem-
ber van 10.00 tot 11.45 uur.
Wie het leuk vindt een tren-
dy winterstuk te maken bij een 
echte bloemiste van Mem’s Ate-
lier is welkom op donderdag 29 
december tussen 10.30 en 12.00 
uur voor de leeftijd 4 tot en met 8 
jaar en ook op 29 december tus-
sen 14.00 en 16.00 uur voor  kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar. 

Een decoratie waar vogels van 
kunnen snoepen kan bij Mem’s 
Atelier gemaakt worden op 
woensdag 4 januari van 10.00 tot 

12.00 uur voor kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar. 
Op dinsdag 3 januari wordt in 
DansStudio Fruns een coole 
dancebattle gegeven van 10.30 
tot 12.00  uur voor de leeftijd 6 
tot en met 12 jaar. Ruim zittende 
kleding en gympen zijn belang-
rijk voor deze les.
Weer in de Kerstvakantiecock-
tail: Tumblingbaanspringen en 
duikelen bij DOS in de gymzaal 
aan de Juliana van Stolberg-
straat op donderdag 5 januari 
van 13.00 tot 14.30 uur voor kin-
deren van 4 tot en met 7 jaar en 
van 15.00 tot 16.30 uur voor de 
leeftijd 7 tot en met 10 jaar.
De kosten voor de Kerstvakan-
tiecocktailactiviteiten zijn 3 eu-
ro per activiteit en voor de Taart-
workshop  4 euro. Voor een hap-
je en een drankje wordt gezorgd. 
Kinderen kunnen zich aanmel-
den vanaf donderdag 15 decem-
ber, op werkdagen, bij de ver-
schillende deelnemende orga-
nisaties: 
Sportpark Berg en Bal voor klim-
men en tennis, telefoon 0251-
657070 tussen 9.00 en 16.00 uur.
Taartworkshop en tumbling-
baanspringen bij de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251-656562 tussen 9.00 en 
12.00 uur.  
Winter- en vogelsnoepdecoratie: 
Mem’s Atelier, telefoon 0251-
670775 tussen 17.00 en 19.00 uur.      
Dancebattle van DansStudio 
Fruns, telefoon 06-51046044 
tussen 9.00 en 12.00 uur.
Algemene informatie over de 
Kerstvakantiecocktailactivitei-
ten kan verkregen worden bij 
de Stichting Welzijn Castricum, 
telefoon 0251 656562. Zie ook: 
www.welzijncastricum.nl. 

Genieten van speeltuintje 
Limmen - Dankzij een door 
buurtbewoners geïnitieerde ac-
tie om geld in te zamelen, waar-
bij Forte Kinderopvang niet ach-
ter kon blijven, is er een nieuw 
speeltuintje gerealiseerd tussen 
de Van Alkmadelaan en de La-
ge Weide in Limmen. Vrijdag 9 
december is het speeltuintje of-
ficieel geopend door wethou-
der Zonjee. De groenstrook tus-
sen de Van Alkemadelaan en de 
Lage Weide was na de nieuw-
bouw van kinderdagverblijf Ei-
gen Wijs angstvallig leeg. Buurt-
bewoners vonden dit een uitge-
lezen plek voor een speeltuintje, 
en zijn een inzamelingsactie ge-
start om deze te realiseren. Hier-
bij is geld opgehaald, ook door 
de buurtkinderen die onder an-
dere een limonadeverkoop heb-
ben georganiseerd om het geld 
bij elkaar te krijgen. Forte Kin-

deropvang doneerde ook geld 
voor het speeltuintje. Dankzij de 
actie zijn er mooie speeltoestel-
len geplaatst, waar alle kinderen 
gebruik kunnen maken. 
Vrijdag 9 december opende wet-
houder Zonjee samen met de 
buurtkinderen en kinderen van 
Eigen Wijs officieel het nieuwe 
speeltuintje door een lint door 
te knippen. Daarna ontving zij 
uit handen van initiatiefneem-
ster Anita Visser een envelop 
met het ingezamelde geld. Ves-
tigingsmanager van Eigen Wijs, 
Miris Reuver, overhandigde ver-
volgens de cheque van Forte 
aan de wethouder. Daarna was 
er cake, spekjes en warme cho-
colademelk die Anita meegeno-
men had. Alle buurtkinderen en 
de kinderen van kinderdagver-
blijf Eigen Wijs genieten volop 
van de nieuwe speeltoestellen.

ziekoptreden bij Club Sunday 
verzorgd door de Havaanse kla-
rinettiste Sandra Mirabel en 
door Jakob Klaasse op keyboard 
in grand-café Mezza Luna. De 
aanvangstijd van Club Sunday is 
14.00 uur. Het muziekoptreden 
vindt rond 15.30 plaats.

Alleengaanden, maar ook men-
sen met een partner in de leef-
tijdsgroep van circa 45 tot 65 
jaar, zijn welkom in het café aan 
de Mient 1. In de zithoek midden 
in het grand-café kan men onder 
het genot van een drankje ande-
ren ontmoeten en gezellig een 
praatje maken. Belangstellenden 
zijn zonder opgave welkom. Voor 
meer informatie tel. 0251-65 65 
62 of info@welzijncastricum.nl. 

Volop kerstaanbiedingen 
Weijer en Rigter ook 
voor inruilen oud goud
Deze feestelijke kersttijd is bij 
uitstek geschikt om een prach-
tig sieraad cadeau te geven of 
te krijgen. Weijer en Rigter heeft 
volop keus in originele cadeaus 
die stuk voor stuk prachtig wor-
den ingepakt. Alle collecties zijn 
aangevuld en iedereen zal iets 
kunnen vinden. My iMenso is 
hèt cadeau voor de kerst. Het 
gaat allemaal om een zilveren 
medaillon (hanger) die aan twee 
kanten open is en ook aan twee 
kanten gedragen kan worden. 
Het medaillon kan eenvoudig 

worden geopend en vervolgens 
kan men een insignia (munt) in 
het medaillon doen. Er zijn veel 
verschillende insignia’s te ver-
krijgen. De “persoonlijke noot” 
in de hanger is leverbaar in half-
edelsteen, agaat, camee, zilveren 
gravure munt, zilveren fantasie 
coin, en een persoonlijke tekst 
munt. Men zal versteld  staan 
wat voor mooie en leuke combi-
naties met de insignia’s mogelijk 
zijn. De medaillon is leverbaar in 
twee maten 24 mm en 33 mm. 
De insignes zijn al vanaf 8,95 eu-

ro te verkrijgen.  Wie zijn geliefde 
of zichzelf liever goud met dia-
mant cadeau geeft kan een keus 
maken uit een een grote collec-
tie 18 karaat goud met briljant 
met 30% korting.
Binnenkort gaat de webwinkel 
online. Kijk op www.weijerenrig-
ter.nl voor meer informatie. Di-
verse merken zijn dan ook online 
te bestellen en worden thuisbe-
zorgd. O.a. Ti Sento, Guess wat-
ches, Seiko, Pulsar, TW Steel, 
Hugo Boss en vele andere mer-
ken. Bij elk horloge wordt een 
levenlang gratis batterijen ver-
zorgd. 
Grote spectaculaire oud goud 
actie aanstaande zondag 18 de-
cember. Weijer en Rigter geeft 
35% meer bij besteding voor 
uw oude goud. Er is een expert 
die speciaal de inruilwaarde van 
uw goud kunt bepalen. Men kan  
ook kiezen voor een contante 
uitbetaling. Vergeet uw klanten-
pas niet mee te nemen, of vraag 
uw klantenpas aan en profiteer 
van de spaaractie.

Juwelier Weijer & Rigter, Be-
verhof 6-7, Beverwijk, tel. 0251-
225110, www.weijerenrigter.nl.
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Cas RC wint van Diok
Castricum - CasRC heeft zater-
dag goede zaken gedaan in de 
ereklasse. Na het laatste fluit-
signaal stond de score op 23-26, 
zodat de Castricummers de vol-
le vijf punten mee naar huis kon-
den nemen. Door de winst van 
CasRC en het verlies van Den 
Haag staan de Duinranders op 
de vierde plaats met slechts een  
punt verschil met de nummers 
twee en drie. 
De mannen van Obbe Winkels 
en Lister Kire speelden in Leiden. 
Thuis werd er met minimaal ver-
schil gewonnen en Diok had de 
zoete smaak van de overwinning 
op the Dukes nog in de mond. 
Referee Gert Visser had de regie 
strak in handen en het duurde 
niet lang of de score werd door 
Diok geopend via een penalty 
kick. De voorwaartsen van Cas-
RC beantwoordden met een of-
fensief en speelden Eamon Lane 
vrij. Lane bediende Rob Dirkson 
op zijn wenken met een kick, die 
tot try werd verwerkt. Lane be-
nutte zelf de bonus. Diok maakte 
de achterstand ongedaan door 
vrij vlot een try te drukken en 
daarna een penalty te benutten. 
Hiermee was de ruststand van 

11-7 bereikt. Na de hervatting 
werden een aantal goede sco-
ringskansen om zeep geholpen 
door Diok met hulp van CasRC. 
Toch waren het de Castricum-
mers die tot scoren kwamen. 

Lammert Ruiter zag kans de try 
line van de Leidenaren te be-
naderen en te overwinnen. La-
ne verzilverde de bonus. Vervol-
gens bracht Joost Kramer met 
een geconverteerde try de stand 
op 11-21. Deze stand werd Di-
ok te gortig en men stelde orde 
op zaken door een try te drukken 
met de snelle driekwarten. Rob 
van der Velden zag een gaatje in 
de defensie van de Leidenaren 
en bracht de stand naar 16-26. 
Het slotakkoord va de wedstrijd 
kwam vanuit de thuisploeg. Een 
geconverteerde try bracht een 
bonuspunt voor Diok, waarna re-
feree Visser het eindsignaal blies 
met de stand van 23-26. Voor de 
tweede keer dit seizoen wint de 
Castricumse rugbyclub van con-
current LRC Diok, maar ditmaal 
met meer overtuiging. 
Volgende week ontvangt Castri-
cum the Dukes, de huidige num-
mer twee van de competitie. 

Rob van der Velden en Luuk de Geest in actie.

Succes voor dames Croonenburg
Castricum – De dames 1 van 
volleybalvereniging Croonen-
burg behaalde afgelopen zater-
dag zijn eerste overwinning van 
dit seizoen. Heel overtuigend 
werd er met 4-0 gewonnen van 
Prima Donna D2 uit Huizen. Pri-
ma Donna startte met de service 
en wist direct de pass-lijn van 
Croonenburg onder druk te zet-
ten. De slechte pass gaf ook wei-
nig aanvalskracht en binnen de 
kortste keren werd er tegen een 
dikke achterstand aangekeken. 
De dames wisten zich echter te 
herpakken en met verzorgd hard 
werken werd de achterstand ge-
dicht en uiteindelijk ook de eer-
ste set gewonnen. En dat is iets 
wat dit seizoen nog bijna niet 

gebeurd is. De tweede en der-
de set domineerde Croonenburg 
de wedstrijd. Met een constante 
lastige service was het nu Croo-
nenburg die de pass-lijn van Pri-
ma Donna onder druk zette en 
deze druk niet liet wegvallen. 
Door de slechte pass van Pri-
ma Donna kwam ook de aanval 
niet tot stand. De pass bij Croo-
nenburg lag goed waardoor zelfs 
spelverdeelster Rebecca Boon-
man diverse directe tactische 
ballen kon scoren. De tweede en 
derde set werden zeer gemakke-
lijk gewonnen met 25-16 en 25-
12. Na drie sets was er eindelijk 
de overwinning waar al het he-
le seizoen op gewacht was, ech-
ter lag daar nog de uitdaging om 

ook de laatste set van de wed-
strijd te winnen. Deze laatste 
set verliep minder overtuigend 
dan set twee en drie. Croonen-
burg ging voorzichtiger spelen. 
Er was minder service- en aan-
valsdruk waardoor Prima Huizen 
langzaam weer in het spel kwa-
men. Croonenburg herpakte zich 
op tijd en kon ook deze set in zijn 
voordeel beslissen. Ondanks de-
ze vijf punten uit deze wedstrijd 
staan de dames van Croonen-
burg nog steeds laatste in de re-
giodivisie. De aansluiting met de 
daar bovenstaande teams is nu 
wel behouden. Croonenburg D1 
heeft in deze wedstrijd laten zien 
heel overtuigend te kunnen spe-
len en winnen.

Castricum - Op zaterdag 17 de-
cember vindt weer het jaarlijkse 
darttoernooi plaats in De Stie-
fel. Dit toernooi is toeganke-
lijk voor iedereen vanaf zestien 
jaar. Inschrijven kan in De Stie-
fel of via overdijkies@casema.nl. 
Het toernooi begint om 15.00 uur 
met de poulefase. Jimmy Hen-
driks heeft beloofd dat hij zijn ti-
tel komt verdedigen.  

Darttoernooi 
met Jimmy!

Castricum - Zondagochtend 18 
december houdt hengelsport-
vereniging Castricum de laat-
ste baarswedstrijd van het sei-
zoen. Het vertrek is om 8.45 uur 
vanaf de Geesterduinweg. Er 
wordt gevist in Limmen aan het 
Stet en er wordt vijf keer 25 mi-
nuten gevist. Alleen de baarsjes 
die gevangen worden tellen mee 
voor de wedstrijd, elk baarsje is 
een punt. Het inleggeld is 3 eu-
ro. Vergeet niet geldige visdocu-
menten mee te nemen. Opgeven 
tot vrijdag 16 december opgeven 
bij Piet Veldt, tel: 0655736861 of 
mail naar pietveldt@ziggo.nl. 

Baarswedstrijd

Castricum - Kim  de Wit, spe-
lend in de D1 van FC Castricum, 
is doorgedrongen tot de laatste 
zestien meisjes van de KNVB se-
lectie, afdeling Noord-Holland, 
voor meisjes onder de twaalf 
jaar. 
Kim voetbalt zes jaar bij FC Cas-
tricum en heeft altijd het liefst 
gespeeld in jongensteams. De 
vleugelverdedigster vindt dat het 

Kim de Wit van FC Castri-
cum in jeugdselectie KNVB

er bij de jongens veel fanatie-
ker aan toegaat en omdat ze het 
liefst profvoetbalster wil worden, 
moet ze stevig aan de bak. On-
der leiding van trainer Milo van 
der Steen wordt vooral geoefend 
in het passen en trappen. Ook 
wordt er specifiek getraind om 
te wennen aan een groot veld en 
buitenspel. 
(Foto: Han de Swart).

Jan Elting is winter-
kampioen bij ’t Stetje
Castricum - Vrijdagavond is Jan 
Elting winterkampioen gewor-
den bij biljartvereniging ’t Ste-
tje. Hij was de beste van de eer-
ste acht. Jos Hes versloeg ach-
tereenvolgens Siem Castricum in 
28 beurten en daarna Harm Reg-
ts in 22 beurten. Jan Elting deed 
hetzelfde. Eerst werd Rien Em-
merik verslagen in 25 beurten 

en Johan van Venetiën ook in 25 
beurten. In de finale stond Jan 
Elting tegenover Jos Hes. Jos be-
gon voortvarend, maar na de vijf-
de beurt kwam de klad erin. Jan 
ging vrolijk door met scoren en 
won uiteindelijk in de zeventien-
de beurt. Hij maakte een hoog-
ste serie van zes caramboles en 
werd terecht winnaar.

Inschrijven voor jeugdsportpas
Castricum - Wat is er nu leuker 
dan sporten uitproberen zonder 
verdere verplichtingen? Precies, 
nog meer sporten proberen!
 
Vanaf 12 december  kunnen kin-
deren zich inschrijven voor deel-
name aan de JeugdSportPas 
(JSP) voor het schooljaar 2011-
2012.  De JSP biedt kinderen uit 
de groepen 1 tot en met 8 van 
het basisonderwijs in de ge-
meente Castricum de mogelijk-
heid om met een sport kennis te 
maken bij een vereniging of or-
ganisatie, zonder verdere ver-
plichtingen zoals bijvoorbeeld lid 
worden. Voor 5 euro mogen de 
kinderen vier lessen meespor-
ten. Dit schooljaar zijn er twee 
blokken waarvoor ingeschreven 
kan worden. JSP 1 vindt plaats 

in januari en februari, JSP 2 in 
mei en juni.
Om te kunnen deelnemen aan 
de sportlessen bij de vereni-
ging is vooraf inschrijven nood-
zakelijk. Doe dit via de specia-
le JSP link die te vinden is op: 
www.sportservicekennemer-
land.nl (locatie Castricum). Wie 
al eerder meegedaan heeft met 
de JSP kan gewoon met de oude 
gegevens inloggen. Aanmelden 
voor JSP 1 kan  tot en met 12 ja-
nuari. Ook is het mogelijk om al-
vast in te schrijven voor JSP 2, dit 
kan tot en met 26 april. Er kan in-
geschreven worden voor basket-
bal, breakdance, handbal, jazz-
dance, judo, kickboksen, korf-
bal, rugby, turnen, voetbal, vol-
leybal, waterpolo en wedstrijd-
zwemmen.
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CDA wil jeugd kennis 
laten maken met politiek
Castricum - Het CDA Castri-
cum heeft afgelopen donderdag 
in het fractievoorzittersoverleg 
het idee gepresenteerd om leer-
lingen van basisscholen en mid-
delbare scholen op een informe-
le manier kennis te laten maken 
met de lokale politiek. 
Elize Bon: “Wij willen kinderen 
vanaf groep 7/8 en van de mid-
delbare school uitnodigen in het 
vernieuwde gemeentehuis. In de 
raadzaal zullen ze welkom wor-
den geheten door de burge-
meester, raadsleden fungeren 
als gastheer/gastvrouw van de 
groep. Bij het al lopende project 
‘gast van de raad’ wordt op deze 
wijze al gewerkt. Deze gastbe-
zoekers zijn geïnteresseerde in-
woners die een keer carrousel-

vergaderingen en een raadsver-
gaderingavond willen bijwonen. 
Ook lijkt het ons interessant om 
de leerlingen een onderwerp te 
laten voorbereiden, zodat we een 
carrousel, de vergadering waar 
de politieke partijen discussiëren 
over een onderwerp, in de echte 
raadszaal kunnen houden.

De opzet en invulling van het 
programma zal door de werk-
groep bestuurlijke vernieuwing 
worden opgepakt.” Als een van 
de eerste scholen heeft de St. 
Maartenschool uit Limmen zich 
aangemeld. Deze school start in 
het nieuwe jaar het project ener-
gie en op 6 maart verzorgt groep 
7 in de raadszaal een presenta-
tie. Daarna is er een rondleiding.

In actie voor 
Serious Request
Castricum - Aanstaande zater-
dag tijdens Candlelight shop-
ping komt Simone Veldt-Bakker 
samen met vriendinnen in actie 
voor Serious Request. Dat is de 
jaarlijkse actie van Radio 3FM, 
waar drie dj’s zich laten opslui-
ten in een glazen huis om geld 
op te halen voor het Rode Kruis.
Vorig jaar zette Simone zich 
in voor deze actie door tijdens 
Candlelight shopping warme 
chocolademelk en glühwein  te 
verkopen. Zij haalde 744 eu-
ro op. Dit jaar hoopt zij dit te 
overtreffen. Radio Castricum is 
van de partij en maakt het mo-
gelijk een plaatje aan te vragen 
op het kerkplein voor de Pancra-
tiuskerk. Hier kan iedereen ook 
genieten van warme chocolade-
melk of glüwein. Alle opbrengs-
ten gaan naar het Rode Kruis. In 
aanloop naar 17 december zet-
ten Lijstenmakerij Ida Bakker, 
Beentjes interieur- en slaapad-
vies, Slagerij v.d. Meer, Greet 
Verkleed, De Roset, Saladebar 
Loes, Bakker Brakenhoff, Bakke-
rij van Vessem, KnuZ, Wier&Ga, 
de Sleutelkoning en Snackbar de 
Toren een spaarpot op de toon-
bank waar iedereen een donatie 
in kan doen. 

Vrede, wijsheid, welvaart
Castricum - Burgemeester 
Mans heeft woensdag 7 decem-
ber één van de olijfbomen voor 
het nieuwe gemeentehuis be-
noemd tot vredesboom. Dat deed 
hij door een plaquette te onthul-
len. Castricum heeft eerder in-
gestemd met het lidmaatschap 
van Mayors for Peace en burge-
meester Mans nam het lidmaat-
schap over van de vorige burge-
meester Emmens-Knol. Zij sloot 
zich op uitnodiging van Vrouwen 

vor Vrede IJmond in 2008 aan 
bij de wereldwijde organisatie 
van Mayors for Peace. Deze or-
ganisatie heeft als doel een nu-
cleair vrije wereld te bereiken in 
2020. Inmiddels zijn 5.053 plaat-
sen in 151 landen aangesloten. 
Burgemeester Mans: “In de loop 
der tijd is de olijfboom symbool 
geworden van vrede, wijsheid 
en welvaart. Dat mag deze olijf-
boom vanaf heden in het bijzon-
der uitdragen.”

Starters en doorstarters gezocht
Akersloot - Particulieren die 
met elkaar hun eigen woning-
complex kunnen vormgeven en 
realiseren; dat kan in Akersloot. 
Op 19 en 20 december zijn infor-
matiebijeenkomsten over dit on-
derwerp. Deze staan in het te-
ken van de mogelijkheden van 
een project in Collectief Particu-
lier Opdrachtgeverschap (CPO). 
CPO houdt eigenlijk in dat toe-
komstige particuliere huiseige-
naren zelf opdrachtgever zijn van 
een bouwproject.
Hierdoor hebben zij optimale in-
vloed op onder andere vorm en 
de materialen van het gebouw 
en de indeling van de woning. 

Naast deze keuzevrijheid biedt 
het ook aantrekkelijke financië-
le voordelen. In opdracht van de 
Gemeente Castricum voert Kers-
sens De Ruiter Architecten een 
onderzoek uit naar de haalbaar-
heid van twee woningbouwpro-
jecten aan de Startingerweg. 
Het idee is om twee collectieve 
projecten te vormen. Een pro-
ject voor starters, particulieren 
die nog niet eerder een woning 
hebben gekocht en een pro-
ject voor doorstarters, bijvoor-
beeld een 50- of een 65-plusser. 
In beide gevallen gaat het ge-
middeld om ongeveer 25 wonin-
gen. Om voor één van deze pro-

jecten in aanmerking te kunnen 
komen woont men momenteel in 
de gemeente Castricum of heeft 
er tenminste tien jaar onafgebro-
ken gewoond. De informatiebij-
eenkomsten vinden plaats in het 
gebouw van de Scouting aan de 
Verlengde Roemersdijk op 19 
december van 20.30 tot 21.30 
uur voor starters en op 20 de-
cember van 19.30 tot 20.30 uur 
voor doorstarters.

Voor omwonenden van het plan-
gebied is er op 19 december een 
inloopbijeenkomst van 19.00 tot 
20.00 uur. Aanmelden kan via 
cpostartingerweg@kdra.nl. Ver-
meldt daarbij om welke bijeen-
komst het gaat.

Castricum - Tot 16 januari ex-
poseert Leo Bos met zijn cursis-
ten van de Culturele Werkgroep 
Toonbeeld in de vitrines van de 
bibliotheek. 

Leo van den Bos geeft les in 
beeldhouwen. De expositie is 
gratis te bezoeken tijdens de 
openingsuren van bibliotheek 
Castricum, Geesterduinweg 1. 

Expositie Toonbeeld

Limmen - Twee 25-jarige Be-
verwijkers zijn vrijdag rond 22.00 
uur tijdens een vrijgezellenfeest 
bij een kartbaan aangehouden. 
Ze vertoonden vervelend en ge-
vaarlijk gedrag op de kartbaan, 
een medewerker sommeerden 
hen te stoppen. Hij werd ech-
ter bekogeld met helmen en 
werd mishandeld door een van 
de mannen. De politie hield de 
verdachte aan. De andere Be-
verwijker schold bij de aanhou-
ding van zijn maat de agent uit. 
Hij probeerde te onkomen, maar 
kon in een weiland worden aan-
gehouden. Tegen de mannen 
wordt proces-verbaal opge-
maakt wegens mishandeling van 
de medewerker en belediging 
van de agent. 

Belediging agent

Castricum - Zaterdag van 22.00 
tot 0.30 uur hebben agenten op 
de Puikman een alcoholcontrole 
gehouden. Van de 296 gecontro-
leerde bestuurders bleken er vier 
teveel hebben gedronken. 

Twee van hen waren beginnend 
bestuurders. Het rijbewijs van 
een van de beginnend bestuur-
ders was sinds november al in-
gevorderd. De ander kon zijn rij-
bewijs ook inleveren omdat hij 
vijf keer teveel had gedronken.  
 

Alcoholcontrole

Castricum - Zondag 18 decem-
ber wordt de traditionele kerst-

Nu zijt wellekome… samenzang gehouden in de St. 
Pancratiuskerk, aanvang 14.00 
uur. Medewerking wordt ver-
leend door drie koren. 

Nieuw in Uitgeest!

Sfeervolle warmte 
in de Warmteboet
Uitgeest - In de gezellige show-
room van de Warmteboet brandt  
de houtkachel en het is een 
heerlijke ervaring als de warm-
te als een dekentje over je heen 
kruipt. De Warmteboet heeft zich 
gespecialiseerd in warmte in 
huis. Als officieel dealer van het 
kwaliteitsmerk Dovre, vindt men 
hier een prachtige collectie ka-
chels. 
Houtkachels, maar ook gashaar-
den, vloerverwarming en kli-
maatvloeren met een warmte-te-
rug-win-methode kunnen wor-
den geleverd. De Warmteboet 
plaatst, monteert en werkt de 
kachels af op locatie en laat zien 
dat men veel geld kunt besparen 

op de huidige energierekening.
Ook voor oude en opgeknapte 
meubeltjes, accessoires en ca-
deautjes kan men hier uitste-
kend terecht, net zoals netten 
met briketten.

In de maand december is de 
Warmteboet geopend van 13.00 
tot 21.00 uitgezonderd eer-
ste kerstdag. Op tweede kerst-
dag is iedereen welkom van 
10.00 tot 16.00 en dat geldt ook 
op 31 december. Op 1 januari is 
de Warmteboet gesloten. Mail 
voor meer informatie naar info@
dewarmteboet.nl of bel 0251-
785367. Het adres is Molenwerf 
36a in Uitgeest.
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FC Uitgeest herbstmeister
Uitgeest - Het gelijke spel afge-
lopen zondag tegen het sterke 
SEW uit Nibbixwoud mocht dan 
niet helemaal tot tevredenheid 
stemmen bij spelers en suppor-
ters, maar de stand op de rang-
lijst mocht dat wel. FC Uitgeest 
is ‘Herbstmeister’ in haar eerste 
jaar in de tweede klasse! Toch 
ligt de grootste winst deze we-
ken misschien wel buiten de lij-
nen. Eerst was er het nieuws dat 
de club heeft besloten het con-
tract met trainer Jurg Bosman 
te verlengen en einde van de-
ze week en vrijdag 16 decem-
ber, opent FC Uitgeest officieel 
het geheel vernieuwde complex. 
Met de brilstand werd de kleed-
kamer opgezocht na de eerste 
helft. De tweede helft bracht dan 
toch de verdiende voorsprong 
voor FC Uitgeest. Een voorzet 
van Bart Janssen werd fraai ge-
controleerd door Antony Pinas 
die in een flits liet zien waarom 
FCU blij met hem mag zijn. Uit de 
draai zette hij zijn tegenstander 
op het verkeerde been en haalde 

vervolgens vanaf de rand zestien 
fraai uit daarbij keeper Bijl kans-
loos latend. 1-0. Dat ook bij hem 
het ene moment het andere niet 
is liet hij tien minuten later zien 
toen hij na aangeven van Stefan 
Winter een enorme kans kreeg 
om de wedstrijd op slot te gooi-
en maar dat hopeloos verzuimde.
 Natuurlijk zette SEW hierna al-
les op alles om de gelijkmaker 
te forceren. Na eerst maar liefst 
twee keer de lat geraakt te heb-
ben was het in de 84e minuut 
dan toch raak. Uit een voorzet 
werd door Berkhout fraai raak 
gekopt. 1-1. Tevens de eind-
stand. Hoewel beide trainers het 
daar niet mee eens zullen zijn, 
viel daar nuchter beschouwd wel 
mee te leven. Het publiek had in 
ieder geval een leuke tweede 
helft gezien van teams die te-
recht meedraaien aan de top van 
de tweede klasse A maar waar-
van de meest ‘zomerfrisse’, na-
melijk FC Uitgeest, zich dan lek-
ker toch de ware ‘Herbstmeister’ 
mag noemen. 

Vrijdag Black Butterflies 
in filmhuis van Uitgeest
Uitgeest - De prachtige dra-
matische film Black Butterflies 
gaat over het leven van de jon-
ge Zuid-Afrikaanse kunstenares 
Ingrid Jonker. Zij was een sen-
sitieve en opstandige dichteres 
die haar vrije ideeën over kunst, 
liefde en politiek deelde met 
een kleine groep gelijkgestem-
de schrijvers en kunstenaars. De 
film beschrijft de moeizame ver-
houding van Ingrid met haar va-
der Abraham Jonker, een recht-
se minister voor de Nasionale 
Party tijdens het apartheidsregi-
me.  Het belang van het werk van 

Ingrid Jonker voor de Zuid-Afri-
kaanse cultuur werd pas erkend 
nadat Nelson Mandela haar ge-
dicht ‘Die Kind’ had voorgedra-
gen tijdens zijn inauguratie rede 
voor het Zuid-Afrikaanse Parle-
ment in 1994.  
Black Butterflies is te zien op 
vrijdag 16 december in Film-
huis de Zwaan in Uitgeest.  De 
film begint om 20.15.  Toegang:  
vijf euro inclusief koffie vooraf-
gaand aan de film. Kaarten in de 
voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139, Uitgeest.

Uitgeest - Ook in de maand de-
cember brengen Jan en Katrein 
een bezoek aan de poppenkast 
van speeltuinvereniging Kinder-
vreugd. Zij beleven samen met 
de kinderen een spannend en 
leuk avontuur op zaterdag 17 
december. De voorstelling begint 
om 14.00 uur. Voor kinderen van 
leden is het gratis en niet-leden 
betalen een bijdrage van 1 euro.
Om de twee weken wordt er een 
breakdancecursus gegeven voor 
B-boys en B-girls. De kinde-
ren leren hier van alles over de-
ze funky en acrobatische dans-
stijl. Er wordt gedanst op hiphop, 
soul en funk. De eerstvolgen-
de les is om 10.00 uur op zater-
dag 17 december. Voor meer in-
formatie: www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.
 

Poppenkast en 
breakdance

Uitgeest - Op de Provincialeweg 
werd donderdagmiddag het pas-
serende verkeer in beide richtin-
gen gecontroleerd op snelheid. 
Van 63 bestuurders werd gecon-
stateerd dat harder dan de maxi-
maal toegestane 80 km/u reden, 
hoogst gemeten snelheid was 
114 km/u.

Controle snelheid

Uitgeest - Zaterdag 17 decem-
ber is er weer een oude kran-
tenactie bij de Binnemeerschool 
aan de Langebuurt. Men kan 
kranten, liefst gewogen en goed 
gebundeld, inleveren tussen 9.00 
en 11.00 uur. Voor iedere tien kilo
krijgt men weer een stempel op 
de stempelkaart.

Oud papieractie 

Uitgeest - De hoofdtrainer van 
FC Uitgeest Jurg Bosman heeft 
voor één jaar bijgetekend. Het 
bestuur en de technische com-
missie zijn bijzonder tevreden 
met de trainer en de resultaten 
van de selectie-elftallen spreken 
voor zich. Zowel FC Uitgeest 1 en 
2 staan bovenaan in de tweede 
klasse en het derde selectieteam 
de junioren A1 staat bij de eer-
ste drie in de hoofdklasse. Het 
wordt zijn vijfde seizoen bij FC 
Uitgeest. 
Binnenkort gaat de technische 
commissie in gesprek met de 
assistenttrainer Ruud Geerlofs 
en met de hoofdtrainer van de 
A junioren Frans Stam. Bijzon-
der is dat Jurg en Frans ook bin-
nen de vereniging werkzaam zijn 
als technisch voetbalcoördinator 
en verantwoordelijk zijn voor de 
jeugdopleiding van FC Uitgeest. 
Zij begeleiden alle jeugdtrainers 
van FC Uitgeest en krijgen daar-
door ook goed inzicht van de ta-
lenten binnen de vereniging.  

Jurg Bosman 
tekent jaar bij

Open podium in de Zwaan

Uitgeest - Zaterdag 17 decem-
ber is er een open podium in 
dorpshuis de Zwaan op de Mid-
delweg 5. Het open podium van 
deze keer start met een speciaal 
kerstoptreden van het Heems-
kerks gemengd koor Musical 
Sound met The Muppet Christ-
mas Carol. 
Dit is een vertolking naar de be-
kende kerstfilm van Walt Dis-

ney. Het koor opent de avond 
om 20.30 uur waarna het podi-
um rond 21.30 uur weer door 
verschillende muzikanten wordt 
gevuld door onder andere Irene 
Sprenkeling, Siem Eikelenboom 
en Linear. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding voor een plek op het vol-
gende podium: openpodiumde-
zwaan@gmail.com.

Lid van Verdienste FCU

Uitgeest - Op vrijdag 2 decem-
ber hield FC Uitgeest haar jaar-
vergadering. Naast de gebrui-
kelijke agendapunten vond er 
een mutatie plaats binnen het 
bestuur. Jeugdvoorzitter Edwin 
Duijn draagt zijn werk over aan 
voormalige jeugdsecretaris Ste-
fan Cnossen. Tijdens de jaarver-
gadering werden twee leden be-
noemd als Lid van Verdienste. 
Edwin Duijn was vele jaren ac-
tief binnen de vereniging. Hij is 
ooit gestart als jeugdleider en 
maakte promotie binnen de ver-
eniging als jeugdcoördinator 

en wist uiteindelijk te promove-
ren naar jeugdvoorzitter. Edwin 
heeft vanwege zijn werkzaamhe-
den besloten om te stoppen. Hij 
blijft  wel als jeugdleider en ter-
reindienstmedewerker behou-
den voor de vereniging. Aad Dib-
bets is ook benoemd als Lid van 
Verdienste. Aad is vanaf de fusie 
in 1996 een betrokken lid van de 
vereniging en verantwoordelijk 
voor alle groenzaken. Ook Aad 
blijft betrokken en verantwoor-
delijk, samen met een aantal an-
dere vrijwilligers, voor het nieu-
we sportpark van FC Uitgeest. 

Uitgeest F6 wint overtuigend
Uitgeest - Jong Holland F4 
stond op het programma van F6 
van FC Uitgeest. De jonge talen-
ten  waren zichtbaar uitgerust 
na een week geen voetbal. Vori-
ge week was de wedstrijd afge-
last en de afgelopen week was 
er ook niet getraind. Leon be-
gon op doel en had een rustige 
eerste helft. Jong Holland maak-
te aan het einde van de eerste 
helft wel 1-1 na een goed uit-
gespeelde counter. Na de limo-
nade wisselde Jesse met Leon. 

F6 begon weer sterk en het was 
gelijk raak. Rowin maakt een 
fraaie treffer. Maar Jong Holland 
maakte snel via een counter 2-2. 
Maar Uitgeest liep snel uit. 2-3 
door Bas, 2-4 door Rowin en de 
2-5 werd door Viggo fraai afge-
maakt. De coaches hebben ge-
noten van het spel van de talen-
ten. Er werd goed overgespeeld. 
Volgende week kunnen ze dit 
jaar nog één keer hun talent to-
nen tegen Castricum en dan 
hebben we een paar weken rust.

Regio - Met een kerstpakket-
tenactie wil het Comité Nood-
hulp Asielzoekers IJmond vluch-
telingen iets extra’s geven. Een 
kerstpakket afgeven kan op 20, 

Kerstpakketactie 21 en 22 december van 19.00 tot 
20.00 uur en 22 december ook 
van 10.00 tot 12.00 uur in een ga-
rage in de Verdistraat tegenover 
nummer 12. Wie het zelf niet kan 
brengen belt Jan Henneman, tel. 
0251-231773.
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Folkloristische zanggroep 
Elegia in de Maranathakerk
Castricum - Zondag 18 decem-
ber is er een concert van de fol-
kloristische zanggroep Elegia in 
de Maranathakerk. 

De zangers en zangeressen van 
de folkloristische zanggroep Ele-
gia zingen met hart en ziel kerst-
liederen uit de oorspronkelijke 
volkscultuur van de mijnstreek in 
West- Oekraïne. Muziek verlicht 

en vrolijkt het zware en eenvou-
dige bestaan op van de mijnwer-
kers. Het is deze liefde en harts-
tocht voor de muziek die het 
koor verbindt en wil uitdragen 
aan haar publiek. 
Entreekaarten à 10 euro zijn 
verkrijgbaar voor concert in de 
Maranathakerk of te reserveren 
bij Lida Peijnenburg, tel. 0226-
421610/06-13738192.

Kale kerstboom op het kerk-
plein van de Pancratiuskerk
Castricum - Iedereen is het na-
tuurlijk opgevallen dat er al sinds 
zaterdag de 10e een kale kerst-

boom op het kerkplein van de 
100-jarige Pancratiuskerk staat.
Geen gezicht in deze donkere 

Kerstconcert met het Dickens 
Blaas Ensemble & Carol Singers
Castricum - Op woensdag-
avond 21 december geven de 
Carol Singers, onder leiding van 
Joost Doodeman, in samenwer-
king met het Dickens Blaasen-
semble een hartverwarmend 
kerstconcert in de Pancratius-
kerk. 
Naast vele bekende carols wor-
den dit jaar ook een Canadese 
en een Oekraïense carol ten ge-
hore gebracht. Met name de Ca-
nadese Huron Carol heeft Indi-
aanse klanken in zich; de tekst 
verwijst naar de Indiaanse be-
woners van dit uitgestrekte land. 
Ook worden carols uit de 16de 
eeuw en heel recente carols a 
capella of met begeleiding ge-
zongen. 

Het Dickens Blaasensemble van 
de Castricumse fanfare Emergo 
verzorgt een deel van het pro-
gramma en zij begeleiden de Ca-

rol Singers bij sommige stukken. 
Als tegenprestatie ondersteunen 
de zangers en zangeressen het 
Dickens Blaasensemble bij de 
‘The Spirit of Christmas’ van Ja-
cob de Haan. Het blaasensemble 
heeft door de jaren heen een uit-
stekende reputatie opgebouwd 
en ze zijn een vast onderdeel van 
het Dickens Festival in Deventer. 

Het adres is Dorpsstraat 115. De 
kerk leent zich met haar akoes-
tiek uitstekend voor a capel-
la zang, maar ook de muziek 
van het Dickens Blaasensem-
ble krijgt een aparte klank in de-
ze kerk. Kaarten kosten 8,00 eu-
ro en zijn verkrijgbaar bij Twi-
ce Women’s Wear, Torenstraat 
36 te Castricum of op de avond 
van het concert aan de zaal. Re-
serveren kan ook door te bellen 
met tel.: 0251-237652. Het con-
cert begint om 20.00 uur.

tijd voor kerstmis, wanneer ie-
dereen zijn best doet om van al-
les te laten stralen door middel 
van extra verlichting of versie-
ring, omdat men zo verlangt naar 
licht. Er is hulp nodig om deze 
boom ook te laten stralen! Wie 
komt helpen?
Zondagmiddag 18 december 
is er gelegenheid om vanaf on-
geveer 15.30 uur zelfgemaak-
te watervaste versiering in de 
boom te hangen. Om alvast he-
lemaal in kerststemming te ko-
men, kan men iets eerder ko-
men. De kerk is vanaf 13.30 uur 
open. De kerststal is dan te be-
wonderen, alhoewel Maria en 
Jozef nog wel onderweg zijn. En 
voor het eerst dit jaar wordt er 
ook een kerstexpositie gehou-
den. Enkele kunstzinnige paro-
chianen tonen hun zelfgemaak-
te kerstkunst in de vorm van et-
sen, schilderijen en houtskoolte-
keningen. Deze expositie is op 
bepaalde tijden tot ongeveer half 
januari te bekijken.
En wat is kerst zonder mooie 
muziek. Diverse koren brengen 
vanaf 14.00 uur enkele  beken-
de kerstliederen ten gehore, be-
geleid door Ronald Schollaart op 
het Davidorgel en Ton Heus op 
trompet. Hierna is er alle tijd om 
de kerstboom op te tuigen zoals 
het hoort. 

Sfeervol kerstconcert 
in de Corneliuskerk
Limmen - Op zondagmiddag 
18 december is de Cornelius-
kerk het podium voor een sfeer-
vol kerstconcert, waaraan de 
koren van de Corneliuskerk en 
Muziekvereniging Excelsior hun 
medewerking verlenen. 
Kort na de zomervakantie beslo-
ten Muziekvereniging Excelsi-
or Limmen en de Limmer kerk-
koren samen een concert op te 
zetten. Sindsdien is er veel gere-
peteerd om het publiek een ge-
varieerd programma te kunnen 
laten horen.

Onder leiding van dirigent en or-
ganist Peter Rijs zingen het Litur-
gisch koor en het Corneliuskoor 
verschillende klassieke en po-
pulaire kerstliederen, bijgestaan 
door sopraan Lianne Pirovano en 
pianiste Claudia Rijs. Het publiek 
kan meezingen met bekende lie-
deren en luisteren naar onder 
andere een Christmas medley, 
het ‘Transeamus’ van Cuypers, 
‘I’ll be home for Christmas’ van 
Kent, ‘Hodie Christus natus est’ 
van Clérembault en ‘Jesu bleibet 
meine Freude’ van Bach.

Afgewisseld met de koren, speelt 
het harmonieorkest van Excelsi-
or voor de pauze onder andere 
de ‘Suite from Hymn of the High-
lands’ van Sparke. 

Na de pauze is het ‘podium’ ver-
groot zodat ook alle leden van 
het Opleidingsorkest kunnen 
plaatsnemen. 
Dit maakt dat er ruim 70 muzi-
kanten klaarzitten voor drie de-
len uit Melillo’s ‘Stormquest’. 
Voor alle leerlingen in het Oplei-
dingsorkest een geweldige erva-
ring om te spelen met zo’n groot 
orkest. Beide orkesten staan on-
der leiding van dirigent Liesbeth 
Zonneveld.
Aanvang 15.00 uur. De toegang 
is gratis.

Candlelightshoppen op 
zaterdag 17 december
Castricum - Tal van activiteiten 
staan op het programma voor de 
leukste koopavond van het jaar. 
Uiteraard staat het Rad van Kor-
ting weer opgesteld en kan men 
tot 25% korting draaien op de 
aankopen van die avond. Het 
treintje rijdt door het dorpshart 
en tal van muziekformaties en 
koren treden door het hele cen-
trum op. 
Dubbelkwartet Cigale uit Velsen 

treedt tussen 19.00 en en 21.00 
uur op bij Hotel het Oude Raad-
huis, Dorpsstraat 65. De groep 
zing op de bordestrap en in het 
grand café. 
In de Torenstraat komt een kerst-
verhalenverteller, de kerstman 
met zijn kerstmeisjes brengt 
een bezoek, de levende kerst-
stal staat er, er is warme wijn en 
lekker hapjes. Het feest duurt tot 
21.00 uur. 

Augustinusschool viert het 
kerstfeest in Pancratiuskerk

Castricum - Donderdag 22 de-
cember viert basisschool Augus-
tinus het kerstfeest in de Pan-
cratiuskerk. Het kerstfeest is ook 
toegankelijk voor buurtbewoners 
en andere belangstellenden.
De viering begint om 17.00 uur 
en zal tot ongeveer 18.00 uur du-
ren.
De school zet de komende jaren 
extra in op culturele activiteiten. 
De afgelopen weken is er door 
de kleuters en groep 3 een heus 
kerstkoor gevormd.  Het publiek 
kan van dit koor genieten tijdens 
de kerstviering. Ook is er een 
heus Augustinus-orkest te be-
luisteren.
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Limmen F2 najaarskampioen
Limmen - Afgelopen zaterdag werden de jongens van Limmen F2 na-
jaarskampioen. Na afloop van de gewonnen wedstrijd in Uitgeest wer-
den de jongens in de eigen kantine te Limmen toegesproken door de 
trainers Gerard en Gerard, de supportersvereniging en jeugdcoördina-
tor. Daarna was het tijd voor limonade, patatjes, een zak snoep, bloe-
men en kregen ze een prachtige medaille! V.l.n.r beneden: Lasse van 
Druenen, Stijn Glorie, Jeroen de Groot, Jari v.d. Sande, Senna Post en 
Joep Glorie. Staand: Tijn Welgraven, Mees Hoogenboom en Thierry 
Beentjes. Foto: Mariëlle Reverda.

Grote kerstklaverjasdrive 
in café De Vriendschap
Akersloot - Op zaterdag  17 de-
cember wordt in café De Vriend-
schap in Akersloot weer de ge-
zellige kerstklaverjasdrive geor-
ganiseerd.  De prijzentafel ken-
merkt deze drive. Er zijn prij-
zen zoals koffiemachines, reis-
koffers, levensmiddelenpakket-
ten, paling, radio’s, gereedschap 
en bladblazers. Natuurlijk staat 
het prijzenpakket in het teken 
van de komende kerst. 
Naast het klaverjassen is er ook 
een superverloting met daarin 
dezelfde prijzen als met het kla-

verjassen. Een deel van de op-
brengst gaat naar de Stichting 
KIKA die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. Vanwege 
het 30-jarig jubileum van de fa-
milie Levering in De Vriendschap 
hebben zij besloten deze stich-
ting in 2010 en 2011 te steunen. 

Men kan zich van tevoren tele-
fonisch opgeven via tel. 0251-
312866 om zeker te zijn van een 
plaatsje. De kosten van deelna-
me bedragen 5 euro. De aan-
vang van deze drive is 20.00 uur.Superieur FC Castricum 

stoot AFC van de troon
Castricum - FC Castricum heeft 
op overtuigende wijze de koppo-
sitie heroverd in de tweede klas-
se A. De gewezen koploper AFC 
werd met 3-0 verslagen en de 
grote concurrent boog weemoe-
dig het hoofd. Nadat Niels Pop-

ping een eerdere mogelijkheid 
onbenut liet, kwam FC Castri-
cum al vroeg in de wedstrijd op 
voorsprong. Bij een spelhervat-
ting verraste Duco de Koning de 
complete AFC verdediging door 
met links uit te halen, 0-1. Tobias 

de Koning heerste op het mid-
denveld en AFC moest telkens 
aan de noodrem trekken. Binnen 
een tijdsbestek van tien minuten 
leverde dat AFC driemaal geel 
op, omdat het op het middenveld 
telkens te laat was. 
Nadat doelman Marius Jansen 
met de vingertoppen redde op 
een inzet van spits Dustin Wood-
ward, was het halverwege de 
tweede helft weer raak voor FC 
Castricum. A-junior Sebastiaan 
Weber ging op avontuur, waar-
na Maarten van Duivenvoorde 
zich behendig ontdeed van Thijs 
Gerritsen. De AFC verdediger 
was te laat en kegelde de Cas-
tricum aanvaller onbeholpen on-
deruit in het strafschopgebied. 
Penalty voor FC Castricum en 
rood voor Thijs Gerritsen, die zijn 
tweede gele kaart van de dag in-
casseerde. Specialist Niels Pop-
ping wreef vanaf 11m nog meer 
zout in de wonde van de thuis-
ploeg, 0-2. FC Castricum gaf tien 
minuten voor tijd de genade-
klap. Maarten van Duivenvoor-
de troefde Sandro Piqué af en 
schoot de bal laag onder doel-
man Van der Linden door in de 
verre hoek, 0-3. 

De spanning stijgt in de 
librecompetitie bij W.I.K.
Castricum - Door zijn partij te-
gen Hans Kooiman in weer 18 
beurten uit te spelen sluipt Jör-
gen Bolten, met deze winstpar-
tij, naar de vierde plaats met uit-
zicht op een hogere klassering. 
Hans deed niet voor hem onder 
en verdiende ook een punt. Jan 
Kamp en Jaap Rumphorst maak-
ten er een leuke en spannen-
de partij van die Jan in 22 beur-
ten winnend afsloot en vier pun-
ten rijker, terwijl Jaap als troost-
prijs nog een punt had verdiend. 
Henk Stengs en Frans Lute wil-
den ook niet voor elkaar on-
derdoen, wat resulteerde in een 
eindstand, na 23 beurten, voor 
Henk 99 caramboles tegen Frans 
72. Voor Frans net zes tekort voor 
de overwinning, maar ook hij 
had toch nog een punt verdiend. 

Buiten Jörgen waren de andere 
vier mededingers voor de eerste 
plaats ook weer succesvol. Peter 

Ent versloeg in 24 beurten Wil-
lem Baltus, maar moest toch Piet 
van Leur toestaan om de eerste 
plaats te pakken op percenta-
ge moyenne. Piet had geen kind 
aan Cor Stroet, die hij in 28 beur-
ten verslagen achterliet aan de 
wedstrijdtafel. Medekandidaat 
voor de bovenste plaats, 

Peter Groenendal speelde tegen 
Klaas Jongeneel weer een ge-
degen partij, welke hij winnend 
afsloot in 24 beurten. Door de-
ze winstpartij staat Peter vast op 
de derde plaats, maar met een 
wedstrijd minder zit er meer in 
het vat. Gerard de Zeeuw kon 
eindelijk weer eens lachen na 
een paar weken waarin hij zijn 
riante koppositie kwijt raakte. In 
een matige partij pakte hij wel 
de winst, maar moest genoegen 
nemen met drie punten, dit was 
voldoende om de vijfde plaats op 
de ranglijst in te nemen.

Hattrick Robin Bakker 
zorgt voor winst Vitesse
Castricum - Voor Vitesse was 
het zaak het laatste duel van de 
eerste competitiehelft thuis te 
winnen van Wetsfriezen. Na een 
minuut of 20 ging het mis. Een 
aanval van Vitesse werd door 
knullig balverlies beëindigd en 
slechts enkele passes zorgden 
er voor dat spits Steven Groot 
zonder enige belemmering vrij 

voor keeper Hans Veldt kon ver-
schijnen. Van die ruimte maakte 
hij dankbaar gebruik en scoor-
de beheerst: 0-1. Mede door een 
zwakke veldbezetting was Vites-
se niet of nauwelijks in staat om 
tot goed aanvalsspel te komen, 
zodat een gelijkmaker er eigen-
lijk ook geen moment in zat.
Maar na rust bleek Vitesse wel 

bij de les te zijn, en Westfrie-
zen werd vanaf het eerste fluit-
signaal van de goed leidende 
scheidsrechter Ooijkaas onder 
druk gezet. 
Dat resulteerde al in de 48e mi-
nuut in de gelijkmaker. Robin 
Bakker pakte een bal op ter 
hoogte van de middellijn, kreeg 
van drie of vier verdedigers vrij 
baan waardoor hij zomaar oog 
in oog met de keeper kwam te 
staan en scoorde beheerst in de 
verre hoek: 1-1. In de 68e minuut 
pegelde Sander Zonjee van gro-
te afstand op doel, maar de bal 
vloog via de binnenkant van de 
paal het veld weer in. Een paar 
minuten later was het wel raak. 
Opnieuw was het Robin Bak-
ker, die na een goede aanval vrij 
voor de keeper verscheen, en de 
bal onhoudbaar in de rechts in 
de kruising krulde. Vijf minuten 
daarna werd het zelfs 3-1 toen 
de keeper van Westfriezen op-
nieuw geen antwoord had op 
een harde knal van Robin Bak-
ker, die daarmee tevens voor een 
loepzuivere hattrick tekende. In 
de 86e minuut viel de aanslui-
tingstreffer: 3-2.

VV Limmen maakt grote kans 
op titel voetbalclub van het jaar
Limmen - Voetbalvereniging 
Limmen uit Limmen doet het 
goed bij ‘De voetbalclub van het 
jaar verkiezing 2011’. VV Lim-
men staat momenteel lande-
lijk goed geklasseerd met een 
gemiddeld cijfer van 9.24. De-
ze verkiezing draait om de waar-
dering van de leden en suppor-
ters. Een kleine voetbalclub heeft 
daardoor evenveel kans als een 
grote voetbalclub. Iedereen kan 
via www.voetbalclubvanhetjaar.

nl een stem uitbrengen op VV 
Limmen en voetbalclubs uit de 
regio. Bij het uitbrengen van een 
stem maakt men direct kans op 
een van de vier volledig verzorg-
de reizen naar een wedstrijd in 
de Premier League en een iPad2. 
Bij het stemmen kan men cijfers 
geven voor sfeer, accommodatie, 
bestuur/organisatie en spelop-
vatting van de club.
Amateurclubs hebben mini-
maal 100 stemmen nodig om 

een Voetbalclub Award te kun-
nen winnen. Voor iedere stem 
keren de sponsors van deze ver-
kiezing 0,05 euro uit aan een 
goed doel naar keuze. Iedereen 
die stemt kan kiezen uit de vol-
gende drie goede doelen: De Jo-
han Cruyff Foundation, Stichting 
Spieren voor Spieren en De Dirk 
Kuyt Foundation.
De tussenstand is te bekijken via 
http://voetbalclubvanhetjaar.nl/
verkiezing/tussenstand-goud.
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Gratis sporten voor basisschool-
leerlingen in de kerstvakantie
Castricum - Sportservice Ken-
nemerland organiseert in de 
kerstvakantie een aantal spor-
tieve activiteiten voor de basis-
schoolleerlingen van gemeente 
Castricum. Kinderen uit de groe-
pen 3 tot en met 8 kunnen zich 
hiervoor opgeven via de website 
van Sportservice Kennemerland.

Komende schoolvakantie is er 
weer een leuk en gevarieerd 
aanbod, waarbij er onder andere 
ingeschreven kan worden voor 

tennis, rugby, freerunnen, een 
turninstuif met tumblingbaan en 
het populaire spel ‘boer en boe-
rin’. Als er ijs ligt wordt er ook 
nog een schaatstocht georga-
niseerd. Alle activiteiten worden 
georganiseerd door en staan on-
der vakkundige leiding van be-
wegingsconsulenten van Sport-
service Kennemerland. Verder 
introduceert volleybalvereniging 
Croonenburg een nieuwe vorm 
van volleybal: smashbal. Dit is 
met name erg uitdagend voor 

jongens, maar enthousiaste mei-
den zijn ook van harte welkom. 
Op 27 december wordt hier-
voor getraind en 3 januari is het 
smashbaltoernooi. Om mee te 
kunnen doen aan smashbal en 
de hierboven genoemde activi-
teiten is aanmelden verplicht. Dit 
kan op www.sportservicekenne-
merland.nl (locatie Castricum). 

Er zijn geen kosten verbonden 
aan deelname, maar er zijn wel 
een bepaald aantal plaatsen.

A jeugd Croonenburg 
naar de topklasse
Castricum - De invoering van 
de halfjaarlijkse competitie legt 
Croonenburg geen windeieren. 
Meisjes junioren A1 en jongens 
junioren A1 zijn beide ongesla-
gen kampioen geworden van de 
eerste klasse.
Beide teams gaan het nu waar-
maken in de topklasse. Dit is de 
hoogste klasse in de regio lo-
pend van Den Helder via Alme-
re naar Den Haag. Spelers en 
speelsters zijn verheugd. Ein-

delijk krijgen ze tegenstand van 
teams op het hoogste niveau. 
De trainingsarbeid (6-9 uur in 
de week) gaat steeds meer zijn  
vruchten afwerpen. De trainers 
zien de resultaten van het suc-
cesvolle jeugdbeleid dat Croo-
nenburg sinds 2006 voert. Niet 
voor niets gaan er structureel A 
junioren zowel bij de jongens als 
meisjes mee om de vertegen-
woordigende teams van Croo-
nenburg te versterken.

Ondanks brand kampioen!
Castricum - Een paar maan-
den geleden is Castricum op-
geschrikt door de brand die het 
clubgebouw van de tafeltennis-
vereniging in de as heeft gelegd. 
Dankzij medewerking van TTV 
Rapitidy uit Beverwijk is het ge-
lukt om de thuiswedstrijden daar 
te spelen op woensdagavond. 
Om in vorm te blijven wordt op 
vrijdagavond getraind in sporthal 
De Bloemen. Al met al heeft dit 
geen negatieve uitwerking ge-
had op de sportieve prestaties 
van de Castricumse tafeltennis-

vereniging. Sterker nog; het eer-
ste team heeft promotie gemaakt 
naar de derde klasse. Het team, 
bestaat uit Kees Houbaer, Wout 
Goos, Sandra Staring en uit-
blinker Hans Nieuwenhuys die 
slechts een verliespartij over het 
hele seizoen op zijn naam heeft 
staan. Inmiddels worden er volop 
plannen gemaakt voor de her-
bouw van het clubgebouw. Als 
het aan de club ligt, staat er vol-
gend jaar op de oude vertrouw-
de plek aan de Gobatstraat een 
nieuw clubhuis.

Monsterzege Schaakclub Bakkum

Bakkum - Schaakclub Bak-
kum behaalde eindelijk zijn eer-
ste overwinning dit seizoen, met 
ruime cijfers werd Oppositie II uit 
Heiloo verslagen (7-1). 
Aan bord 2 speelde Fons Ver-
meulen met wit. Na eerst wat 
Siciliaanse schermutselingen 
kreeg de partij wat lichte Franse 
contouren. Vermeulen deed drie 
pionnen in de aanbieding, kreeg 
een gevaarlijk ogende konings-
aanval over zich heen, maar 
dreigde ondertussen zwart be-
hoorlijk uit te roken met kleine 

matdreigingen. Daarnaast werd 
zwarts dame zo in het nauw ge-
dreven dat een geniepige vork-
zet van een wit paard de zwar-
te dame noodlottig werd en zijn 
tegenstander tegelijk kon op-
geven, 1-0. Aan bord 7 speelde 
Jos Zonneveld zijn tegenstan-
der langzaamaan van het bord 
en werd de tweede winst spoe-
dig behaald (2-0). Mark Smits 
speelde aan bord 8 een verdien-
stelijke partij, maar het moei-
lijke eindspel ging verloren (2-
1). Jacob Bleijendaal aan bord 5 

speelde een degelijke partij die 
fraai werd gewonnen (3-1). Aan 
bord 6 speelde Dirk Schut een 
solide partij, die ook de winst 
bracht (4-1). 
Gren Noteboom probeerde met 
zwart de scherpe Aljechin ope-
ning, waar zijn tegenstander niet 
op in ging. Noteboom kreeg ech-
ter wel een gevaarlijke konings-
aanval beloond met pionwinst en 
een ogenschijnlijk betere stel-
ling. Nadat de zware stukken af-
geruild waren ging het initiatief 
naar het loperpaar van zwart te-
gen loper en paard van wit. Toen 
het uiteindelijk toch op een re-
mise leek uit te draaien verzuim-
de wit op zetherhaling aan te 
sturen, waarna Noteboom toch 
makkelijk won (5-1). Aan bord 
3 speelde Han Kemperink weer 
een heerlijk scherpe en takti-
sche opening. Het spel golfde 
op en neer, maar Kemperink had 
de beste kansen, die uiteindelijk 
de winst bracht (6-1). Aan bord 
1 kwam Arno Schlosser na een 
Siciliaanse Draak zonder voor-
deel uit de opening. In het mid-
denspel werd daarom de druk 
opgevoerd en werden twee pi-
onnen buitgemaakt. In een po-
ging de partij met een mataanval 
te beslechten, ging pardoes een 
kwaliteit verloren, doch het ijzer-
sterke loperpaar met de pluspi-
onnen was toch goed voor de 
winst (7-1).

Vredeburg 2 behoudt koppositie
Limmen - Op dinsdag 6 decem-
ber speelde het tweede achttal 
van schaakvereniging Vredeburg 
de bondswedstrijd tegen Krom-
menie 3. Door een keurige 5-3 
overwinning blijft Vredeburg 2 
op de eerste plaats staan in de 
vierde klasse B. De overwinnin-
gen waren van Robert Termes, 
Hidde Ebels, Sandra Hollan-
der en Remi Aafjes. Dirk Aafjes 
en Ronald van der Storm waren 
goed voor een half punt. Alleen 
Barry Blekemolen en debutant 
Alex Termes moesten een neder-
laag slikken.
Op vrijdag 9 december speelde 
SV Vredeburg de twaalfde ronde 

van de interne competitie. Gert-
jan Hafkamp behaalde zijn re-
vanche tegen Marlies Sturk: eer-
der dit jaar verloor hij nog op 
spectaculaire wijze. Dirk Aafjes 
bouwde aan een fraaie aanval 
tegen Jos Admiraal, maar Admi-
raal verdedigde zich nauwkeu-
rig en toen de kruitdampen wa-
ren opgetrokken had de ervaren 
Admiraal een gewonnen eind-
spel in handen. En dan Paul de 
Ruijter. Die deelde in de vorm 
van een loper en enkele pion-
nen cadeautjes uit aan zijn te-
genstander Bert van Diermen. 
Jeroen Tebbens had aan ander-
half uur bedenktijd niet genoeg 

in zijn ingewikkelde partij tegen 
Robert Termes. Met een mindere 
stelling op het bord viel zijn vlag. 
Bob Stolp speelde messcherp 
tegen Jaap Limmen en won op 
overtuigende wijze in minder 
dan twintig zetten. Jeroen van 
Vliet stelde vast dat hij de ope-
ning tegen de jonge Allard de 
Vries nog wel oké gespeeld had, 
maar dat hij daarna begon te 
knoeien, met een nulscore als 
resultaat. In de B-groep zorgde 
Bas Wempe voor een kleine sen-
satie door regerend jeugdkam-
pioen Sewints Dahi op haar eer-
ste nederlaag van het seizoen te 
trakteren.

Mark Smits van Bakkum (links) in actie tegen Eric Huffnagel (Oppo-
sitie).

Stiltewandeling in de duinen
Castricum - Op maandag 19 
december is er een wandeling in 
stilte onder leiding van Marianne 
Duijn en Rob de Wit. De wande-
ling is de Noord-Hollandse dui-
nen en is ongeveer vijf kilometer 
lang. Verzamelen om 9.30 uur op 
het parkeerterrei voor ‘de Hoep’ 

aan de Zeeweg in Bakkum, ver-
trektijd 9.45 uur. Deelname is 
gratis.
Na afloop kan men voor eigen 
rekening, koffie of thee drinken 
bij Johanna’s Hof. Voor meer in-
formatie Rob de Wit, tel. 06-
53740895.




