
1212 december 2012 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Deze bezorger wenst u

en een
prettige feestdagen

knallend 2013!
CASTRICUMMERWERF 39-41

1901 RV CASTRICUM
TEL. 0251-674433

De krantenbezorgers 
trotseren weer en wind
Castricum - ,,Ik werk bij de 
krant”, zegt een jonge bezorger 
trots als gevraagd wordt wat hij 
zoal doet. En zo is het ook, want 
zonder bezorgers geen krant. De 
jongens en meisjes verspreiden 
de krant als het sneeuwt  en het 
dagelijkse leven compleet plat 
ligt, ze werken gewoon door als 
de regen met bakken omlaag 
komt en ’s zomers, als de hitte 
op straat bijna ondraaglijk is, valt 
de krant gewoon elke woens-

dag op de deurmat. Het zijn kan-
jers, de krantenjongens en -mei-
den van De Castricummer die el-
ke week bij 17.125 huishoudens 
gratis wordt bezorgd. Een keer 
per jaar kan iedereen hen be-
lonen als waardering voor hun 
trouwe dienst. Volgende week 
bellen de krantenbezorgers aan 
en overhandigen ze hun nieuw-
jaarswens, waarvan hier een af-
beelding is te zien. Geef gul, ze 
hebben het verdiend! 

Castricum - De politie kreeg za-
terdag omstreeks 17.50 uur een 
melding van een gewapende 
overval bij een slijterij aan de Sta-
tionsweg in Castricum. Een onbe-
kend gebleven dader bedreigde 
de medewerkers met een wapen. 
De dader was ongeveer 25 jaar 
oud, 1.70 meter lang. Hij droeg 
een zwarte jas en zwarte pet en 
hij sprak Engels. Tijdens de over-
val raakte niemand gewond, 
maar de impact op de slachtof-
fers is groot.  De overvaller ging 
er vandoor in de richting van de 
Burgemeester Mooijstraat. Er is 
niets buitgemaakt. 

Vermoed wordt dat de dader 
schrok van het aantal perso-
neelsleden dat aanwezig was. De 
politie heeft direct na de melding 

van de overval in de omgeving 
gezocht naar de daders, maar 
heeft hem niet aangetroffen. 

Ook is een Burgernetactie ge-
start. Het Overvallenteam heeft 
een uitgebreid onderzoek op-
gestart en is op zoek naar men-
sen die mogelijk getuige zijn ge-
weest van deze overval. Mensen 
die iets verdachts hebben gezien 
in de omgeving van de Stations-
weg tussen 17.30 uur en 18.00 
uur of andere informatie hebben 
die kan helpen bij de opsporing 
van de dader, worden verzocht 
zich te melden bij het Overvallen-
team via 0900-8844. 

Anonieme informatie kan worden 
doorgegeven via tel.: 0800-7000 
van Meld Misdaad Anoniem.

Politie zoekt getuigen
Gewapende overval op 
slijterij op Stationsweg

Kijk voor onze nieuwe kaart op www.deheervanbackum.nl

Afgeslankte plannen 
voor gebied Geesterduin

Castricum - De plannen voor  
Geesterduin en omgeving zijn 
drastisch veranderd. Er wor-
den minder woningen gebouwd 
dan was voorzien en er komt 
geen nieuwbouw van winkels 

met daarop woningen, zoals eer-
der door de gemeenteraad was 
goedgekeurd. Het winkelcen-
trum wordt wel grondig opge-
knapt en de winkeloppervlak-
te uitgebreid. Het benzinestati-

De kerst-
bestellijsten 
liggen voor 
u klaar in 
de winkel

Heerlijke desserts 
en chocolade!

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Bij ons Vers wild
van de veluwe
Cordon Bleu

4 stuks € 6,95
Vleeswarentrio
mortadella
ontbijtspek

paté
samen € 4,99

Pompoensoep
2e liter halve prijs

on blijft, waardoor er langs de 
Soomerwegh geen woningen 
kunnen worden gebouwd zoals 
eerst was bedacht. 

In de nieuwe opzet is sprake 
van bebouwing langs de Gees-
terduinweg waaronder de bouw 
van een woontoren van zeven 
verdiepingen als baken. Marcel 
Steeman (D66) heeft vragen ge-
steld over de haalbaarheid van 
de nieuwe plannen, over de om-
vang van het winkeloppervlak en 
het aantal te bouwen woningen. 
,,Want past een hoog baken wel 
in de eerder door de gemeente-
raad vastgestelde stedenbouw-
kundige kaders? En aan hoeveel 
winkelruimte is er eigenlijk be-
hoefte? D66 vindt het belangrijk 
dat de nieuwe plannen, het to-
taal aantal vierkante meters win-
keloppervlak en het aantal wo-
ningen aansluit bij de behoef-
te en het totale winkelbestand 
in Castricum en de positie van 
Castricum in de regio. Leegstand 
moet voorkomen worden.”
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Bakkum - Hotel Borst, zondag 
16 december rond de klok van 
16.00 uur staan Mariëlle Koeman 
en Jos van Beest centraal bij de 
23e jaargang van Jazz in Bak-
kum. ‘Love Bossa’, het nieuw-
ste en tiende album van Ma-
rielle Koeman en Jos van Beest 
wordt dan ‘ten doop gehouden’. 
Een gloednieuw album die zij in 
opdracht van hun Japanse pla-
tenmaatschappij Atelier Sawano 
hebben opgenomen. 
Yoshiaki Sawano, directeur van 
de platenmaatschappij had ver-
zocht een album op te nemen 
met voornamelijk muziek van de 
Braziliaanse componist Anto-
nio Carlos Jobim. Mariëlle ver-
telt: ,,Een grote eer, maar we 
voelde ons ook als kinderen in 
een snoepwinkel. Eén van onze 
meest favoriete componisten is  
namelijk Antonio Carlos Jobim.” 
In Nederland gingen zij meteen  
aan de slag met ondermeer het 

uitzoeken van de juiste stukken, 
het artistiek vormgeven van de 
muziek, het arrangeren het be-
naderen van de musici. Bassist 
Evert J. Woud kwam speciaal 
voor dit project over uit Frank-
rijk, saxofonist Fred Berkemeijer 
introduceerde niet alleen gitarist 
Tim Langedijk, maar nam ook 
enkele fluitpartijen voor zijn re-
kening en hij blies een saxofoon-
solo. De zeer getalenteerde gita-
rist Tim Langedijk zorgde voor 
de gitaarpartijen die mooi meng-
ten met het pianospel van pia-
nist Jos van Beest. Ook drummer 
Frits Landesbergen maakte tijd 
vrij voor deze opnamesessie. Het 
eindresultaat mag er zijn. Love 
Bossa is inmiddels met lovende 
kritieken ontvangen in Japan. 
Met gepaste trots presenteren 
zangeres Mariëlle Koeman en 
pianist Jos van Beest zondag het 
album tijdens Jazz in Bakkum. 
Iedereen is welkom.

Oude kranten
Castricum - Hoewel internet 
steeds meer in opmars is, zijn 
huis-aan-huisbladen nog steeds 
de smeerolie van de samenle-
ving. Lokale kranten zijn er in 
Castricum al bijna 100 jaar. Voor 
het 36e Jaarboek, dat in 2013 
verschijnt, wil de werkgroep 
Oud-Castricum aandacht be-
steden aan de geschiedenis van 
de kranten zelf. Een geschiede-
nis waarin bijvoorbeeld drukkerij 
Boesenkool een grote rol speelt. 
In verband daarmee is de werk-
groep op zoek naar oude kran-
ten, zeker die uit de periode van 
voor de Tweede Wereldoorlog. 
De werkgroep zou deze graag 
willen scannen of kopiëren. Ook 
andere informatie of anekdotes 
met betrekking tot de geschie-
denis van de kranten zijn wel-
kom. Contact kan worden op-
genomen met Niek Kaan, tel.: 
650009. 

Broodnodige hulp
Wij weten wel wat u soms stie-
kem denkt... Het zijn mensen 
met torenhoge schulden, op-
gebouwd door roekeloos le-
nen. Die niet werken. Laag op-
geleid natuurlijk. Van die types: 
wel een breedbeeld en een dvd, 
maar de kinderen voor schan-
daal de straat op sturen. De wer-
kelijkheid is anders: Slechts een 
deel van onze cliënten heeft pro-
blematische schulden. Vaak ge-
maakt om zolang mogelijk ‘nor-
maal’ te kunnen blijven leven. Er 
zijn genoeg mensen bij met be-
taald werk (20%) en een (middel)
hoge opleiding. En een mooie tv 

is niet noodzakelijk, maar vaak 
wel de enige overgebleven luxe. 
Vakanties, merkkleding, school-
reisjes en betaald sporten zijn 
allang doorgestreept. Kleren ko-
pen ze meestal tweedehands.
Een alleenstaande moeder met 
kinderen bijvoorbeeld, die in 
geldproblemen komt doordat 
haar man geen alimentatie be-
taalt; een zelfstandige onderne-
mer, goed opgeleid, die zijn zaak 
onderuit ziet gaan en schuldei-
sers nog tienduizenden euro’s 
moet betalen; een ontslagen 
werknemer die te lang op een 
uitkering moet wachten en z’n 

spaargeld al heeft opgegeten. 
Een oudere met een AOW-uit-
kering die de eindjes niet meer 
aan elkaar kan knopen. Dit soort 
mensen komt vaak terecht in de 
vicieuze armoedecirkel; Te wei-
nig geld, gezondheidsproble-
men door eenzijdige en/of slech-
te voeding, een toenemend soci-
aal isolement, verleid worden tot 
het afsluiten van ‘goedkope’ le-
ningen... De problemen stape-
len zich geleidelijk op, tot ze de 
mensen om wie het gaat, drei-
gen te verpletteren.
Als Voedselbank Castricum kun-
nen we via het uitdelen van 
voedselpakketten tijdelijk wat 
druk van de ketel halen. Zo krij-
gen onze cliënten de kans actief 
aan verbetering van hun situa-
tie te werken. Stort daarom op 
bankrekening 1204 72 686 tnv  
St Voedselbank IJmond-Noord 
te Beverwijk.

No Excuse in De Bakkerij
Castricum - Vijf Castricumse 
muzikanten met jarenlange erva-
ring vormen nu samen de band 
No Excuse die zondagmiddag 
16 december vanaf 14.00 uur de 
wekelijkse Zomaar een Zondag-
middag verzorgt in de Bakke-

rij. No Excuse speelt meerstem-
mige popsongs akoestisch be-
geleid door onder meer gitaar, 
mandoline, cajon en congo. Za-
terdag 15 december is er vanaf 
21.00 uur een ‘70’s avond met dj 
Beng. Entree is gratis.

Lola Garcia Band in Vredeburg
Limmen - Op zondag 16 december verzorgt de Lola Garcia Band 
het gastoptreden bij de Jazz Session Club Vredeburg. 
Al eerder is de Lola Garcia Band te gast geweest bij de jazzses-
sies. De band ziet het als een uitdaging om dan steeds weer met 
nieuw repertoire te komen. Daarbij wordt gezocht naar een grote 
diversiteit in materiaal dat niet in alle gevallen in het jazzvakje te 
plaatsen is en ook moeilijker uitvoerbare stukken worden niet ge-
schuwd. Daarnaast streeft de band naar een toenemend aantal ei-
gen composities in het aanbod. Aanvang 16.00 uur. Entree gratis. 

Wethouder bezoekt de vier 
gegadigden VVV-agentschap
Castricum - Wethouder Zonjee-
Zonneveld heeft de vier onder-
nemers bezocht die hebben aan-
gegeven per 1 januari 2013 een 
VVV-agentschap te willen star-
ten binnen hun onderneming. 
Aanleiding is het verdwijnen van 
de VVV-vestiging aan de Stati-
onsweg. Het gaat om Boekhan-
del Laan, Vivant Rozing, strand-
paviljoen Zoomers en koffiebar 
Gusto. Begin januari 2013 brengt 
ook de directeur van de VVV 

Hart van Noord-Holland, Marcel 
Serlier, een bezoek aan de vier 
ondernemingen. Uiteindelijk be-
paalt hij wat voor het ‘VVV-merk’ 
de beste locatie is. 

Zeker is dat vanaf 1 april 2013 in 
de kern van Castricum een VVV-
agentschap open zal zijn, dat 
grotendeels de functie van de in-
formatievoorziening kan overne-
men van de huidige locatie aan 
de Stationsweg. 

Castricum - In Streetscape 
zijn schilderijen van Kitty Me-
ijering en beelden van Tine-
ke Pijnappel Kramer te zien. 
Streetscape is nu geopend van 
woensdag tot en met zaterdag 
11.00 – 16.00 uur. Peter van den 
Berg exposeert nog  tot en met 
19 december in de etalages 
van de Burg. Mooijstraat 8. 

Nieuw werk in 
StreetscapeHulp gevraagd bij inrichting 

woningen cliënten Breehorn 
Bakkum - In maart 2013 zetten 
58 cliënten van Dijk en Duin een 
enorme stap; zij gaan weer zelf-
standig wonen in de apparte-
menten van het geheel verbouw-
de Breehorn.  Echter, één ding is 
voor de nieuwe bewoners nog 
een probleem: de inrichting van 
hun eigen appartement, zoals 
een wasmachine, een stofzuiger 
of eigen servies. Daarom start de 

Stichting Vrienden van de Par-
nassia Groep een actie om geld 
in te zamelen om de toekomstige 
bewoners van Breehorn te steu-
nen. Tijdens de kerstmarkt op 13 
december op Dijk en Duin kan 
men er meer over horen. Een bij-
drage storten kan op bankreke-
ning 656797436 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Parnassia Groep en 
o.v.v. bewoners Breehorn.

Marielle en Jos 
met tiende album 
bij Jazz in Bakkum
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Carol Singers kerstconcert
Castricum - Op zaterdag 22 de-
cember geven de Carol Singers, 
onder leiding van Joost Doode-
man, in samenwerking met har-
piste Kerstin Scholten een kerst-
concert in de hervormde kerk, 
Kerkpad 1. De kerk leent zich 
met haar akoestiek uitstekend 
voor à capella zang, maar ook 

de harp van Kerstin komt goed 
tot zijn recht in deze gezellige 
ruimte. Kaarten à 10,00 euro zijn 
verkrijgbaar bij Twice Women’s 
Wear, Torenstraat 36 in Castri-
cum of op de avond van het con-
cert aan de zaal. Reserveren kan 
ook via tel.: 0251–237652.
Het concert begint om 20.00 uur.

Akersloot - Op vrijdag 21 de-
cember organiseert het oecu-
menisch beraad de kerstsamen-
zang in de protestantse kerk van 
Akersloot, aanvang 19.30 uur.
Het koor Femmes Vocales ver-
leent haar medewerking, de sa-
menzang wordt begeleid door 
organist Hans Kelder. De vrijwil-
lige bijdrage is dit jaar bestemd 
voor de stichting Kans voor open 
doel, die onder meer een wees-
huis beheert in Ghana. De entree 
is gratis, en na afloop is er war-
me chocomel, koffie of thee.

Kerstsamenzang

Leerlingen geven kerst-
concert bij  Toonbeeld
Castricum - Vrijdag 14 decem-
ber treden leerlingen van Toon-
beeld op tijdens een kerstcon-
cert in de Maranathakerk. Van-
af 19.00 uur is publiek welkom 
om te komen luisteren naar on-
der andere het speel-leer-or-
kest van Toonbeeld. De groep 
die deze avond optreedt is ge-
start in september en geeft hier 
de eerste presentatie. Naast de-

ze groep zijn er optredens van 
leerlingen op onder andere harp, 
blokfluit, dwarsfuit en gitaar. En-
kele gevorderde leerlingen spe-
len in ‘Teens on Tune’ en ook het 
Sterrenkoor laat deze avond het 
een en ander horen. Naast en-
kele klassieke werken van Tele-
mann, Mozart en Einaudi staan 
er ook veel kerstliedjes op het 
programma. Toegang is gratis.

Het Sterrenkoor treedt op voor Sinterklaas.

Music-rain zingt 
kerstrepertoire

Bakkum - Op zondag 16 en 23 
december treedt zang en show-
groep Music-Train op in restau-
rant Johanna’s Hof. Gekleed in 
Dickens stijl worden beide da-
gen drie keer populaire kerst-
liedjes gezongen. Het eerste op-
treden is om 14.00 uur.

Castricum - Op zaterdag 15 
december  wordt er weer een 
kerstboom neergezet op  het 
kerkplein van de Pancratiuskerk 
aan de Dorpsstraat. Deze boom 
is echter nog helemaal kaal. Het 
zou ontzettend leuk zijn als al-
le kinderen en volwassenen van 
Castricum hun best zouden doen 
om een watervaste versiering te 
maken en op te hangen. Niet zo 
creatief? Dan is  iets persoon-
lijks ophangen met een beteke-
nis ook een goed idee.
Zondagmiddag 16 december is 
er gelegenheid om vanaf onge-
veer 15.00 uur de versieringen in 
de boom te  hangen. De kerk is 
vanaf 13.30 uur open, waar de 
kerststal te bewonderen is. Di-
verse koren brengen vanaf 14.00 
uur enkele  bekende kerstliede-
ren ten gehore, begeleid door 
Ronald Schollaart op het David-
orgel en Ton Heus op trompet. 
Na afloop kan er nog wat ge-
dronken worden.

Wie kleedt kale 
kerstboom aan?

Castricum - De grootste kerst-
hits zijn ook dit jaar te horen in 
de Winterse 50 bij Radio Cas-
tricum105. In de jaarlijkse hit-
lijst staan de vijftig grootste en 
meest populaire kersthits al-
ler tijden. Op www.winterse50.
nl kan tot en met dinsdag 18 de-
cember gestemd worden voor 
de Winterse 50 2012. Onder al-
le stemmers wordt een vakan-
tie voor zestien personen in een 
luxe vakantievilla in Tsjechië ver-
loot. De Winterse 50 wordt rond 
kerst uitgezonden bij meer dan 
150 radiozenders in Nederland 
en België. Radio Castricum105 
zendt de Winterse 50 dit jaar uit 
op 25 december van 12.00 tot 
16.00 uur. Kijk op www.castri-
cum105.nl voor meer informatie.

Omroep zoekt 
grootste kersthits

Akersloot - Woensdag 19 de-
cember van 13.30 tot 16.30 uur is 
er een kerstmarkt in woonzorg-
centrum Strammerzoom aan de 
Mozartlaan 1b. Er is een groot 
aantal kraampjes met kerst- en 
lifestyleartikelen, zelfgemaakte 
sieraden, luxe handdoeksetjes, 
kaarten en cupcakejes. 
Ook stichting ‘Harteheem’ en 
stichting ‘Ook voor jou’ ontbre-
ken niet op de markt. Zij staan 
met zeepjes, kaarsen en leuke 
hebbedingetjes die de cliënten 
zelf maken op het dagactivitei-
tencentrum in Heemskerk. Wie 
tijdens de markt even tot rust wil 
komen, kan koffie/thee met iets 
lekkers kopen of de poffertjes 
eens proeven. 

Kerstmarkt in 
Strammerzoom

Castricum - Het kerstconcert 
‘We three Kings’ van Projectkoor 
Castricum op zondag 16 decem-
ber, is geheel uitverkocht. Men-
sen die het concert willen bij-
wonen kunnen eventueel op 
zondagmiddag tussen 14.00 en 
14.30 uur alsnog proberen een 
entreekaart te verkrijgen. Wel-
licht worden er enkele gereser-
veerde kaarten niet opgehaald, 
maar hier is echter geen garantie 
voor te geven. Het spijt de orga-
nisatie dat ze hoe dan ook enke-
le mensen teleur zullen stellen.

Uitverkocht 
kerstconcert

Kerstconcert in gereformeerde kerk

Akersloot - Zaterdag 15 de-
cember is er een kerstconcert 
van Divertire en Phonation in de 

gereformeerde kerk aan het Die-
lofslaantje. Divertire wordt ge-
coacht door de zangdocente De-

borah Pardy. Divertire bestaat uit 
Elly Bokhorst sopraan, Ida van 
Aller alt en Thea Groot op piano.
Phonation bestaat uit zeven en-
thousiaste mannen; zes zan-
gers en een dirigent/pianist. Ni-
co Hartog 1e tenor, Louis Schrij-
ver en Pieter Fluitman 2e tenor, 
Arie Krom en Henk Krom 1e bas, 
Arnold Beauchampet diepe bas 
en Piet de Groot aan de piano.
Het repertoire is zeer divers en 
gaat van klassiek via Russische 
liederen tot populair. Afhankelijk 
van het nummer wordt met be-
geleiding of a capella gezongen. 
Naast koorwerk worden ook so-
lo’s en duetten gezongen. Aan-
vang 20.00 uur, entree 5 euro.
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Bobs Party & Events 
investeert in toekomst 

Uitgeest - Zakelijke evenemen-
ten vinden als gevolg van de 
economische laagconjunctuur 
minder en in een andere vorm 
plaats. Daarom hebben de direc-
tieleden van Bobs Party & Events 
de koppen bij elkaar gestoken 
en een langetermijnstrategie ge-
formuleerd om de vraagkant van 
de markt een nieuwe impuls te 
geven.  Om de markt te blijven 

prikkelen is een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld, is er fors geïnves-
teerd in een nieuwe website en 
is een sales- en marketingma-
nager aangetrokken die de ge-
formuleerde strategie invulling 
geeft. 
Ook in het interieur worden ver-
anderingen zichtbaar. Vanaf ja-
nuari worden de entree, recep-
tie en het grand café grootscha-

Uitgeest - Zaterdag 15 decem-
ber treedt de bekende band Pa-
per Plane op in De Balken. De 
muzikanten brengen dit keer een 
‘eindejaarshomp’.  

Paper Plane stond in het voor-
programma van De Dijk, Sla-
de, en Rowwèn Heze en speelde 
feesttenten plat met BZB, Peter 
Koelewijn, Normaal, Alain Clark, 
Bonnie St.Clair, Mooi Wark, The 

Wild Romance en Van Velzen. De 
band bereikte tweemaal de fi-
nale van Radio 2 ‘Top 2000 Co-
vers’ en de Coverband Finale van 
Radio 538. Voor drummer Har-
ry Stam zal het optreden in De 
Balken zijn laatste optreden met 
Paper Plane zijn. De Balken is te 
vinden aan de Middelweg in Uit-
geest. Het optreden begint om 
21.30 uur, de toegang bedraagt 
drie euro. 

lig gerenoveerd. Ook wordt het 
terras compleet vernieuwd en 
wordt een open keuken gerea-
liseerd.

Dertig jaar geleden begon het 
uitgaanscentrum op de hoek 
van de Westerweg-Geesterweg 
met een bowlingbaan, disco-
theek Turbo 2000 en een restau-
rant. Het horecapand is inmid-
dels vijf keer zo groot geworden 
en de mogelijkheden tot feestjes 
zijn zodoende enorm uitgebreid. 
Verdeeld over maar liefst 8000 
m2 heeft een opdrachtgever de 
beschikking over meerdere za-
len die allen variëren in grootte 
en stijl en die op hun beurt weer 
met elkaar te combineren zijn. 
Een goed feest organiseren is 
een vak apart. Bobs beschikt 
niet alleen over dertig jaar erva-
ring, maar ook over een “Special 
Events Team” voor feesten op 
maat. Of het nu gaat om groots 
bedrijfsfeest, de presentatie van 
een nieuw autotype, het opne-
men van een commercial in een 
van de themalocaties of een 
sportdag met als afsluiting een  
feest op maat. 

Castricum - C-TV zendt de ko-
mende tijd de documentaire 

Merdeka! Merdeka! De oorlog na de oor-
log, standplaats Castricum uit. 
In de documentaire, van de Cas-
tricumse filmmaakster Pauline 
van Vliet, gaan leerlingen uit 3 

mavo van het Bonhoeffer Colle-
ge op bezoek bij oud-Indiëgan-
gers, veelal dienstplichtige sol-
daten De documentaire is tot en 
met 21 december te zien. 

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 & 21.15 uur

zaterdag 15.00, 18.30 & 21.15 uur 
zondag 15.00 & 20.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 18.30 & 21.15 uur

woensdag 15.00, 18.30 & 21.15 uur
The Hobbit - 3D

zaterdag & zondag 15.30 uur
woensdag 15.45 uur

Koning van Katoren
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30  uur 
maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 & 18.30 uur
woensdag 18.30 uur
Alles is Familie

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 20.00 uur

dinsdag & woensdag 21.30 uur
Skyfall - 007

dinsdag 14.00 uur
Intouchables

zaterdag & zondag 13.00 uur
woensdag 13.30 uur

Wreck it Ralph (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 13.00 uur
De Groeten van Mike

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 13 dec t/m 19 dec 2012

Leuke cadeaus voor 
de kerst v.a. € 7,50

Thee:
Kerst Wijs en Zonen 

100 gram € 4,30 
Kerst Kusmi 

125 gram  € 13,95 

Koffie:
Christmas Mocca 
250 gram € 5,90

______________________

Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

 Ook voor de lunch 
bent u welkom bij 

Pincho
______________________

Combineer uw eten met 
een bioscoopbezoek

Proeverij van de kaart
Wildbouillon en 
pompoensoep

Gebakken wildzwijnsrack
met een puree van aardappelen 
en spruiten en een rozemarijn-

cranberrysaus
Bioscoopkaartje

€ 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

Telefoon: 0251-654769
www.gustocastricum.nl

The Hobbit in 3D: 
An Unexpected Journey
Dit avontuur gaat over het titel-
personage Bilbo Balins, die een 
epische expeditie begint naar 
het verloren dwergenrijk Erebor, 
dat veroverd is door de afschrik-
wekkende draak Smaug. Op een 
onverwacht moment wordt Bilbo 
benaderd door de tovenaar Gan-
dalf de Grijze en sluit hij zich aan 
bij een groep van dertien dwer-
gen, onder leiding van de legen-
darische krijger Thorin Eiken-
schild. De tocht voert hem naar 
de Wildernis en verraderlijke ge-
bieden vol Aardmannen en Orks, 

dodelijke Wargen en Tovenaars. 
Ofschoon hun doel in het Oosten 
ligt, in de woestenij van de Een-
zame Berg, moeten zij eerst door 
de tunnels van de Aardmannen. 
Daar ontmoet Bilbo een perso-
nage dat zijn leven voor altijd 
verandert: Gollem. Aan de rand 
van een ondergronds meer, vindt 
Bilbo een bijzondere en kostbare 
ring, met onverwachte en bruik-
bare eigenschappen. Een ring 
die bepalend is voor het lot van 
Midden-aarde, maar waar Bilbo 
zich dan nog niet bewust van is.

De groeten van Mike!
Mike heeft maanden in het zie-
kenhuis gelegen en mag nu ein-
delijk naar huis, maar zijn moe-
der komt hem maar niet opha-
len. Een lieve verpleegkundige 
schakelt uit bezorgdheid Jeugd-

zorg in en het lijkt erop dat Mike 
naar een pleeggezin moet. Bela-
chelijk, vindt Mike. Hij weet ook 
wel dat zijn moeder soms wat te-
veel drinkt, maar hij kan toch ook 
voor zichzelf zorgen? 

Eindejaarshomp 
met Paper Plane 

in De Balken
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D-Day 100% voor Stichting Terre

Deining houdt weer strandrace
Bakkum - Op zaterdag 22 de-
cember vindt de tweede edi-
tie van D-Day 100% plaats; 
een mountainbikerace voor 
Sticting Terre georganiseerd 
door Deining. Dit jaar is de 
strandrace losgekoppeld van 
de benefietavond die plaats-
vindt op 23 februari 2013. 

Burgemeester Mans, geeft om  
14.00 uur het startschot van het 
sportieve evenement bij strand-
paviljoen Deining. Stichting Ter-
re heeft ten doel wetenschappe-
lijk onderzoek naar behandeling 

en genezing van het Rett Syn-
droom financieel te ondersteu-
nen. Het Rett Syndroom is een 
aangeboren aandoening die vrij-
wel alleen bij meisjes voorkomt 
en die leidt tot ernstige geeste-
lijke en lichamelijke invaliditeit. 
De totale opbrengst van D-Day 
100% gaat naar de stichting. Er 
wordt nog gezocht naar deelne-
mers én sponsors. 
De strandrace is bedoeld voor 
recreanten en wedstrijdrenners. 
Er is een gemengd klassement 
voor junioren tot 15 jaar, een se-
niorenklassement heren en da-

mes en een veteranenklasse-
ment heren en  dames van 50 
jaar en ouder. Inschrijfgeld is 
17,50 euro inclusief koffie/thee 
en na afloop een kop snert. De 
daginschrijving bedraagt 20,00 
euro. De startnummers worden 
afgegeven bij aanvang. De af-
stand bedraagt 38 kilometer: 
Castricum - Egmond Binnen - 
Wijk aan Zee - Egmond Binnen 
- Castricum. Inschrijven kan via  
www.deiningcastricum.nl. Stuur 
voor vragen een mail naar info@
deiningcastricum.nl of bel 0251-
674101.

Castricum - Romy Nooij orga-
niseert samen met medestuden-
ten een kerstloterij. De meiden 
studeren aan de Hogeschool 
van Amsterdam media, marke-
ting en publishing en hebben de 
opdracht gekregen om voor 3FM 
Serious Request een evene-
ment te bedenken. 3FM Serious 
Request is een jaarlijks terugke-
rende actie van de Nederland-
se radiozender 3FM waarbij geld 
wordt ingezameld voor projecten 
van het Rode Kruis. Doel dit jaar 
is zoveel mogelijk geld ophalen 
voor miljoenen baby’s die hulp 

nodig hebben om te overleven. 
Romy: ,,Wij organiseren een 
kerstloterij in Café City op de 
Dorpsstraat op donderdag 13 
december van 20.00 tot 23.00 
uur. Er zijn verschillende prij-
zen beschikbaar gesteld. Per 
verkocht biertje gaat 0,50 cent 
naar het goede doel. De kerst-
man reikt de prijzen uit en Dee-
pe Daan zorgt voor de muziek.” 
Doneren kan ook via www.ko-
minactie.nl/kerstloterij. Op de fo-
to v.l.n.r.; Sharon Cortissos, Romy 
Nooij, Nadine Krijnen, Eva van 
Kempen en Sharon Tarab.

Wereldwinkel weer 
beste cadeauwinkel
Castricum - Ook dit jaar heeft 
de Wereldwinkel de Retail-
jaarprijs gewonnen voor de 
beste cadeauwinkel van Ne-
derland.  Voor een leuk ca-
deautje hoeft men dus niet 
ver te zoeken en dat voor elk 
budget. 

De kerstversieringen zijn alle-
maal zorgvuldig met de hand 
gemaakt. Bijvoorbeeld engel-
tjes in allerlei kleuren voor in de 
boom of gewoon om ergens neer 
te zetten. Groot of klein en van 
verschillende materialen. Ook 

de kerststalletjes ontbreken niet. 
Allemaal met een bijzonder ui-
terlijk. Voor een stijlvolle tafel in 
kerstsfeer verkoopt de Wereld-
winkel serviesgoed, tafelkleden, 
kaarsen en accessoires. 

Wereldwinkel Castricum heeft 
dit jaar een grote verscheiden-
heid aan fairtrade kerstpakket-
ten en eindejaarsgeschenken. 
Zowel traditionele en zelf samen 
te stellen kerstpakketten als een 
ludiek keuzepakket behoren tot 
het assortiment. Het adres is C.F. 
Smeetslaan 4. 

Castricum - Zondag 16 decem-
ber wordt een kerstmarkt ge-
houden op camping Geversduin. 
Op de markt zijn producten ver-
krijgbaar zoals, honing, Italiaan-
se delicatessen, chocolade, no-
ten en natuurproducten. Natuur-

Kerstmarkt

Castricum - Klimmen, tennis, 
dansen, tumblingbaanspringen 
en winterdecoraties maken; het 
kan allemaal bij de Kerstvakan-
tiecocktail van de Stichting Wel-
zijn Castricum uitgevoerd in sa-
menwerking met verschillen-
de organisaties. Sportpark Berg 
en Bal staat klaar voor een spor-
tief partijtje klimmen op maan-
dag 24 december van 14.30 tot 
16.30 uur en op vrijdag 4 januari 
van 10.30 tot 12.30 uur. Aan ten-
nis kunnen kinderen deelnemen 
op donderdag 3 januari tussen 
14.00 en 15.30 uur. De klim- en 
tennisactiviteiten zijn voor kinde-
ren in de leeftijd van 6 tot en met 
12 jaar, voor deze activiteiten zijn 
gymschoenen verplicht.
Wie het leuk vindt een trendy 
winterstuk te maken bij de bloe-
miste van Mem’s Atelier is wel-
kom op donderdag 27 decem-
ber voor de leeftijd 4 tot en met 
8 jaar en op vrijdag 28 decem-
ber voor  kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar. Beide activiteiten zijn 
van 10.30 tot 12.00 uur in Gees-
terhage. Op woensdag 2 janua-
ri wordt in DansStudio Fruns het 
‘Doe je dans’ gegeven door do-
cent Paula Bakx van 13.30 tot 
14.30 uur voor de leeftijd 4 tot en 
met 6 jaar. En van 15.00 tot 16.00 
uur voor 7 tot en met 8 jaar. Tum-
blingbaanspringen en duikelen 
bij DOS in de gymzaal aan de 
Juliana van Stolbergstraat is op 
donderdag 3 januari van 13.30 
tot 15.00 uur voor kinderen van 
4 tot en met 7 jaar en van 15.30 
tot 17.00 uur voor de leeftijd 7 tot 
en met 10 jaar. De kosten voor 
de Kerstvakantiecocktailactivitei-
ten zijn 3 euro per activiteit. 
Kinderen kunnen zich aanmel-
den vanaf donderdag 13 de-
cember, op werkdagen, bij de 
verschillende deelnemende or-
ganisaties: Sportpark Berg en 
Bal, telefoon 0251 657070, tum-
blingbaanspringen bij de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251 656562, Doe je dans: Pau-
la Bakx per mail: Doejedans@ya-
hoo.com
Winterdecoraties: Mem’s Atelier, 
telefoon 0251 670775. 

Vakantiecocktail 
rond kerstmis

12-12-12 speciale dag 
op Augustinusschool

Castricum - De datum 12-12-
12 is op basisschool de Augus-
tinus wel heel speciaal. Nienke 
en Bram Kortekaas, een twee-
ling, worden die dag twaalf jaar. 
Omdat Nienke dol is op taart, is 

haar wens om op haar verjaar-
dag twaalf soorten taart te ver-
zamelen. Of dat gaat lukken? Op 
dezelfde dag stapt de directeur 
van de school in het huwelijks-
bootje. 

lijk zijn er ook kerstdecoraties te 
koop waaronder handgemaak-
te artikelen en kan men leren 
kerstslingers maken. Er is een 
levende kerststal, er treedt  een 
kerstkoor op en is er andere live-
muziek. Op de foto met de kerst-
man kan ook en wie dat wil kan 
warme broodjes bakken. Moord in de kerststal

Castricum - Het kerstverhaal zal na het zien van de voorstelling 
Moord in de kerststal nooit meer hetzelfde zijn. In een hilarische 
voorstelling van Arjan Ederveen zal Forento de nooit vertoonde 
beelden van wat er zich allemaal heeft afgespeeld op die bewus-
te kerstavond laten zien. Regisseuse Marie Louise Middelhoff 
zorgt met haar spelers en dansers voor een mooie voorstelling. 
De voorstellingen zijn op 23 en 26 december om 14.00 in Gees-
terhage in Castricum. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te bestel-
len via de site www.forento.nl of verkrijgbaar aan de zaal.

Castricum - Popkoor Vokaal 
Kabaal zoekt vrouwelijke en 
mannelijke tenoren. Naast ei-
gentijdse popsongs zingt Vokaal 
Kabaal, veel jazz en close har-
mony. Vokaal Kabaal repeteert 
een keer in de 14 dagen op don-

Vokaal Kabaal zoekt tenoren
derdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in de Schakel en bestaat uit 
ongeveer zestig leden onder lei-
ding van dirigente Rolien Eike-
lenboom. Opgeven kan via 0251-
653391 of rolien.eikelenboom@
ziggo.nl

Studenten houden 
loterij voor 

‘Serious Request’
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Croonenburg H1
Promotiekansen blijven in zicht

Bas Beentjes slaat de bal weergaloos tegen de grond.

Open Stiefel 
darttoernooi
Castricum - Dit jaar is traditie-
getrouw weer het eindtoernooi 
darten in de Stiefel. Het toernooi 

staat ook wel bekend als ‘Wie is 
de beste darter van Castricum’. 
Het toernooi is 22 december om 
15.00 uur. Inschrijving is mogelijk 
via de Stiefel of via overdijkies@
casema.nl. Er kunnen maximaal 
24 darters meedoen aan dit dart-
toernooi. 

Open Limmen tafeltennistoernooi
Limmen - Zondag 16 december 
wordt  het jaarlijkse Open Lim-
men Tafeltennistoernooi voor de 
jeugd uit Limmen, Heiloo, Cas-
tricum en omstreken georgani-
seerd. Iedereen van zeven tot en 

met zeventien jaar is welkom om 
mee te doen en het maakt niet 
uit of men wel eens eerder ge-
tafeltennist heeft. Wie geen ta-
feltennisbatje heeft kan deze le-
nen. Inschrijven kan tot zondag 

16 december 10.00 uur en gaat 
via een link op de website www.
tafeltennislimmen.nl. Het toer-
nooi is van 12.00 tot 14.30 uur en 
vindt plaats in de sporthal aan de 
Hogeweg 61.

Job Joosse, erelid Tennis- 
club Bakkum overleden
Bakkum - Op 6 december  is op 
98-jarige leeftijd Job Joosse sr., 
erelid van Tennisclub Bakkum 
overleden. Joosse was ruim 60 
jaar lid van TC Bakkum. 
In die periode heeft hij zich op 
verschillende terreinen met veel 
energie ingezet voor TC Bakkum. 

Zo maakte hij gedurende een 
zestal jaren deel uit van de Tech-
nische Commissie en was hij 
meerdere jaren voorzitter van 
het Stichtingsbestuur Tennispark 
Vinkebaan. In die functie lever-
de hij een substantiële bijdra-
ge in de Werkcommissie Nieuwe 

Banen, die begin 70-er jaren de 
aanleg van het Tennispark Vin-
kebaan realiseerde. Van 1975 
tot 1979 was hij lid van het TC 
Bakkum bestuur, waarin hij on-
der andere verantwoordelijk was 
voor de competities. Van 1978 tot 
1980 was hij bovendien voorzit-
ter van het Van Keeken bestuur, 
dat de goede gang van zaken bij 
het Van Keeken jeugdtoernooi 
bewaakte. Van 1982 tot 1988 be-
heerde hij de ledenadministratie.
Als erkentelijkheid voor zijn ja-
renlange waardevolle inzet voor 
de tennisclub werd Joosse in 
1988 benoemd tot erelid.

Schoolzwemwedstrijden
Castricum - Na de zomervakan-
tie is in zwembad De Witte Brug 
het schoolzwemmen weer be-
gonnen en dat gedeelte is afge-
sloten met de Castricumse kam-
pioenschappen schoolzwem-
men.

De groepen 5 en 6 hebben tij-
dens de eigen schoolzwemtijd 
hun klassenwedstrijd gezwom-
men, want niet het individuele, 

maar het groepsresultaat was 
belangrijk. In kleine groepjes 
werd zo snel mogelijk een baan 
schoolslag gezwommen. Iede-
re leerling heeft één keer op tijd 
gezwommen, waarbij de wed-
strijd voor de hele klas als (h)
echte groep was, want per groep 
is de snelste en de minst snel-
le zwemmer genoteerd en opge-
teld en dat leverde de eindsco-
re per klas.

In de weken voor de herfstva-
kantie hebben alle groepen van 
alle scholen vol enthousiasme 
gezwommen, elkaar aangemoe-
digd en per groep hun tijd neer-
gezet met uiteindelijk twee win-
nende klassen: groep 5 van de 
Cunera zwom het snelste van al-
le groepen 5 en Toermalijn groep 
6a en 6b van alle groepen 6.  Als 
prijs mogen zij met de hele klas 
en samen met de juf(fen) of de 
meester(s) binnenkort op een 
zaterdagmiddag komen vrij-
zwemmen.

Gratis sporten voor de jeugd 
in de kerstvakantie

Castricum - Sportservice Kennemerland orga-
niseert in de kerstvakantie een aantal sportieve 
activiteiten voor de basisschoolleerlingen van de 
gemeente Castricum. Kinderen uit de groepen 1 
tot en met 8 kunnen zich hiervoor inschrijven.

Er kan ingeschreven worden voor een sport-
instuif, handbal, freerunnen, breakdance, een 
turninstuif met tumblingbaan en het spannende 
smokkelspel ‘James Bond’. Verder verzorgt vol-
leybalvereniging Croonenburg een smashtoer-

nooi. Dit is met name erg uitdagend voor jon-
gens, maar enthousiaste meiden zijn ook wel-
kom. Alle activiteiten worden georganiseerd 
door en staan onder vakkundige leiding van be-
wegingsconsulenten van Sportservice Kenne-
merland. 
Om mee te kunnen doen aan de activiteiten is 
aanmelden verplicht. Dit kan op www.sportser-
vicekennemerland.nl (locatie Castricum). Deel-
name is gratis, wel zijn er een beperkt aantal 
plaatsen.

Castricum - Zaterdag 8 decem-
ber werd in Sporthal de Bloemen 
de voorlaatste wedstrijd van de 
eerste helft gespeeld. Volleybal-

vereniging Croonenburg H1, die 
goed meedraait in de promotie-
klasse, hoopt dit jaar met een 
volledig verjongd team weer te-

rug te kunnen keren naar de 3e 
divisie waar zij vorig seizoen nog 
speelde. 

De eerste set van de wedstrijd 
begon moeizaam. De time-out 
op 10-14 bracht geen omme-
keer en tot 17-21 kreeg Croo-
nenburg geen grip op de set. 
Maar Croonenburg vocht zich 
terug tot 22-24. De mannen wis-
ten deze spannende slotfase met 
26-24 uiteindelijk toch nog naar 
hun hand te zetten. De tweede 
set pakte zeer verdienstelijk uit: 
eindstand 25-22. 

De derde set begon het bij VCC 
te kraken, wat Croonenburg 
vleugels gaf. Het aantal ser-
vicefouten werd sterk terugge-
bracht en aanvallend liep het 
goed: eindstand 25-17. De altijd 
moeilijke vierde set liep zoals het 
hoorde. Het jeugdige team, vorig 
jaar allen nog spelend in jongens 
A (tot 17 jaar), werd door ‘routi-
né’ Bas Beentjes aangevoerd tot 
de tweede 4-0 overwinning van 
dit seizoen: eindstand 25-11. 

Castricum - De heren van 
Aquafit1 zijn na hun winst van 
9-1 afgelopen zaterdag onge-
slagen winterkampioen gewor-
den. Naast een aantal spannen-
de wedstrijden die nipt met een 
punt gewonnen werden wa-
ren er ook klinkende overwin-
ningen als 13 -1. De heren gaan 
vol goede moed de tweede pe-
riode tegemoet. De eerste wed-
strijd van de tweede helft is di-
rect tegen de nummer 2 van de-
ze vierde klasse. Hier moeten de 

heren zich van de beste kant la-
ten zien om deze zegetocht voort 
te zetten. Benieuwd hoe de Cas-
tricumse waterpoloërs het er van 
afbrengen, kom dan 12 januari 
om 18.00 uur naar het zwembad 
De Witte Brug. 
Aquafit neemt ook met twee 
jeugdteams deel aan de regio-
nale competitie. Interesse? Kom 
dan vrijblijvend eens langs bij 
de trainingen en doe mee. Voor 
meer informatie: www.aquafit-
castricum.nl  

Stiltewandeling
Castricum - Op maandag 17 
december is er weer een stilte-
wandeling met Marianne Duijn 
en Rob de Wit. 

Het thema van de wandeling is 
‘We gaan het licht tegemoet’. De 

wandeling is vijf kilometer en 
duurt ongeveer anderhalf uur. 
De start van de wandeling is om 
9.45 uur, verzamelen om 9.30 uur 
op de parkeerplaats bij het infor-
matiecentrum ‘de Hoep’ aan de 
Zeeweg in Bakkum. 

Deelname aan de wandeling is 
gratis, wel dienen wandelaars 
zelf een geldige duinkaart mee 
te nemen.
Na afloop is er gelegenheid om, 
voor eigen rekening, een kop 
koffie of thee te drinken bij Jo-
hanna’s Hof en na te praten.
Voor verdere informatie: Rob, tel. 
06-53740895.

Aquafit Heren 1 
ongeslagen de eerste 

periode door
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Wat kookte sterrenkok 
Cees Helder in ‘t Kombof?

De Woude - Zaterdagmiddag 
1 december schuifelen we vol 
verwachting binnen in restau-
rant ’t Kombof op De Woude. Jan 
en Marianne bieden een verras-
singsmenu aan van vier gangen 
met een bijpassend wijnarrange-
ment. In de keuken staat gast-
kok Cees Helder. Om 13.00 uur 
staan we met een glas Taittinger 
champagne in de hand. Buiten 
trekt de wind aan en regent het. 
Binnen staan de tafels opge-
dekt met wit, gesteven tafellin-
nen en minstens vier glazen per 
persoon, als een soort stilte voor 
de storm. Maximaal zestig gas-

ten voor deze gelegenheid, heeft 
het echtpaar bedacht. Een lunch 
inclusief champagne, een glas 
wijn per gang en koffie met bon-
bons. We starten met een amu-
se, een terrine van witvis en zalm 
met een lichte bisque. Dan komt 
Cees Helder uit de keuken voor 
een persoonlijk woordje. In 2006 
verkocht hij restaurant Parkheu-
vel in Rotterdam. Hij is de man 
die voor het eerst drie Michelin-
sterren kreeg uitgereikt voor zijn 
restaurant in Nederland. Naast 
de Cees Helder Academie en 
onder andere zijn betrokkenheid 
bij Palazzo in Amsterdam, kookt 
Cees nu bij gelegenheden die 
hem aanspreken als gastkok. En 
dan voegt hij zich bij zijn team, 
een keukenbrigade van ervaren 
koks en natuurlijk huiskok Mi-
chel. De eerste gang van gam-
ba’s met meloen met een pikante 
sesam kletskop komt door. Ver-
volgens komt de lekkerste ge-
pekelde kabeljauw op tafel, die 
ik ooit heb gegeten. Hertenkalf, 
krokant aan de buitenkant, bo-
terzacht van binnen. Aan ta-
fel wordt de wildjus erbij opge-
diend. En ondertussen dus die 
perfect uitgekozen wijnen. Het 
toetje, het klinkt oneerbiedig, be-
staande uit chocolade patisserie 
en een perentaartje, is een feest-
je. En nu we er toch zijn, doen we 
het kaasplateau van Brügemann 
ook eer aan. Wat een feestelijke 
aftrap van de maand december. 
Mag dit een nieuwe traditie op 
De Woude worden?
Hélène Dupon.

Akersloot - Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland staan po-
sitief tegenover  het initiatief van 
de gemeente Castricum om het 
kassencomplex in Akersloot aan 
de Hoogegeest 28a te saneren, 
in ruil voor het bouwen van vijf 
nieuwe woningen. GS vragen de 
gemeente nog wel om een aan-
tal aanpassingen van het be-
stemmingsplan, op het gebied 
van de landschappelijke inpas-
sing van de woningbouw en in 
de exploitatieopzet. GS verzoe-
ken de gemeente om het ont-
werp-bestemmingsplan op een 
aantal punten aan te passen. De 
provincie heeft nog onvoldoen-
de inzicht in de exploitatie-op-
zet om te kunnen beoordelen of 
aan alle compensatie-eisen uit 
de regeling wordt voldaan. Ver-
der is de ruimtelijke kwaliteit van 
de compensatiewoningen in het 
bestemmingsplan onvoldoende 
ingevuld.  

Sanering van 
kassencomplex

Regio - Bands kunnen zich tot 
2 februari inschrijven voor de 
IJmondpopprijs 2013. Er zijn wel 
enkele criteria waar bands aan 
moeten voldoen: zo moeten ze 
afkomstig zijn uit de IJmond. 
Ook is een vereiste dat de bands 
eigen werk spelen. Jonge, bands 
krijgen voorrang bij de selectie. 
Voor meer informatie en inschrij-
ving: www.ijmondpop.nl. 

IJmondpopprijs

Kerstbrunch en -diner
bij ‘t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Dit jaar biedt ’t Mira-
kel van Bakkum op beide kerst-
dagen de mogelijkheid om van-
af 11.00 uur te genieten van een 
uitgebreide kerstbrunch. Het 
buffet bestaat uit koude en war-
me gerechten, zoals rundvlees-, 
zalm-, krab-, en eierensala-
de, gevulde eitjes, warme been-
ham, Indisch kipstoofpotje, Indi-
sche balletjes, saté, grote gam-
ba’s, een keur aan broodsoor-
ten, kerstbrood, diverse soorten 
broodbeleg et cetera. De gasten 
kunnen onbeperkt koffie, thee, 
melk en jus d’orange drinken en 

betalen slechts een klein bedrag 
voor deze luxe. 
Na 17.00 uur is er de mogelijk-
heid om te genieten van een 
viergangen kerstdiner, maar het 
is ook mogelijk om van de kaart 
te bestellen. 

Het restaurant is alvast omge-
toverd door Renato en Tiny en 
heeft een gezellige kerstsfeer. 
,,Wij staan klaar met ons perso-
neel om iedereen een mirakelse 
kerst te bezorgen”, aldus Rena-
to. Het is wenselijk te reserveren: 
0251-671353 of 06- 51144262.

Jac. P. Thijsse in actie voor 3FM 
Serious Request en War Child 
Castricum - Op vrijdag 21 de-
cember verandert de grote hal 
van het Jac. P. Thijsse College 
van 10.30 uur tot 12.00 uur in een 
markt. Wie binnen komt lopen 
(geen entree) waant zich op een 
vrijmarkt. Iedereen wordt uitge-
nodigd om door leerlingen ge-
maakte producten en artikelen 
te kopen, zoals cupcakes, ver-
se fruitshakes, kaarten, kettin-
kjes et cetera. De opbrengst van 
de markt komt geheel ten goe-
de aan 3FM Serious Request. De 

aula wordt voor deze gelegen-
heid omgetoverd in een theater 
waar de brugklasleerlingen het 
theaterstuk: The Revenge of the 
Roman Statues neerzetten. 

Er zijn voorstellingen om 10.00 
en om 12.00 uur, entree twee eu-
ro. De opbrengst gaat naar War 
Child. De derdeklassers gaan 
geld ophalen buiten de deur 
voor 3FM Serious Request. De-
ze leerlingen verkopen lekkers of 
bieden hun diensten. 

Enquête zondagopenstelling:
Meerderheid inwoners is 
vóór, ondernemers verdeeld
Castricum - De meerderheid 
van de inwoners ziet de winkels 
in Castricum graag ook op zon-
dag open. 
Zij zijn wel van mening dat de 
winkelier vooral zelf moet kie-
zen of hij de winkel al dan niet 
wil openen. De mening van de 
winkeliers over zondagopen-

stelling is verdeeld. Onder gro-
te en kleine winkeliers zijn voor- 
en tegenstanders van de koop-
zondag. Naarmate een winke-
lier echter meer personeel heeft, 
is het aantal voorstanders voor 
zondagopenstelling wel groter. 
De gemeenteraad bespreekt het 
rapport op 20 december. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 27-11-
2012: Nora Anna Elise, dochter 
van J.G.W. Groenendal en J.T.C. 
Bruin, geboren te Alkmaar. 28-
11-2012: Willem Hendrik Frans, 
zoon van A. van Tijum en E.M. 
Sandbergen, geboren te Bever-
wijk. 28-11-2012: Sarah Aafke 
Jantine, dochter van A. van Tij-
um en E.M. Sandbergen, gebo-
ren te Beverwijk. 02-12-2012: 
Jean Olivier, zoon van B.D. Bra-
ijé en W.P.M. Dekker, geboren te 
Castricum. Wonende te Limmen:
01-12-2012: Owen Petrus Jo-
hannes, zoon van R.J. Groot en 
M.C.J. Valkering, geboren te Alk-
maar. 04-12-2012: Anna Elina, 
dochter van A.N. Tromp en M.C.J. 
Anink, geboren te Limmen.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
30-11-2012: Bakker, Jeroen L. en 
van Rooijen, Nicole, beiden wo-
nende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
30-11-2012: Huizink, Patrick R. 
wonende te Akersloot en Sibizo, 
Christina N. wonende te Zuid-
Afrika. 04-12-2012: Teeuwisse, 
Josephus J.T. en Ursem, Jacoba 
C.M., beiden wonende te Castri-
cum.
 
Overleden:
Wonende te Krommenie: 02-12-
2012: Hensen, Gerardus J.C., oud 
58 jaar, overleden te Bakkum. 
Wonende te Castricum: 23-11-
2012: Roos, Anton, oud 66 jaar, 
overleden te Beverwijk, gehuwd 
met J.J.C. Tuinebreijer. 30-11-
2012: Zijlstra, Louise A.A., oud 
88 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met W. Groot. 
30-11-2012: Smit, Pieter W., oud 
84 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd met T. Schouten. 01-
12-2012: Vis, Johanna H., oud 
65 jaar, overleden te Castricum. 
04-12-2012: Boelen, Agnes L.M., 
oud 63 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met L.H.S.C. Blei-
ze. 

Rabo schenkt geld aan Emergo
Castricum - Op 6 december 
ontving muziekvereniging Emer-
go een bijdrage van 3.500 eu-
ro van het Coöperatiefonds van 
Rabobank Noord-Kennemer-
land. De uitreiking vond plaats in 
de Abdijwinkel van de Abdij van 
Egmond. 
Begin 2012 heeft de commis-
sie ‘Klinkende Munt’ van Emer-

go het projectplan ‘World Music 
Contest 2013’ opgesteld. 

Diverse landelijke en lokale 
fondsen, waaronder het Coöpe-
ratiefonds van Rabobank Noord-
Kennemerland, werden aange-
schreven met als gevolg dat het 
WMC-fonds met 11.500 euro 
kon worden aangevuld. 

Castricum - De Skulpers zijn al 
begonnen aan de voorbereidin-
gen van hun tweejaarlijkse mu-
ziekfestival Van Dorp tot Kust.                                                                           
Op 2 juni wordt het de zevende 
keer dat het bekende shanty- en 
folksongkoor uit Castricum een 
twintigtal koren de gelegenheid 
biedt om hun stemmen te laten 
horen. Net als in de voorgaan-
de jaren zijn zes podia langs de 
oude schelpenvissers-route tus-
sen de dorpskern Bakkum en het 
strand het toneel van een geva-
rieerd muzikaal aanbod. Koren 
die graag willen optreden, kun-
nen contact opnemen met de 
dirigent, Marcel Klaver, tel. 06 - 
26368586 of e-mail: marcellino-
caspar@casema.nl. Wie de Skul-
pers in een winterse omgeving 
wil horen zingen kanzaterdag 15 
december naar het ‘Midwinter-
feest Graft – De Rijp’, gaan, waar 
sfeervolle nostalgie de boven-
toon voert.

Muziekfestival
Van Dorp tot Kust




