
Zeeweg 189-191      1971 HB  IJmuiden      Tel. 0255-520456      Fax 0255-518875                      17 december 2008 1210 december 2008

Hilda Europees kampioen! 
Castricum - Bij de Europe-
se kampioenschappen cross in 
Brussel heeft Hilda Kibet met 
overmacht de titel veroverd. De 
atlete van AV Castricum ging be-
houdend van start. passeerde na 
8.000 meter de finish in een tijd 
van 27.45. Met deze schitterende 
winst behaalde de 27-jarige Cas-
tricumse haar eerste grote in-
ternationale titel. Bij de mannen 
liep Michel Butter een ijzersterke 
race. Waar hij hoopte op een plek 
bij de eerste vijftien, liep Michel 
Buter naar een negende stek. 

GEEN KRANT
Volgende week verschijnt De 

Castricummer niet vanwege de 
feestdagen! De eerstvolgende edi-
tie wordt dinsdag 30 december 
verspreid. Teksten voor die week 
dienen voor maandagmorgen 29 
december is ons bezit te zijn. Ad-
vertenties kunnen tot 12.00 uur 

worden aangeleverd.  

Een kerstwens uit Ghana
Castricum - Mariëtte Asagbo- 
Krouwel uit Castricum, die sa-
men met haar man Moses een 
kinderhuis is gestart in Ghana, 
wenst samen met de kinderen 
alle sponsors mooie feestdagen 
toe. Op 1 maart is het kinderhuis 
geopend en het was de stichting 
Muttathara die het hoofdgebouw 
voor haar rekening heeft geno-

men. Dankzij de  hulp van klei-
ne en grote sponsoren is het de 
Stichting Mariëtte’s Child Care 
bovendien gelukt om subsidie te 
krijgen van het NCDO. 
Bij het kinderhuis wordt nu ge-
werkt aan het bouwen van een 
vrijwilligershuis. In 2008 heb-
ben 35 Nederlandse vrijwilligers 
hulp geboden in het kinderhuis. 

En er zijn acties gestart om de 
bouw van een medische post bij 
Hanukkah te realiseren. Niet al-
leen voor de dertig kinderen die 
in het huis wonen, maar ook voor 
kinderen en moeders uit de om-
geving. 
Een financiële bijdrage is wel-
kom op 61.95.09.341 ten name 
van Mariëtte’s Child Care. 

Tom Wiggers, de derde verte-
genwoordiger van AV Castricum 
passeerde als 22e de finish. (Fo-
to: Karel Delvoye).

Kersttentoonstelling 2008
Zaterdag 13 december 

t/m zondag 4 januari 2009

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

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

11.00 - 18.00 uur

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

HEERLIJKE DAGEN!

Dessert in glas e 2,50

* iJs

• tiramisu

• Vanille, roDe Vruchten

• chocolaDe mousse

• chipolata

• Vanille aarbei*
• hazelnootparfait*

zaterDagaVonD canDlelight

Zie pagina’s 
24 + 25

Burgemeester Mooijstraat 29,

Castricum

☎ 0251 - 652430
www.hansvanborre.nl

KERSTTIP!
Beenham met 

honing
(±1 uur in de oven, 

mislukt nooit!)

Bij ons de 
lekkerste paté 
van Nederland
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
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 af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
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 Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
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.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, 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, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend 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.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Kerstavond in Bakkum 
Bakkum - Sinds afgelopen zon-
dag heeft Bakkum weer haar ei-
gen verlichte kerstboom op het 
pleintje. De dorpsvereniging van 
Bakkum heeft samen met PWN 
voor het derde achtereenvolgen-
de jaar een boom uitgezocht uit 
het Bakkummer duingebied. Met 
de hulp van Alwin Hes en zijn 
wagen met kraan is de meters-
hoge boom stevig op het plein 
neergezet. De kerstviering vindt 
plaats op woensdag 24 decem-
ber en wordt georganiseerd door 
de dorpsvereniging van Bak-
kum en Emergo. Van 19.00 tot 
20.30 uur staan er verschillende 
kraampjes met kerstlekkernijen 
en de dorpsvereniging van Bak-
kum verzorgt Glühwein en war-
me chocomel en de muziek ont-
breekt ook niet. De boom wordt 
op kerstavond versierd door de 
kinderen van Bakkum. “We ho-
pen dat de kinderen weer flink 

gaan knutselen om een mooie 
versiering voor de kerstboom te 
maken. Ook dit jaar is er voor al-
le kinderen die hun versiering in 
de boom komen hangen weer 
een leuke verrassing”, zegt Peter 
Laan van de organisatie. 
Aansluitend, van 20.30 tot 21.30 
uur is er een optreden van het 
orkest Emergo onder leiding van 
Cor de Beurs. Om in de kerst-
sfeer te komen zullen er samen 
bekende liederen worden ge-
zongen. Net als vorig jaar zal er 
een groot scherm worden opge-
bouwd waarop de teksten zul-
len worden geprojecteerd. Ieder-
een is welkom op 24 december 
om 19.00 uur op het Bakkum-
mer Pleintje bij Hotel Borst. Ge-
let op de te verwachten drukte 
zal de omgeving van het pleintje 
worden afgesloten voor verkeer. 
Voor meer informatie: zie www.
bakkum-nh.nl.

Het bestuur van de dorpsvereniging Bakkum heeft voor de derde keer 
een kerstboom opgetuigd. Foto: Vereniging Dorpsraad Bakkum.

Vertel- en doetheater voor 
kleuters in kerstvakantie

Castricum - In het kader van 
de kerstvakantiecocktail van de 
Stichting Welzijn Castricum kun-
nen kinderen in de leeftijd van 
vier tot en met zes jaar het Ver-
tel- en doetheater van Hermien 
de Waard bezoeken in Speelzaal 
De Springplank op dinsdag 23 
december. 
In een levensecht decor kan ge-
luisterd én meegedaan worden 
met het verhaal van het boek ‘Ik 

wil de maan’. Dit boek van Jona-
than Emmet werd in 2004 ge-
kozen tot prentenboek van het 
jaar. 

Onder een blauwe sterrenhemel 
beleven de kinderen samen met 
mol het verhaal. Lukt het mol om 
bij de maan te komen? Naast 
vertellen wordt er tijdens de mid-
dag ook geknutseld. De activiteit 
vindt plaats van 14.00 tot 15.30 
uur, het adres van De Spring-
plank is Dorpsstraat 109. 

Aanmelden voor de activiteit kan 
bij de Stichting Welzijn Castri-
cum, telefoon 0251-656562 tot 
en met 18 december. Na 18 de-
cember kan per mail opgegeven 
worden bij: hermien@boeken-
werkplaats.nl.

Optreden Connection met 
‘Bring us light’ in de Dorpskerk
Castricum - Het koor Connec-
tion onder leiding van Rolien Ei-
kelenboom is al twee decennia 
specialist in het vertolken van 
kerstrepertoire: oud, nieuw, ver-
rassende eigen arrangementen, 
Nederlands, Engels, met bege-
leiding van Connections eigen 
band en a capella.
Dit jaar geven Brothers4Tune en 
het Dickensensemble van Emer-
go de concerten mede kleur.  
Wie wil mee genieten van het 
enthousiasme van Connec-
tion en met een warm gevoel de 
kerst wil inluiden, kan nog kaar-

ten bestellen. Het eerste kerst-
concert geeft Connection samen 
met Brothers4Tune op zaterdag-
avond 20 december en maan-
dag 22 december verleent het 
Dickensensemble zijn medewer-
king. Beide concerten beginnen 
om 20.00 uur in de Dorpskerk, 
Kerkepad 2 te Castricum.
Kaarten zijn te bestellen bij An-
nemarie Klut, tel. 0251-671959 
en e-mail: annemarie.klut@
gmail.com. Tijdens het kerstcon-
cert is de cd ‘Bring us Light’ die 
Connection vorig jaar heeft uit-
gebracht te koop.
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Marielle Koeman & Jos van 
Beest Trio bij Jazz in Bakkum 
Bakkum - In Hotel Borst vindt 
op 28 december de laatste editie 
van Jazz in Bakkum plaats vanaf 
een uurtje of vier. Zangeres Ma-
rielle Koeman is van de partij  sa-
men met het Jos van Beest Trio.  
Bij de vaste bezoekers van Jazz 
in Bakkum worden de optredens 
van Marielle en Jos als een van 
de hoogtepunten van het sei-
zoen genoemd. Marielle geniet, 
samen met haar echtgenoot en 
vaste begeleider pianist Jos van 
Beest, een enorme populariteit 
in Japan. Zij brachten inmiddels 
zeven albums uit. Momenteel 
wordt er hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor het acht-
ste album die in Japan wordt re-
leased. Marielle heeft van nature 
een prachtig stemgeluid, gecom-
bineerd met een aangeboren ta-
lent voor timing. Zij legt in haar 
muziek, lyriek, warmte en diepte, 

zoals de componisten van haar 
zorgvuldig uitgekozen repertoire 
het bedoeld moeten hebben.
Echtgenoot en vaste begelei-
der pianist Jos van Beest swingt 
soepel en geeft geheel eigen in-
terpretaties aan zijn brede reper-
toire. Van Beest zet zijn stukken 
vaak op in gemproviseerde in-
tro’s, waarbij de thema’s verras-
send worden ingeluid. Jos van 
Beest wordt niet alleen gewaar-
deerd door het jazzminnend pu-
bliek in Nederland, maar geniet 
ook Internationale faam. Met zijn 
gelijknamige trio is hij regelma-
tig op uitnodiging te gast in het 
buitenland. 

Beiden worden begeleid door 
bassist Hans Ruijgrock en Nan-
ning van der Hoop op drums . 
Gitarist Walther de Graaff is spe-
ciaal uitgenodigd als gastsolist.

Programma 18 dec t/m 24 dec 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
woensdag 20.00 uur 

“Quantum of Solace”
zondag & dinsdag 20.00 uur 

“Bride Flight”
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 14.00 & 18.30 uur 
zondag 14.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur
“Madagascar 2”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 
“Australia”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 14.00 & 18.30 uur
zondag 14.30 uur

maandag 14.00 & 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 14.00 uur 

“Oorlogswinter”
Kijk voor het programma tijdens 

de kerst op www.corsobioscoop.nl

Australia; avontuur, 
drama en romantiek
De film Australia draait om een 
Engelse aristocrate die met te-
genzin een pact sluit met een 
ruwe veedrijver om haar kudde 
runderen over vele kilometers 
land te drijven 
Zij reist af naar Australië en ont-
moet daar een ruwe bolster. Ze 
slaat met tegenzin de handen in-
een met hem om het land te red-
den dat ze heeft geërfd. Samen 
leggen ze honderden kilometers 
af over het mooiste, doch meest 
meedogenloze terrein ter wereld. 
Uiteindelijk komen ze in Dar-
win terecht, dat wordt gebom-

bardeerd door de Japanse strijd-
krachten die eerder Pearl Harbor 
hebben aangevallen. Baz Luhr-
mann (Moulin Rouge!, Romeo + 
Juliet) maakt in deze film uitge-
breid gebruik van het oneindi-
ge kleurenpalet dat het Austra-
lische landschap rijk is. 

Hij creëert een cinematografi-
sche ervaring waarin romantiek, 
drama, avontuur op spectacu-
laire wijze samenkomen. Regie: 
Baz Luhrmann. De hoofdrollen 
zijn voor Nicole Kidman en Hu-
gh Jackman. 

Madagascar 2 in de Corso
De leeuw Alex, de zebra Marty, 
de giraffe Melman en het nijl-
paar Gloria uit de dierentuin van 
New York zijn beland op het ei-
land Madagascar. 
Ze vatten het plan op om terug 
te gaan naar Amerika, maar de 

reis verloopt iets anders dan ze 
verwachten. 
Ze stranden in de jungle van 
Afrika, waar Alex de leeuw de 
rest van zijn familie ontmoet. De 
communicatie gaat niet bepaald 
soepel. 

Van Vuuren Mode wint 
Meergroep Award 2008
Castricum - Tijdens de IJmond 
Primeur vrijdag in het Corus 
Conference Centre is Van Vuu-
ren Mode verkozen tot winnaar 
van de Meergroep Award 2008. 
Deze wordt jaarlijks door de so-
ciale werkvoorziening uitgereikt 
aan een bedrijf uit de regio dat 
zich het meest heeft ingezet voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

De bijna 200 aanwezigen op de 
bijeenkomst van IJmond Veel-
zijdig, dat als thema droeg ‘Hoe 
kunnen wij het maximale uit de 
IJmond halen?’ brachten naar 
aanleiding van twee filmpresen-
taties hun stem uit op de drie ge-

nomineerden: het distributiecen-
trum van de Dekamarkt uit Vel-
sen-Noord, de Viva! Zorggroep 
afdeling Heemskerk en Van Vuu-
ren Mode uit Castricum. Uitein-
delijk kwam laatstgenoemde als 
winnaar uit de bus. In het ser-
vicecentre van het modehuis 
werkt Maria, die daar de kans 
krijgt om ervaring op te doen in 
de mode. 
De jury heeft bij haar keuze op 
verschillende aspecten gelet, zo-
als regiospreiding, voorbeeld-
functie voor branche, bewust be-
trokken ondernemerschap, crea-
tiviteit in ondernemerschap en 
het geloof in het kunnen van de 
medewerkers.

In de filmpresentaties die werd 
vertoond vertelden de genomi-
neerden onder andere over hun 
motivatie om mensen via de 
Meergroep in dienst te nemen. 
De motivatie van directeur Niel 

van Vuuren “Ik heb zelf een jon-
gen met syndroom van Down, 
als ik al geen mensen van de 
Meergroep aanneem, wie doet 
dat dan wel?” bleek doorslagge-
vend. Door middel van stemkast-

jes bepaalden de aanwezigen de 
winnaar. De Meergroep award 
werd uitgereikt door Gedepu-
teerde van de Provincie Noord-
Holland Jaap Bond.
Tijdens de IJmond Primeur hield 
oud-volleyballer Ron Zwerver 
een inspirerend betoog over 
faal- en succesfactoren. Oud-
hockeyster Minke Booij verzorg-
de de presentatie van de bijeen-
komst. In die rol leidde ze on-
der andere een discussie tus-
sen burgemeester van Heems-
kerk Jaap Nawijn, Gedeputeer-
de van de Provincie Noord-Hol-
land Jaap Bond en voorzitter van 
de FED, Bert Zijl met als thema: 
‘Hoe kan de IJmond winnen?’. 
Wie ook interesse heeft om ie-
mand via de Meergroep in dienst 
te nemen via detachering of Be-
geleid werken. neemt contact op 
via tel.: 0251-279000 voor een 
oriënterend en vrijblijvend ge-
sprek.

Mem’s Atelier
Castricum - Mem’s Atelier biedt 
diverse artikelen voor de feest-
dagen zoals kerststukken en de-
coraties. Dat kan op vrijdag 19 
december, van 14.00 tot 22.00. in 
Mem’s Atelier op De Loet 294. 

IVN-wandeling
Heiloo - Op zondag 21 decem-
ber begint om 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kennemer-
straatweg een IVN-wandeling.
Inlichtingen via IVN-Heiloo@
hccnet.nl of tel.: 072-5325110.
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 20 december 18.30 uur: 
Woord- en communiedienst met 
samenzang. Voorganger pastor 
G. Huisman.
Zo. 21 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. heren-
koor. Voorganger kapelaan Ka-
leab. 
14.00 uur: Kerstsamenzang 
m.m.v. div. Castricumse kerkko-
ren. Toegang gratis.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.
Wo. 24 december 19.30 uur: 
Woord- en communiedienst 
m.m.v. dameskoor Bethlehem. 
Voorganger pastor G. Huisman.
22.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. gemengd koor. Voorgan-
ger kapelaan Kaleab.
Do. 25 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. dames-
koor Pancratius. Voorganger ka-
pelaan Kaleab.
Vrij. 26 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Za. 27 december 18.30 uur: Eu-
cahristieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.

Zo. 28 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab. 
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 20 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Zo. 21 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Wo. 24 december 17.30 uur: Ge-
zins/kinderdienst woord- en 

communiedienst m.m.v. de Ster-
retjes. Voorganger pastor G. 
Huisman.
19.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. de cantorij. Voorganger 
kapelaan Kaleab.
22.00 uur: Woord- en communie-
dienst m.m.v. Cantare. Voorgan-
ger pastor G. Huisman.
Do. 25 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. heren-
koor. Voorganger kapelaan Ka-
leab.
Vrij. 26 december: Geen viering.
Za. 27 december 19.00 uur: 
Woord- en communiedienst met 
samenzang/Frans. Voorganger 
pastor G. Huisman.
Zo. 28 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang/
Iwan. Voorganger kapelaan Ka-
leab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 21 december Dorpskerk 
10.00 uur: Gesloten.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
M. Beitler. Tijdens de dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5 m/ether 105 m). Li-
turgie beschikbaar via www.pg-
castricum.nl.

Wo. 24 december Maranatha-
kerk 19.00 uur: Ds. M. Beitler, 
gezinsdienst.
Dorpskerk 21.00 uur: Ds. M. 
Beitler, vesper m.m.v. liturgie-
koor. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5 m/ether 
105 m). Liturgie beschikbaar via 
www.pgcastricum.nl. 
23.00 uur: Ds. D. van Arkel, 
kerstnachtdienst m.m.v. Con-
nection. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5 m/ether 
105 m). Liturgie beschikbaar via 
www.pgcastricum.nl. 
Do. 25 december Dorpskerk 

Kerkdiensten 10.00 uur: Ds. M. Beitler, kers-
stdienst m.m.v. cantorij. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5 m/ether 
105 m). Liturgie beschikbaar via 
www.pgcastricum.nl. 

Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel, kerstdienst en avond-
maal. Tijdens de dienst kinder-
nevendienst.
Zo. 28 december Dorpskerk 
10.00 uur: koor van gemeentele-
den voert het kerstoratorium ‘als 
appelbloesem in de winter’ uit. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105 m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl. 
Maranathakerk: gesloten.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 21 december 10.00 uur: Rik 
van Boven uit Voorthuizen. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.
Wo. 24 december 19.30 uur: Wim 
Nieuwenhuis uit St. Maartens-
brug.
Do. 25 december 10.30 uur: Ar-
jan Beets uit Castricum.
Zo. 28 december 10.00 uur: Rob 
Boersma uit Medemblik.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 21 december 10.00 uur: Ds. 
Angelique Rijlaarsdam.
Wo. 24 december 20.00 uur: in 
de theaterzaal van de Clinghe 
pastor André Wesche en ds. An-
gelique Rijlaarsdam.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 21 december 10.00 uur: Ds. 
v.d. Wind.
Do. 24 december 22.00 uur: Ds. 
J. Bruin m.m.v. Wilma Ploegaert, 
harp.
Vrij. 25 december 10.00 uur: Ds. 

Blaauw m.m.v. Wilma Ploegaert, 
harp.
Zo. 28 december 10.00 uur: Ds. 
Nicolai.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 20 december 19.00 uur: Me-
ditatieve boeteviering met litur-
gisch koor. Voorganger pastor J. 
Olling.
Zo. 21 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor J. Veldt.
Wo. 24 december 16.00 uur: 
Kerstviering in ‘de Cameren’. 
Kerst woord- en communievie-
ring met muzikale begeleiding 
van Jan Mooij en de fam. Mooij. 
Voorganger pastor J. Olling.
16.00 uur: Kleuterkerst in de 
kerk.
17.30 uur: Woord- en communie-
viering met kerstmusical m.m.v. 
kinderkoor. Voorganger pastor 
J. Olling en leden van de werk-
groep Musical.
19.15 uur: Woord- en communie-
viering met kerstmusical m.m.v. 
kinderkoor. Voorganger pastor 
J. Olling en leden van de werk-
groep Musical.
21.30 uur: Eucharistie/kerstvie-
ring met gemengd koor. Voor-
ganger pastor J. Veldt.
23.30 uur: Woord- en communie/
kerstviering met liturgisch koor. 
Voorganger pastor J. Olling.
Do. 25 december 10.30 uur: Eu-
charistieviering met gemengd 
koor. Voorgangers pastores S. 
Tol en J. Olling.
Vrij. 26 december 10.30 uur: 
Woord- en communieviering met 
harmonie Excelsior. Voorganger 
pastor J. Olling.
Za. 27 december: Geen viering.
Zo. 28 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering met spontaan 
koor. Voorganger pastor H. Hel-
sloot.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Vrij. 19 december 19.30 uur: 
Kerstsamenzang in dorpskerk 
Dielofslaantje te Akersloot.

Za. 20 december 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 21 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. heren-
koor. Voorganger pastor H. Hel-
sloot.
16.30 uur: Kerstsamenzang.
Wo. 24 december 19.00 uur: Fa-
milieviering met kinderkoor. 
Voorganger pastor H. Hudepohl.
21.00 uur: Communieviering met 
dameskoor. Voorganger pastor 
H. Hudepohl.
23.30 uur: Communieviering met 
aquariuskoor. Voorganger pastor 
H. Hudepohl.
Do. 25 december 11.00 uur: 
Communieviering met heren-
koor. Voorganger pastor H. Hu-
depohl.
Vrij. 26 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering met enkele solis-
ten. Voorganger pastor H. Hel-
sloot. 

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 19 december 19.00 uur: 
Woord- en communieviering in 
Geesterheem.
Za. 20 december 19.00 uur: He-
dendaagseviering.
Zo. 21 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
heren, geen kinderkerk.
Wo. 24 december 14.30 uur: 
Kerstviering in Geesterheem.
18.00 uur: Gezinsviering.
20.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Laus Deo gemengd, na 
afloop koffiedrinken in de Klop.
22.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. de cantorij.
Do. 25 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
gemengd, koffiedrinken in de 
Klop.
Vrij. 26 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. de can-
torij.
Za. 27 december: Geen viering.
Zo. 28 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
heren.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerstbijeenkomst de Zonnebloem
Akersloot - Op zondagmiddag 
14 december organiseerde de 
Zonnebloem afdeling Akersloot 
een kerstbijeenkomst in De 
Vriendschap. Voor een volle 
zaal verzorgde VAT 71 uit IJmui-
den de wervelend show ‘Bloed, 
zweet en tranen’, een optreden 
wat bij de aanwezigen zeer in de 
smaak viel. 

Geslaagde eetmiddag met 
prins Tyl XIII en zijn raad
Limmen - Afgelopen zondag 
was het eerste keer dat prins Tyl 
XIII, Bart Lieferink, met zijn nieu-
we raad de bewoners van Gor-
teldonk mocht verwelkomen op 
de eetmiddag in de Burgerij. 
Om 16.00 uur ging de deur open 
en stroomden de eerste bezoe-
kers al meteen binnen. Voor de 
dames in de schminkhoek stond 
er gelijk een rij met wachtende 
kinderen die, om de beurt, wer-
den geschminkt. Jongens vaak 
griezelig en de meisjes als vlin-
der of prinses. 
Bij Peter Bakker werden de laat-
ste handelingen door Gerrit de 
hofkok gedaan voor de boeren-
koolmaaltijd. 
Rond de klok van 17.15 uur ging 
prins Tyl XIII met zijn raad als 
eerste aan tafel om de maaltijd 
voor te proeven. Het werd, zo-

als ieder jaar, weer prima be-
vonden, zodat hierna alle andere 
bezoekers een bord boerenkool 
met worst (die gesponsord werd 
door de plaatselijke AH) konden 
gaan halen. 
Het was een drukke en gezelli-
ge middag waarbij er voldoende 
eten was voor jong en oud. Rond 
de klok van 19.00 uur was er nog 
een laatste ronde. De worsten 
waren zo goed als op en de pan-
nen bijna leeg. 
De muzikale omlijsting was in 
handen van Patrick Bouquet die 
jong en oud op de dansvloer 
kreeg. Natuurlijk werd er een 
aantal malen de polonaise ge-
lopen onder leiding van prins Tyl 
XIII.  Om 21.00 uur was het afge-
lopen en konden de Uylenspieg-
hels terugkijken op een goed be-
zochte en geslaagde eetmiddag.

Dinsdagmiddag 16 decem-
ber organiseert de Zonnebloem 
nog een middag voor de bewo-
ners van zorgcentrum Stram-
merzoom.
Wie geïnteresseerd is in het werk 
van De Zonnebloem kan contact 
opnemen met de voorzitter, tel: 
0251-310652 of met de secreta-
ris, tel: 0251-313677 

Country Christmas 
Castricum - Op 22 decem-
ber kan men luisteren naar een 
Christmas Special in het pro-
gramma Cross Country op Ra-
dio Castricum 105. Naast veel 
bekende kerstliedjes zullen ook 
veel nieuwe kerstnummers aan 
bod komen, die allemaal gezon-
gen worden door New Country 
artiesten. Er is ook tijd voor de 
vaste rubrieken, zoals de ‘Artiest 
van de week’ en de USA Country 
top 3. Het programma wordt ge-
presenteerd door Martin Meijer 
en duurt van 18.00 – 20.00 uur.
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FC Castricum roept 
onheil over zich af
Castricum - Wie de wedstrijd 
niet heeft gezien zal de uitslag 
niet kunnen geloven. Wie de 
wedstrijd wel heeft gezien moet 
toegeven dat Castricum de ne-
derlaag aan zichzelf te danken 
heeft. Teleurstelling maakte bij 
Castricum plaats voor boosheid 
en frustratie na afloop van de 
wedstrijd. Wieringermeer gaf de 
ploeg van trainer Mark Kranen-
donk een lesje in effectiviteit en 
versloeg de koploper met maar 
liefst 4- 1. 
Castricum trainer Mark Kranen-
donk zag de nederlaag niet als 
een incident. “Zeven tegengoals 
in twee wedstrijden, dat zijn cij-
fers die niet liegen. Er zijn eerde-
re wedstrijden geweest waarin 
we door veel te scoren onze ver-
dedigende zwakte wisten te ver-
bloemen. Als je niet speelt van-
uit de discipline, dan roep je dit 

over jezelf af. Het elftal is niet in 
balans. Wij weten weer waar we 
staan.” 
In het begin van de wedstrijd 
leek nog niets te wijzen op een 
onheilspellende middag voor 
Castricum. De koploper van de 
derde klasse startte aanvallend 
maar miste in de beginfase een 
handvol goeie mogelijkheden 
om te scoren. Bij een scrimmage 
vlak voor het doel bleef Duco de 
Koning met de bal op de doel-
lijn steken en spits Machiel Kar-
zijn miste het doel op een haar 
met een harde schuiver. Castri-
cum kreeg een derde grote kans 
maar aanvoerder Bart Kuijs, die 
niet in goeie doen was, schoot op 
de benen van een verdediger. Bij 
de eerste de beste tegenaanval 
van Wieringermeer werd de Cas-
tricum defensie opzichtig uitge-
speeld. Martijn van Duivenvoor-

de gleed uit en Wieringermeer 
spits Xander Putting, weggelo-
pen van Noël Amanda, schoot 
raak in de verre hoek, 1-0. Bin-
nen het half uur kwam de thuis-
ploeg zelfs op 2-0 na een identie-
ke situatie. Terwijl aan de overzij-
de Duco de Koning en Bart Kuijs 
beiden niet wisten te scoren uit 
een voorzet van Lars van Soest, 
mikte Wieringermeer weer raak 
tussen de palen. Bij een snelle 
counter van Wieringermeer was 
de defensie van Castricum weer 
uit positie en het nimmer ver-
zakende werkpaard Matthijs de 
Vries stifte de bal bekwaam over 
Castricum doelman Marius Jan-
sen, 3-0. De teleurstelling maak-
te plaats voor harde verwijten en 
in het veld kregen spelers van 
Castricum het openlijk met el-
kaar aan de stok.  
Met een kansloze 3- 0 op het 
scorebord werd het laatste half 
uur pijnlijk voor de lijstaanvoer-
der van de derde klasse. Castri-
cum kon het mentaal niet meer 
opbrengen, ook niet nadat ver-
dediger Noël Amanda naar de 
frontlinie was gestuurd. Aan-
voerder Bart Kuijs: “Het zelfver-
trouwen was weg en het was om 
moedeloos van te worden. Ik had 
daar eerlijk gezegd zelf ook last 
van.” 
Kranendonk trachtte vanaf de 
zijlijn de boel nog op te zwepen 
nadat Vincent Opheikens vanuit 
de tweede lijn voor 3-1 had ge-
zorgd. Mark Kranendonk: “Met 
nog één goal zou de periodetitel 
toch nog voor ons zijn, maar het 
zat er nooit echt in. Wij vergooien 
in twee wedstrijden onze eerste 
competitiehelft en daar baal ik 
van.” In de laatste minuut strooi-
de Wieringermeer nog meer zout 
in de wonden met een schot van 
Maarten Jasperse, 4-1.

Vitesse’-22 F1 kampioen!
Castricum - Afgelopen zater-
dag is de F1 van Vitesse’22 na-
jaarskampioen geworden. Om 
9.15 uur werd er aangetreden te-
gen de nummer 2 van de pou-
le DEM F1. Bij winst zouden de 
jongens kampioen zijn. De eer-
ste helft verliep heel soepel en 
ze gingen dan ook rusten met 
een 2-0 voorsprong. In de twee-
de helft wist DEM het toch nog 
even spannend te maken door 
terug te komen naar 3-2, maar 

de spelers hielden het hoofd 
koel en het kampioenschap was 
binnen. Groot feest op de Puik-
man waar de jongens in de kan-
tine uit handen van de jeugd-
voorzitter een taart met teamfoto 
aangeboden kregen. 
Mooi feit aan dit kampioenschap 
is dat de F1 geen enkele wed-
strijd heeft verloren, één partij 
eindigde in een gelijkspel en alle 
overige wedstrijden werden ge-
wonnen.

Leiders Remco Koopmeiners en Richard Hilarius met hun kampioe-
nen. V.l.n.r.: Yannick, Marc, Niels, Peer, Tim, Yanne, Robin, Bas en Ezra.

Meervogels MP1 kampioen!
Akersloot - Wat vier weken geleden al een feit had kunnen zijn is af-
gelopen zaterdag eindelijk werkelijkheid geworden. Na een onderlinge 
partij in de Meerhal kreeg men het goede nieuws vanuit Zeist te horen. 
De KNVB kon er ook niet meer omheen; Meervogels MP1 was deze 
competitie gewoon het sterkst. Met 175 doelpunten voor en maar 24 
tegen is dat eigenlijk ook niet zo gek. Wat een superdag! De kanjers 
kregen van het bestuur een beker als beloning en dan kan je eigenlijk 
maar een ding doen; een echte ereronde lopen voor het massaal toe-
gestroomde publiek! Staand v.l.n.r.  Emiel Kok, Teun Olgers, Mees Tie-
bie, Tim Schoon, Feike van der Eng. Zittend v.l.n.r. Jasmijn van der He-
ijde, Sem van Egmond, Sven Krom, Nick Kager, Sil Liefting.

Workshop 
breakdance
Castricum - In de kerstvakan-
tie kunnen kinderen meedoen 
aan een workshop breakdance. 
Breakdance is de danssensatie 
die grond-, vecht- en acrobati-
sche dansen mixt. Veel jongeren 
zijn enthousiast over deze eigen-
tijdse dansstijl. De activiteit vindt 
plaats op vrijdag 2 januari van 
14.00 tot 15.30 uur. 
De activiteit wordt in samenwer-
king met de Stichting Welzijn 
Castricum georganiseerd. Kin-
deren in de leeftijd van zes tot 
en met twaalf jaar kunnen zich 
opgeven voor de workshop bij: 
Dansstudio Fruns op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur: tele-
foon 06-51046044. 

Indoorspelen met prijzen bij Helios

Korfbalspelen in de 
Kerstvakantiecocktail
Castricum - Op maandag 29 
december worden door Korfbal-
vereniging Helios in samenwer-
king met de Stichting Welzijn 
Castricum korfbalspelen geor-
ganiseerd voor jongens én meis-
jes in het Jac. P. Thijsse College 
in Castricum. 
Er is geen ervaring met korf-
ballen nodig om mee te kun-
nen doen. De ervaren begelei-
ders van Helios staan tijdens de 
kerstvakantiecocktail paraat om 
de kinderen te helpen bij het af-
leggen van een parcours aan ge-
varieerde en uitdagende spellen 

die de behendigheid met de bal 
vergroten. Scoren in de korf is 
daarna een fluitje van een cent. 
Sportievelingen kunnen tijdens 
deze activiteit een prijs winnen. 
Kinderen in de leeftijd van vier 
tot en met tien jaar kunnen deel-
nemen. De kinderen verzamelen 
om 9.30 uur in de kantine van 
Helios op Sportpark Noord End 
gelegen aan De Bloemen 71 in 
Castricum. De eindtijd van de 
activiteit is 12.00 uur. Opgeven 
kan bij Rutger Hierck van Heli-
os op werkdagen van 18.00 tot 
20.00 uur, telefoon 06 52367804.
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Volop ontwikkelingen bij Timmerfabriek Molenaar

Ber geeft het stokje door 
aan zonen Erwin en Peter
Akersloot – Voor Ber Molenaar 
(60) is de tijd aangebroken om 
zijn succesvolle bedrijf over te 
dragen aan zijn zonen Erwin en 
Peter. Daarom wordt op 2 janu-
ari een feestelijke afscheidsre-
ceptie georganiseerd. Begonnen 
als kleine ondernemer, heeft Ber 
nu zeventien personeelsleden 

in dienst en is de timmerfabriek 
een onderneming die steeds in-
speelde op alle ontwikkelingen 
in het vakgebied. “Tegenwoordig 
wordt bijna alles CNC gestuurd”, 
zegt Ber. 
Als er voorzetpuien moeten ko-
men in het Koninklijk Paleis op 
de Dam omdat de keizer van Ja-

pan komt logeren, wordt niet de 
eerste de beste ingeschakeld. 
Het was timmerfabriek Mole-
naar die de opdracht kreeg. En 
dat zegt genoeg over de kwali-
teit die dit bedrijf levert. Ber Mo-
lenaar ging in 1985 van start met 
zijn bedrijf in Limmen. “Ik ben 
een echte Limmenees”, vervolgt 

Ber lachend. “Het eerste jaar 
werkte ik met één medewerker, 
daarna kwam er bijna elk jaar 
wel iemand bij. Het bedrijfspand 
aan de Rijksweg in Limmen 
werd te klein. Dus werd er ge-
zocht naar een ander onderko-
men. Bijna vier jaar geleden zijn 
we verhuisd naar de Boekel in 
Akersloot, maar ook hier konden 
we nu alweer wat meer ruimte 
gebruiken dus is er het afgelo-
pen jaar ca. 200m2 aan het pand 
gebouwd.”
Erwin en Peter Molenaar, beiden 
al een aantal jaren werkzaam bij 
Timmerfabriek Molenaar, zien de 
toekomst positief in. “Met on-
ze moderne manier van werken 
kunnen wij zeker concurrerende 
producten blijven bieden.”
Ondanks dat tegenwoordig veel 
van de werkzaamheden com-
putergestuurd zijn, is Timmerfa-
briek Molenaar een ambachtelijk 
bedrijf. Ber: “Een groot gedeel-
te van onze werkzaamheden be-
staat uit maat -en denkwerk, met 
veel aandacht voor afwerking en 
detail. Wij maken voornamelijk 
gebruik van hardhout en als de 
klant het wil ook hardhoutsoor-
ten voorzien van het FSC-keur-
merk.” 

Timmerfabriek Molenaar maakt 
meer dan alleen maar kozijnen. 
Ook schuifpuien, ramen, luiken, 
deuren en trappen worden in de 
fabriek gemaakt. “Eigenlijk kun-
nen we alle producten die van 
hout zijn maken. Of het nu voor 
een grachtenpand, een monu-

ment, zoals de Adelaar in Wor-
merveer, nieuwe boerderijen, vil-
la’s, trappenhuizen of voor een 
speciaal project is; de medewer-
kers van Timmerfabriek Mole-
naar draaien hun handen er niet 
voor om!” Zowel particulieren als 
aannemers schakelen de vak-
mensen van Molenaar in voor 
een mooi product. “We denken 
actief mee met de wensen van 
de klant. Na het inmeten op lo-
catie en berekening op kantoor, 
vindt in de werkplaats de be-
werking en verwerking van het 
hout plaats. De gecertificeerde 
machines en de verfinstallatie 
zijn volledig up-to-date en stel-
len het team in staat snel en ef-
ficiënt te werken. Sinds novem-
ber staat er nog een nieuwe mo-
derne CNC-machine in de werk-
plaats, volgens Ber een echte al-
leskunner. “De machine kan van 
alles, het machinaal vervaardi-
gen van producten vormt dan 
ook onze hoofdmoot.”Ber ziet de 
toekomst voor zijn bedrijf onder 
leiding van zijn zonen positief in 
en wenst ze heel veel geluk toe. 

Maar: “Ik ben nog niet van de 
aardbodem verdwenen. Jullie 
zullen me nog geregeld in de 
Timmerfabriek zien want hele-
maal loslaten zal ik het nooit.” 
Timmerfabriek Molenaar is ge-
vestigd op Boekel 29-30 in 
Akersloot, tel.: 072-5053467. Kijk 
op www.timmerfabriekmolenaar.
nl om fraaie voorbeelden te zien 
van het werk dat dit professione-
le bedrijf levert.  

Blanco & Milano zorgt 
voor mooie kerstmannen
Regio - – De modezaak voor jon-
gens en mannen Blanco Milano 
is helemaal in de kerstsferen. De 
etalages zien er prachtig uit met 
paspoppen die eruit zien als en-
gelen met hun glimmende zwar-
te vleugels. Dit jaar zijn eigenaars 
Mike en Jorien nog meer gemo-
tiveerd om rond de feestdagen 
de mannen van Beverwijk, Cas-
tricum en Heemskerk er op hun 
best uit te laten zien. Zo zijn er 
kostuums van Jack & Jones Pre-
mium. Deze nieuwe lijn van Jack  
& Jones biedt diverse pakken, 
waarbij het colbert en de panta-
lon los indeelbaar zijn qua maat. 
Ook kunnen ze los van elkaar 
gekocht worden. Naast de kos-
tuums heeft Blanco Milano een 

breed scala aan feestelijke over-
hemden. Deze kunnen goed on-
der een pak gedragen worden, 
maar zijn ook zeer geschikt voor 
op een hippe denim. Nog nooit 
zijn er zoveel verschillende de-
nims geweest als nu. Naast de 
regular fit, zijn er diverse denims 
die zeer geschikt zijn om iets la-
ger en losser te dragen. 

Deze kerst is de waistcoat niet 
weg te denken. Combineer de 
waistcoat met een V-hals T-shirt 
en maak dit af met een sjaaltje. 
Of combineer deze met een ge-
tailleerd overhemd en een strop-
das. Ook is er gedacht aan het 
geven van kerstcadeautjes; zo is 
er keuze uit diverse leren riemen, 

sokken, boxershorts, sjaals, hor-
loges en stropdassen. Mocht het 
te moeilijk zijn om te kiezen dan 
is de cadeaubon uiteraard altijd 
een leuk cadeau om te geven. 
Alle cadeau’s worden zeer fees-
telijk ingepakt. 

Blanco & Milano, Breestraat 
39A  in Beverwijk, Burgemeester 
Mooijstraat 16  in Castricum en 
Maerten van Heemskerckstraat 
21A in Heemskerk.

Kandelaarmonument gaat online
Castricum - Het Castricumse 
Kandelaarmonumentje in spe 
gaat volgend jaar online als 
‘MenorahCastricum.org’. Dat 
is om wereldwijd gesprekken 
op gang te brengen over de 
betekenis van dit cultuursym-
bool. “Het mag in dit geval 
dan om een bescheiden Kan-
delaar gaan, niettemin verte-
genwoordigt het beeldje nor-
men en waarden die honder-
den miljoenen mensen over 
onze hele aardbol delen”, al-
dus Ton Werner Spruit, een 
van de intitatiefnemers. 

Op 31 oktober gaf de Mari-
nierskapel der Koninklijke Ma-
rine een benefietvoorstelling in 
samenwerking met Jaap van 
Zweedens’ eerste violiste, Anna 
Korpalska in de Sint Pancratius-
kerk in Castricum. Hans van den 

Boom van van Radio 4 kondig-
de het concert aan op 11 oktober 
met de Notenkrakerswals van 
Tsjaikovski en een golf van 500 
bezoekers kwam over de websi-
te van de Kandelaar heen!
Op de website: www.kandelaar-
castricum.nl is door fotograaf 
Max Tak een link ter beschikking 
gesteld. De foto’s kunnen daar 
worden bekeken. Hoge resolu-
tiebestanden kunnen daar ook 
worden opgevraagd, voor een 
klein bedrag.

Verder is voor alle sponsors een 
sponsorpakket in de maak, waar-
van het hoofdbestanddeel een 
dvd is van het concert.  Die dvd 
zal na de kerst voor 10,00 euro 
te koop zijn zij Laan en de Read-
shop. Voor verdere informatie, 
mail naar kandelaar@kandelaar-
castricucm.nl 
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Voetpad Rijksweg
Geacht College,

Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de onthulling van deze 
prachtige historische grenspaal tussen de beider gemeentes. U staat 
nu echter wel op een ‘levensgevaarlijke’ plaats doordat hier het voetpad 
ontbreekt. Zoals u kunt weten ligt dit voetpad er wel, maar het is volledig 
bedekt met gras, onkruid en vuil. Om uw veiligheid bij deze plechtigheid 
te garanderen en om te bewijzen dat dit voetpad er daadwerkelijk ligt 
heb ik het stukje van het fietspad tot aan de grenspaal reeds opengespit 
en schoongemaakt. Ik verzoek u nu dringend, voor de veiligheid van 
onze kinderen, kleinkinderen en wandelaars dit gehele voetpad in de 
oude staat te herstellen. Daarnaast wil ik u colleges verzoeken ook ein-
delijk eens het voetpad te realiseren tussen de Nieuwelaan en de fam. 
Driessen. Ook dit is een zeer gevaarlijk stuk.

Met vriendelijk groet, Otto Bruschke. 

Dorpsstraat 
fietsstraat
Mevrouw Schilder schetste vo-
rige week het ideaalbeeld van de 
Dorpsstraat. Begripvolle automo-
bilisten die kiezen voor 30 km of 
kiezen voor omrijden. Een goede 
fietsstraat, dus. De Vereniging 
Castricum Veilig gelooft niet in dit 
ideaalbeeld en verwacht ook min-
der gewenst gedrag van automo-
bilisten. Daarvan zullen de fietsers 
in de Dorpsstraat de dupe worden. 
VCV maakt zich druk om hun vei-
ligheid, mevrouw Schilder!
Fons Lute, voorzitter Vereniging 
Castricum Veilig. 

Herinrichting Dorpsstraat
Diverse instanties waaronder Veilig Verkeer Nederland, Verkeersvisie 
D&B en Zanderij en CWRO gaan in de kwestie ‘Herziening Dorpsstraat’ 
allen uit van theoretische veronderstellingen en hebben hun oordeel 
hierop gebaseerd. En zou ik het probleem nu eens (praktisch) als bele-
vingsdeskundige willen benaderen. Vanaf het moment dat de fietsstraat-
strook open werd gesteld, toonde ik - als automobilist - automatisch 
en onbewust direct meer respect voor de fietser dan voorheen op dit 
gedeelte van de Dorpsstraat. Aan de andere kant voelde ik me - als 
fietser nu - met deze brede rode strook direct veiliger. Wellicht mede 
omdat duidelijk via borden alswel met de rode (fietsers)kleur van het 
asfalt over de gehele breedte van het wegdek aangegeven wordt dat de 
fietser hier prioriteit moet hebben boven de gemotoriseerde vierwieler. 
Gemotoriseerde weggebruikers laten zich echter niet zo vrijwillig sturen 
en begonnen zich al vlug te realiseren dat de met keien opgetrokken 
middenberm een vrije en relatief eenvoudig te ‘nemen’ strook bleek te 
zijn. Met als gevolg dat zich hier sindsdien weer gevaarlijke situaties 
zijn gaan voordoen tot aan dit moment toe: met de aangeboden ‘vrije’ 
strook denkt de automobilist hier toch de situatie naar zijn hand te kun-
nen zetten en voelen de fietsers zich hierdoor omgekeerd evenredig niet 
afdoende beschermd. Gaat voort op de huidige situatie, pas de huidige 
fietsstrook aan: vervang dus de te overschrijden middenberm door een 
niet-overschrijdbare tussenstrook (bijvoorbeeld: een groene, verhoogde 
berm in de vorm van struikjes) en laat het voor de automobilist niet 
langer aan duidelijkheid te wensen over dat de fietsers hier prioriteit 
hebben op de gemotoriseerde weggebruikers. Én neem dit gedeelte dan 
als voorbeeld voor de rest van de te herinrichten Dorpsstraat. Wilt u het 
in de Dorpsstraat mijns inziens nog veiliger maken c.q. het autoverkeer 
nog meer ontmoedigen? Verduidelijk en beveilig de bestaande zebra-
paden méér (door ze bijvoorbeeld op een drempeltalut te plaatsen). En 
de Dorpsstraat zal zo al met al voor de fietser en voetganger (óók voor 
degenen die nu bewust de Dorpsstraat mijden (...) alleen maar veiliger 
en aantrekkelijker kunnen worden. Én zal nog ruimte blijven voor de vier-
wieler zoals de transportwagen om produkten voor de middenstander 
bereikbaar af te kunnen blijven leveren. 
Paul Kuijper, Castricum

Herinrichting Dorpsstraat (2)
Dit is nu een mooi voorbeeld van waarom de politiek het imago van 
gebrek aan daadkracht krijgt opgelegd. Is er na rijp beraad (17 jaar in dit 
geval) een besluit genomen, is één groep het niet eens met het com-
promis, wordt het besluit weer ter discussie gesteld. In navolging op een 
eerder verschenen krantenbericht werd op zondagmiddag 14 december 
jl.  tijdens het radiodebat van Castricum 105 opnieuw gesproken over de  
‘Herinrichting Dorpsstraat’.  Een onderwerp waar na 17 jaar van praten 
eindelijk een beslissing over is genomen, die door velen wordt onder-
steund. Er is namelijk gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘stakehol-
ders methode’, wat inhoudt dat er met diverse betrokken partijen (12  in 
getal, waaronder  bewoners, winkeliers, fietserbond en VVN) maanden 
is gesproken over de meest praktische en best toepasbare oplossing 
voor de afwikkeling van verkeer in ons winkelgebied. Op voorhand zijn 
er door de gemeenteraad  unaniem voorwaarden gesteld over o.a. geld 
en veiligheid, en zo ook het handhaven van tweerichtingsverkeer. Hier-
bij ook opgemerkt dat de technische voorwaarden allemaal op basis 
van deskundig advies en onder de bestaande straatinrichting tot stand 
zijn gekomen. Als je de straat helemaal opnieuw zou aanleggen zou je 
wellicht voor andere oplossingen kiezen. Oplossingen die nu voor onze 
gemeente te veel zouden gaan kosten. Dat je het niet iedereen naar de 
zin kunt maken is een feit, maar dat de uitkomst van de stakeholders aan 
de gestelde voorwaarden moet voldoen is een vast gegeven. Wanneer 
een organisatie als Veilig Verkeer Nederland, die ik over het algemeen 
zeer deskundig vind, tijdens het debat laat weten enkel deel te hebben 
genomen om de kaders te willen wijzigen en zegt nu ontevreden te zijn 
over het resultaat van de stakeholders verbaast mij dat dan ook niet. 
Wat mij wel bevreemdt is dat er na afloop een emotioneel betoog plaats 
vindt om de raad te bewegen het genomen besluit in heroverweging te 
nemen nog  zonder dat er gewijzigde omstandigheden zijn die daar aan-
leiding toe geven. Dit doet ook geen recht aan de inzet van de overige 
stakeholders om tot een zo goed mogelijk compromis te komen. Als 
voorbeeld wordt nu gewezen op het laatste stukje van de Dorpsstraat. 
Dit is onlangs in de nieuwe stijl  ingericht en zou volgens VVN zijn mis-
lukt als fietsstraat waar de auto “te gast “ is. Natuurlijk staat dit kleine 
deel van de straat nu niet representatief voor de uiteindelijke effecten  
wanneer de hele Dorpsstaat in nieuwe stijl is ingericht. Wanneer straks 
de hele straat van rode lopers (fietsstroken) is voorzien en de auto zich 
achter de fietser moet scharen om het dorp te doorkruisen, zal de be-

Gemeentehuis zeven maanden leeg?
Een reactie op een ingezonden brief van Bert Meijer, fractievoorzitter 
CK&G, geplaatst in De Castricummer van 10 december jl. Regelmatig 
valt vooral CKenG op door allerlei ingezonden brieven. Wat ik mij daarbij 
afvraag is waarom zo vaak de media wordt gezocht over politieke on-
derwerpen, die naar mijn mening thuishoren in het debat in de gemeen-
teraad. Omdat de schrijver van het artikel niet zomaar een willekeurige 
lezer is, zou het wel zo fair en volledig zijn als uit het artikel blijkt dat er, 
zoals gebruikelijk in de media, ‘hoor en wederhoor’ heeft plaatsgevon-
den. Echter, omdat het dan een politiek debat wordt, ontstaat er meteen 
een knelpunt. Het is namelijk niet gebruikelijk om op het podium van een 
krant een debat te voeren, dat doe je waar het thuis hoort, in dit geval in 
de gemeenteraad. Door het gemis aan wederhoor, bestaat de mogelijk-
heid dat een onjuist, onvolledig of eenzijdig beeld wordt geschetst. Ik 
kan daardoor geen eigen mening vormen en dan ontstaat bij mij een 
gevoel van stemmingmakerij.
Wim Perlee, Castricum.

Castricum - Businessclub CAL 
organiseert voor ondernemende 
vrouwen op dinsdag 24 en don-
derdag 26 februari weer haar 
Lady’s lunches. Aan de lunch-
tafel ontmoeten maximaal tien 
vrouwen elkaar. Deze vrouwen 
zijn werkzaam als zelfstandige 
of hebben een leidinggevende 
functie. De animo voor de lun-
ches is groot. Binnen korte tijd 
is het aantal lunches verdub-
beld. Voor het deelnemen aan 
deze lunches is een lidmaat-
schap van de Businessclub niet 
vereist maar word natuurlijk we 
op prijs gesteld. Lady’s lunches 
zijn gepland op elke dinsdag 
en donderdag, eenmaal in de 
drie maanden. Voor opgave, de 
nieuwsbrief of voor meer infor-
matie: mvdwal@achilles.nu.

Vrouwen die 
ondernemen

Pearl ronde verder in Korenslag
Castricum - Tijdens een van de 
twee voorrondes is het Tiener-
koor Pearl een ronde verder ge-
komen. Uit handen van presen-
tator Henny Huisman ontvingen 
zij de groene kaart en dat bete-
kent dat ze ook komende zater-
dag, 13 december, weer te zien 
zijn in het EO-programma Ko-
renslag. Als de meiden deze 

voorronde overleven, komen zij 
in de finale van Korenslag waarin 
negen koren uit heel Nederland 
strijden om de titel beste koor 
van Nederland. Dirigent Adin-
da Vis is heel blij met dit resul-
taat. Ondertussen mag het Toon-
beeld tienerkoor Pearl zich in de-
ze strijd al beste tienerkoor van 
Nederland noemen. In drie hal-

ve finales kiest de jury drie ko-
ren die door mogen naar de fi-
nale, maar thuis kan men via de 
telefoon of sms nog drie koren 
kiezen die doorgaan. De mei-
den van Pearl hopen natuurlijk 
dat heel Castricum gaat bellen 
of sms-sen en op hen stemmen. 
De laatste voorronde is zaterdag 
19.55 uur op Nederland 2. 

stuurder echt eerder geneigd zijn de voorkeursroute (Mient, Ruiterweg, 
Oranjelaan) te volgen. Van de auto’s zal slechts het zogenoemde be-
stemmingsverkeer nog voor de Dorpsstraat kiezen. Voor- en tegenstan-
ders kunnen genoeg argumenten in hun voordeel noemen. Ik ben van 
mening dat het nu tijd wordt voor het uitvoeren van genomen besluiten. 
Er is al genoeg over gesproken (17 jaar), voor en tegens zijn tegen elkaar 
afgewogen. Het is tijd voor daadkracht, dus Gewoon doen!
Petra Nordholt, PvdA Castricum. 
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Nog tijd voor praatje...
Limmen - Postbesteller Jan 
Schram uit Castricum is erg po-
pulair in Limmen. 
Bij ouderen, die niet gemakke-
lijk meer naar de brievenbus aan 
de weg kunnen lopen, gaat hij 
net zo lief even naar binnen om 
de brieven aan te reiken. En na-

tuurlijk maakt hij dan een gezel-
lig praatje. 
Onlangs bracht hij een enor-
me stapel verjaardagskaarten bij 
mevrouw Trien Winder-Metse-
laar aan de Rijksstraatweg, die 
vorige week haar negentigste 
verjaardag vierde. 

Ernst Mooij en het landschap
Castricum - Verleden week  
woensdag vond er op initia-
tief van de Stichting Werkgroep 
Oud-Castricum en de Stichting 
tot behoud van natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden in de 
Alkmaardermeeromgeving een 
bijeenkomst plaats in de kelder 
van boekhandel Laan. 

Het draaide hierbij allemaal om 
het onlangs verschenen boek 
‘Het Castricumse landschap, 
een geschiedenisboek’ van Ernst 
Mooij. Op deze avond werd het 
boek uitgereikt aan alle organi-
saties die nauw betrokken zijn bij 
het landschap. Beide stichtingen 
streven via deze boekpresentatie 
naar meer bekendheid met cul-
tuurhistorische waarden in het 

Ernst Mooij (rechts) overhandigt zijn boek aan René Marcelis, secre-
taris van de Overleggroep Buitengebied Castricum.

landschap. Het landschapsboek 
is voor 19,95 euro  verkrijgbaar 

bij kantoorboekhandel Laan, 
Burg. Mooijstraat 19.

Tweede kerstdag winter-
sprookje van Forento
Castricum - Op een dag gooit 
een vrouw haar kerstversiering 
in de vuilnisbak. De engelen 
die zij erin gooit komen er ech-
ter weer uit en worden meege-
nomen door voorbijgangers. Eén 
van hen blijft moederziel alleen 
achter, omdat ze vies is. Geluk-
kig is er een meisje die met de-
ze engel gaat praten en zo komt 
het dat zij samen op zoek gaan 
naar sneeuw. 
Met muziek van Frank Edam 
en kleding van Greet Verkleedt 
brengt Forento een echt sprook-
je. Lara Molenkamp heeft een 
ijsdecor gemaakt. Het stuk wordt 

gespeeld door Maaike Kers-
sens, Jaap en Marijke Boer, Lies-
beth Meijer, Wendela Weel, Vera 
Glorie, Annemiek Kwanten, Lara 
Molenkamp, Sandra Noordover 
en Han Kemperink. Figiranten 
en dansers en winterelfen zullen 
niet ontbreken.  
Het sprookje wordt gespeeld op 
zondag 21 en 26 december om 
14.30 uur in de theaterzaal De 
Dansende Duinen op het terrein 
van Dijk en Duin. Het stuk duurt 
circa een uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar voor 4,00 euro bij boek-
handel Laan, aan de zaal of via 
de website www. Forento.nl. 

Kindje wiegen
Castricum - Op de eerste kerst-
dag is er ‘kindje wiegen’ in de 
Pancratiuskerk in Castricum om 
14.00 uur. Kinderen mogen dan 
meespelen in het kerstspel

Gezinsdienst
Castricum - Op kerstavond 
houdt de Evangeliegemeente 
Castricum in Geesterhage een 
gezinsdienst die om 19.30 uur 
begin. Ze wordt verzorgd door 
jongeren uit de Evangeliege-
meente, waardoor deze kerst-
avondviering ook heel aantrek-
kelijk is voor leeftijdgenoten en 
ouders met kinderen. De dienst 
duurt ongeveer een uur en ie-
dereen is welkom.

Maria in Dorpskerk
Castricum - In de Dorpskerk 
staat op kerstavond Maria cen-
traal. Dit is de derde vesper in de 
reeks van zes die dit jaar geor-
ganiseerd worden door de Raad 
van Kerken. Deze kerstvesper 
vindt plaats in de Dorpskerk op 
24 december om 21.00 uur. 
De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door het liturgiekoor 
onder leiding van Jelle Jan Klin-
kert, aangevuld met gastzan-
gers. Bovendien zal er plaats in-
geruimd worden voor de beel-
dende kunst. 
Maas Beitler zal een korte over-
denking houden. Iedereen is 
welkom.

Gratis kerstconcert én 
samenzang met Emergo 
Castricum - Emergo sluit haar 
jubileumjaar af in de kerst-
sfeer. Op vrijdag 19 decem-
ber is er een kerstconcert in 
het Jac.P. Thijsse College. De 
aanvang is om 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Tot slot 
is er op woensdag 24 decem-
ber de inmiddels traditionele 
kerstsamenzang op het plein-
tje in Bakkum. 

Op 19 december opent het fan-
fare-orkest van Emergo de 
avond met een aantal sfeervol-
le werken. Vervolgens wordt de 
zaal in een korte pauze omge-
bouwd tot een grand café en ko-
men de Emergo-leden terug als 
The Happy Holliday Swing Mas-
ters. Deze speciaal voor dit ju-
bileumconcert geformeerde big 

band zal een aantal hedendaag-
se kerstnummers ten gehore 
brengen in de Glen Miller-stijl. 
Voor liefhebbers van de quick-
step is er zelfs een kleine dans-
vloer aanwezig. 

Iedereen  is welkom van 20.30 tot 
21.30 uur op het pleintje bij ho-
tel Borst in Bakkum. De samen-
zang wordt georganiseerd in sa-
menwerking met de Dorpsraad 
van Bakkum. De samenzang 
wordt onder alle weersomstan-
digheden in de buitenlucht ge-
houden. De samenzang bestaat 
uit hoofdzakelijk Nederlandse 
kerstliederen en een paar instru-
mentale werken. Ongewijzigd op 
deze avond is natuurlijk het stal-
letje met de niet weg te denken 
warme chocolademelk. 

Jazzdansgala in kerstsfeer
Castricum - Op zaterdag 20 de-
cember organiseert Fruns van 
16.00- 21.00 uur een gratis jazz-
dansgala in strandpaviljoen De 
Jutter op het strandplateau van 
Castricum aan Zee. Aan de deel-

nemers wordt gevraagd in gal-
kleding te komen. Dj Fruns ver-
zorgt de muziek. Strandpaviljoen 
de Jutter zal volledig in kerst-
sfeer zijn aangekleed en de keu-
ken is open.

Vandalisme
Castricum -  De politie heeft 
zaterdag om 4.00 uur assisten-
tie verleend aan de brandweer 
bij een schuurtje bij Vitesse dat 
in brand stond. Ook waren de 
ramen vernield van een van de 
kleedkamers. Binnen stonden 
de kranen open, terwijl een shirt 
de afvoer blokkeerde. De poli-
tie verzoekt aan getuigen zich te 
melden via het telefoonnummer 
0900-8844 (lokaal tarief).
 

Amie even kindje Jezus 
Bakkum - Ze is nog maar drie 
maanden op de wereld en speelt 
nu al een belangrijke rol op twee-
de kerstdag. Dan is zij het kindje 
Jezus in de levende kerststal bij 
bezoekerscentrum De Hoep. Ma-
ma Esther en papa Mirko Carton 
uit Castricum zijn Maria en Jo-
zef. Natuurlijk zijn er ook her-
ders, schapen en ezels in de stal 
te zien. “Aan Mirko is gevraagd 
op hij zijn baard laat staan”, ver-
telt Esther lachend. Of dat gaat 

lukken kan iedereen zelf zien op 
26 december van 13.00 tot 16.00 
uur. Voor een muzikale omlijs-
ting zorgt zangkoor Cantare. In 
De Hoep kunnen kinderen kerst-
boomversieringen maken en er 
worden verhalen voorgelezen. 
De levende kerststal is een parti-
culier initiatief van de Castricum-
mers Dick Groot en Fons Witte. 
Vanwege de drukte die verwacht 
wordt, is het raadzaam niet met 
de auto te komen. 
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Biljartvereniging ’t Stetje

Jos Hes is weer terug
Castricum - Afgelopen vrijdag-
avond was Jos Hes weer terug, 
hij moest een paar weken ver-
stek laten gaan door een ope-
ratie aan zijn hand, maar hij was 
er weer en hoe! In zijn partij te-
gen Jan van de Kerkhof begon 
Jos vanaf de afstoot meteen met 
een serie van twaalf carambo-
les. De tweede beurt van Jos le-
verde een serie op van acht ca-
ramboles. Jan maakte in de vier-
de beurt een carambole en Jos 
maakte de partij uit in de negen-
de beurt.
Ook Fred van Haasen was goed 
bezig vrijdag. Hij versloeg Cor 
Sprenkeling in dertien beurten 
en haalde de nodige wedstrijd-
punten. Cor maakte nog wel se-
ries van zestien en tien caram-
boles, maar dat mocht niet ba-
ten. Ook de tweede partij van 
Fred was goed te noemen tegen 
Stephan Castricum die het ook 
zeker niet verkeerd deed. Fred 
won de partij in zestien beur-
ten en Stephan maakte nog een 
hoogste serie van twaalf caram-
boles en kwam een carambole te 
kort voor een remise. 
Piet Castricum won ook zijn bei-
de partijen. De eerste tegen Jan 
Elting was een zeer goede van 
Piet die hij won in vijftien beur-
ten. De tweede partij van Piet 
was iets minder tegen Huib 
Moot, hij won wel maar in 25 

beurten. Huib sputterde nog te-
gen met een slotserie van vijftien 
caramboles. 
Jan van de Kerkhof won zijn 
partij tegen Cor Kuijs in der-
tien beurten, de andere partij te-
gen Johan van Venetië werd ook 
door Jan gewonnen en nu in 20 
beurten. Hij haalde hiermee veel 
wedstrijdpunten, maar die wer-
den weer teniet gedaan door die 
partij tegen Jos Hes, zoals eer-
der vermeld. 
Harm Regts liet Verner Oussoren 
ver achter zich en versloeg hem 
in vijftien beurten. Jeroen van de 
Kerkhof won zijn partij tegen Cor 
Sprenkeling in 20 beurten, maar 
verloor weer van Stephan Castri-
cum die Jeroen in 26 beurten het 
bos in stuurde. 
Eugene Burgzorg versloeg Henk 
Revers in 23 beurten, maar 
moest weer het onderspit delven 
tegen Siem Castricum die Euge-
ne versloeg in 25 beurten. Ook 
Jos Hes won zijn partij tegen Eu-
gene in  27 beurten. Henk Revers 
versloeg op zijn beurt weer Jos 
Hes in een stabiele partij in 22 
beurten. 
Ook won Henk nog van Siem 
Castricum. Dat deed ook Verner 
Oussoren tegen Cor Kuijs. En Jo-
han van Venetiën  tegen Jan El-
ting. En tot slot Huib Moot tegen 
Harm Regts en deze partij ein-
digde in remise.

Danspaar behaalt zilver op de 
Christmass Challenge Trophy
Castricum - Het Castricumse 
danspaar Maurice Philipoom en 
Marieke van Londen van de Cas-
tricumse dansschool Griffioen 
kwamen zondag 14 december 
weer in actie tijdens de jaarlijk-
se kerstwedstrijd. De wedstrijd 
werd georganiseerd door dans-
centrum Dirk Koning uit Stads-
kanaal en gehouden in Dalf-
sen op de Christmass Challenge 
Trophy 2008 in de Ballroom dis-
cipline.
Aan de start van deze laatste 
wedstrijd van 2008, stonden in 

de A-klasse Ballroom, de op één 
na hoogste amateur dansklasse 
van Nederland, Maurice en Ma-
rieke.
Na een goede finale te hebben 
gedanst behaalden zij uiteinde-
lijk de tweede plaats en mochten 
plaatsnemen op het podium om 
hun welverdiende bokaal in ont-
vangst te nemen.
De eerstvolgende wedstrijd die 
Maurice en Marieke dansen is in 
Klundert op 9 en 10 januari op 
de wedstrijd van Toine Daas, de 
Nieuwjaarscup 2009.

Danspaar Maurice Philipoom en Marieke van Londen in actie tijdens 
de Ballroom discipline.

Nieuwjaarsduik
Castricum - Op donderdag 1 ja-
nuari zal de Castricumse zwem- 
en waterpolovereniging Aquafit 
in samenwerking met de Castri-
cumse Reddingsbrigade weer de 
traditionele Nieuwjaarsduik or-

FC Castricum E4 kampioen
Castricum - Met de elfde overwinning op rij behaalde FC Castricum 
E4 afgelopen zaterdag ongeslagen het kampioenschap door met 9-
1 te winnen van DEM. Bijzonder was ook dat alle spelers hebben ge-
scoord. Achterste rij v.l.n.r:  Devi, Jesse, Zeno en Martijn. Voorste rij 
v.l.n.r: Alfred, Matthijs, Benjamin en Tupp.

Verzwakt Zandvoort prooi 
voor Castricumse schakers
Castricum - In de vierde ron-
de externe competitie voor club-
teams heeft Schaakvereni-
ging Castricum gewonnen van 
de schakers uit Zandvoort. De 
Zandvoorters misten de inbreng 
van drie sterke spelers en moes-
ten daarom een noodoplossing 
in de teamopstelling aanbren-
gen. 
Op bord een werd Chris van 
Bockel geslachtofferd door te-
gen clubkampioen Sander Mos-
sing Holsteijn ingezet te worden. 
De 300 plus ratingpunten gaven 
de doorslag en Sander won de 
partij in stijl. Heleen van Arkel-
de Greef won haar partij tegen 
een op papier sterkere tegen-

stander. Wouter Beerse speel-
de weer een van zijn befaamde 
tijdnoodpartijen en kon met een 
remise ontsnappen. Ger Mos-
sing Holsteijn verloor als eni-
ge Castricummer tegen Olaf Cli-
teur. Evert Schmit speelde op ze-
ker en pakte remise, waar winst 
op zijn plaats was geweest. Eric 
van der Klooster won in de ope-
ning al een stuk en schoof de 
partij gewoon prima uit en greep 
de winst. Gerard Kuijs was weer 
als vanouds op dreef in zijn favo-
riete Hollandse Stonewall en ook 
hij pakte de winst. Hans Leeuwe-
rik kwam moeilijk te staan maar 
kon met een leuk dame schijnof-
fer de remise veilig stellen. 

Applaus bij SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 12 decem-
ber speelde Vredeburg ronde 
11. Hageman hield in een theo-
retische Franse partij zijn verde-
diging goed gesloten tegen Ad-
miraal zodat remise onvermijde-
lijk werd. De paarden van Bleke-
molen verloren hun samenwer-
king, zodat Ebels hier goed ge-
bruik van kon maken en materi-
aal won. De Graaf en Sturk hiel-
den elkaar lang in evenwicht tot 
De Graaf  een zwakke zet deed 
en Sturk de winst naar zich toe 
kon trekken en zij onder applaus 
naar de bar kon gaan om deze 
belangrijke overwinning te vie-
ren. Limmen rekende goed op 

zijn opgerukte pionnenforma-
tie tegen Dinkla, die ook een ge-
vaarlijke promotiepion had. Ana-
lyses wezen uit dat Limmen in 
alle varianten winst had. Al keek 
sip naar zijn stelling waarin hij 
in een zet mat kon geven, maar 
waar Van Duin hem net een zet 
eerder mat gaf. Het 4-tal speel-
de de bondscompetitie tegen 
Opening 64 uit Koedijk. Een jong 
maar sterk team waar Vredeburg 
met 2-2 met moeite gelijk tegen 
speelde. Voorwalt won, v.d. Bult 
en Termes speelden remise en 
Aafjes verloor. 
Komende vrijdag is het g kerst-
toernooi voor de B-groep om 

ganiseren. Er zal worden verza-
meld op het strand van Castri-
cum aan Zee. 
Om 13.45 uur wordt begon-
nen met een kleine warming-up 
waarna de deelnemers om 14.00 
uur gezamenlijk de golven tege-
moet treden.

VV Limmen 
sluit 2008 af 
met verlies
Limmen - VV Limmen heeft 
de laatste competitiewedstrijd 
van 2008 niet in winst om kun-
nen zetten. Tegen FC Medemblik 
moest het team ondanks fases 
van  prima voetbal een 3-1 ne-
derlaag slikken. 
Met Jesse Piscaer als vervanger 
van Edwin den Breejen onder de 
lat startte Limmen goed op de 
prima bespeelbare grasmat van 
FC Medemblik. 
De ploeg had al wat kansjes kun-
nen noteren toen Ron van Stra-
len  halverwege de eerste helft 
Limmen op voorsprong schoot. 
René Hof legde de bal met het 
hoofd prima terug, waarna Van 
Stralen zich goed vrijspeelde en 
de bal diagonaal in de touwen 
joeg: 0-1. 
Lang kon Limmen niet genieten 
van die voorsprong. Vanaf de af-
trap zette Medemblik een aanval 
op, waarna een van de aanval-
lers  van de thuisclub vanaf de 
rand van het strafschopgebied 
hard uithaalde. Dit schot was 
Jesse, die een prima wedstrijd 
keepte, te machtig: 1-1. Een te-
genvaller die het spel van Lim-
men niet ten goede kwam.  
Medemblik nam het initia-
tief over en met het nodige for-
tuin kon Limmen met een gelij-
ke stand het kleedlokaal opzoe-
ken. Anderzijds had Rik Seignet-
te pech dat hij na een fraai opge-
zette aanval de bal net niet lek-
ker op zijn schoen kreeg. 
In het eerste kwartier na rust 
kende Limmen haar beste fa-
se en dat werd onderstreept 
met enkele prima aanvallen.  Het 
schortte aan de afwerking en 
daar kreeg Limmen de rekening 
voor gepresenteerd toen Me-
demblik profiteerde van balver-
lies van de overigens goed spe-
lende aanvoerder Harry Verduin. 
De snelle uitbraak leverde een  
voorsprong voor Medemblik op. 
Limmen zocht daarna de aanval, 
maar tot grote kansen leidde dat 
niet meer. 
Enkele minuten later verkeek 
Jesse, verblind door het wate-
rige zonnetje, zich op een hoge 
voorzet vanaf de flank waarna 
een speler van Medemblik van 
dichtbij raak kon schieten. Een 
wat ongelukkige nederlaag op 
een waterkoude zondag in de-
cember, dat met het officiële de-
buut van de pas zeventienjari-
ge Ramon Tabois ook een licht-
puntje kende. Tabois viel ruim 
een kwartier  voor het einde in 
en ondanks zijn jeugdige leeftijd 
ging hij de duels onverschrokken 
aan. Een voetballer waar Limmen 
de komende jaren nog heel veel 
plezier aan kan beleven. 

Geen krant gehad?
Bel 0251-674433
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Natuurwerkdag
Heemskerk - Zaterdag 20 de-
cember is er weer een natuur-
werkdag. Gestart wordt om 
10.00 uur en rond 16.00 uur ein-
digen de werkzaamheden. Ieder-
een kan meehelpen! Kinderen 
werken samen met ouders. Ver-

Lezing voor mantelzorgers
Castricum - De bijeenkomst  
van het café voor mantelzorgers 
vindt plaats op woensdag 7 janu-
ari in het Rode Kruisgebouw aan 
de van Speykkade 61 te Castri-
cum. De heer J. Camps zal deze 
avond een lezing geven over Dijk 
en Duin. Aanvang 19.30 uur.  
De bijeenkomst van het café is 
bedoeld voor deze regio, dus 

ook voor mensen uit Limmen, 
Akersloot, Uitgeest, et cetera. 

Er zijn geen kosten aan deze bij-
eenkomst verbonden. Wie deze 
avond wil bijwonen en daarvoor 
hulp nodig heeft voor een thuis-
blijver, kan bellen naar Tandem, 
telefoon 023-8910610. Ook voor 
vervoer kan gezorgd worden.

Kerstgips populair in het Rode Kruis
Regio - Het kerstgips is popu-
lair in het Rode Kruis Ziekenhuis 
in Beverwijk. Al zeker veertig 
mensen zijn de afgelopen we-

zamelen op parkeerplaats Mar-
quette aan de Marquettelaan te 
Heemskerk. Aanmelden via 023-
5413289 of www.pwn.nl/vrijwil-
ligers. PWN zorgt voor begelei-
ding en gereedschap. Regelma-
tig zijn er pauzes, waarbij ge-
zorgd wordt voor koffie, thee, li-
monade en soep.

Waterproefjes 
Bakkum - Op dinsdag 23 de-
cember kunnen kinderen van 6 
tot en met 12 jaar onder begelei-
ding allerlei verschillende proef-
jes doen met water in De Hoep.  
De kinderworkshop is van 14.00 
tot 15.00 uur. Deelnemen kost € 
2,50 en van te voren aanmelden 
is verplicht. 

Aanmelden kan via www.pwn.
nl/activiteiten of  0900 79 66 288 
(op dinsdag en donderdag van 
12.00 tot 13.00 uur en op za-
terdag en zondag van 10.00 tot 
11.00 uur).
Bezoekerscentrum de Hoep is te 
vinden aan de Zeeweg te Castri-
cum. De openingstijden zijn van 
dinsdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. 

December 2008

De kerstman kondigt zich al aan.

Een ogenblik om stil te staan.

Het nieuwe jaar gaat straks beginnen.

Wij gaan achteruit de toekomst binnen.

De toekomst waar de mens naar streeft,

is al de tijd nog niet geleefd.

De toekomst geeft ons hom, noch kuit.

De toekomst ‘hemd’. Ons heden ‘huid’.

Leef dus het heden met een lach.

En ‘carpe diem’ pluk de dag.

Laat vrij Uw kerstgedachte stromen,

langs al de dagen die nog komen.

Rijg die met kerstlint aan elkaar.

Pluk ook de dag in ‘t nieuwe jaar.

Jan Veenstra

Kerst in de Fier Kroon
Regio - In de kerstvakantie zijn 
er twee voorstellingen te zien in
het marionettentheater De Fier 
Kroon. In de donkere dagen voor 
kerst wordt de sfeervolle familie-
voorstelling de Seizoenen of de 
cirkel van Licht gespeeld. Speel-
data: 17 dec, 21, 22 en 23 decem-
ber. Na de kerstdagen komt het 

theater met een geheel nieuwe 
voorstelling. De feestelijke pre-
miere  van de Tijdreis zal plaats-
vinden op zondag 28 december. 
Speeldata in de kerstvakantie 28, 
29, 30 december. Aanvang: 15.00 
uur. Reserveren: 072-5814053, 
Kennemerstraatweg 128, Alk-
maar, www.marionetten.nl.

ken voorzien van het groene gips 
met kerstmannetjes en sneeuw-
poppen. 
Op de foto krijgt de 15-jarige 

Steffan kerstgips om zijn been. 
De gladheid van de afgelopen 
dagen heeft voor extra toeloop 
gezorgd. Alleen op woensdag 
waren er al tien patiënten extra 
die een botbreuk hadden door 
een valpartij. 
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En weer werd het een voetballoze 
zondag voor ADO’s eerste elftal. Deze 
keer was het niet een afgelaste thuis-
wedstrijd, maar het veld van AFC Am-
sterdam dat door de vorst onbespeel-
baar was geworden. Op de kunstgras-
velden (velden, meervoud, jawel!) van 
die club werd volop gevoetbald. Het 
begint intussen een rommeltje te wor-
den in hoofdklasse A. 

Er werd naast de wedstrijd van ADO 
nog een duel afgelast, die tussen 
Elinkwijk en Argon. Bovendien eindig-
de DWV-Hollandia voortijdig, omdat 
de Heemskerkse scheidsrechter San-
der Ooijkaas vanwege een hamstring-
blessure niet verder kon met nog zo’n 
20 minuten te spelen. Gestaakt dus, bij 
een stand van 0-1. De ranglijst wordt 
daardoor wat onoverzichtelijk. Er zijn 
slechts vier clubs die de eerste com-
petitiehelft volledig hebben afgewerkt. 
Drie clubs staan op 12 wedstrijden, 
zes op 11 en ADO tenslotte, heeft er 
slechts tien gespeeld. 
Toch is a.s. zondag ADO-VVSB de eni-
ge inhaalwedstrijd in hoofdklasse A. 
Deze wedstrijd staat nu voor de derde 
keer op programma; hij werd al twee 
keer afgelast. Drie keer is scheeps-
recht, moeten we maar denken (ho-
pen).
VVSB begon de competitie heel voort-

varend en voerde de eerste vier weken 
de ranglijst aan. De toekomst zag er 
na overwinningen op Hollandia uit, 
Haaglandia thuis en Argon uit, heel 
rooskleurig uit. Maar een gelijkspel 
en twee nederlagen volgden voordat 
er op 2 november weer eens werd 
gewonnen. Elinkwijk delfde in Noord-
wijkerhout toen het onderspit. Met 
het tweede gelijkspel, bij VUC, de 
daaropvolgende week, werd het laat-
ste punt aan het totaal toegevoegd. 
VVSB verloor zijn laatste drie duels 
en heeft eenzelfde puntenaantal als 
ADO. Voor dat totaal van 14 hadden 
de paarsgelen één wedstrijd meer no-
dig. Het spreekt vanzelf dat de Zuid-
hollandse club er alles aan gelegen is 
deze slechte resultatenreeks tot staan 
te brengen. 

ADO zal er weinig voor voelen daar-
aan ook maar enige medewerking te 
verlenen. Dat is in het verleden al te 
vaak gebeurd. VVSB liep in zijn eerste 
seizoen in de hoofdklasse op de Vlot-
ter een 4-0 nederlaag op. Maar in de 
daaropvolgende laatste twee seizoe-
nen namen de gasten telkens één punt 
mee uit Heemskerk. Het is daarom de 
hoogste tijd om VVSB weer eens met 
lege handen naar Noordwijkerhout te-
rug te sturen en het feestje van een 
tweede thuisoverwinning te vieren.

Nieuwe poging ADO-VVSB

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

VVsB

zondag 21 december
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

ADO ’20

Vitesse’22 verliest 
meer dan alleen punten
Castricum - Vitesse’22 heeft 
afgelopen zondag bij DEM uit 
Beverwijk opnieuw een pijnlij-
ke nederlaag geleden. Pijnlijk in 
meerdere opzichten. Niet alleen 
werd de wedstrijd met 1-0 verlo-
ren, Robert Poel werd afgevoerd 
met, wat later bleek, een dubbe-
le beenbreuk.
Met het gemis van zeven basis-
spelers stond Vitesse’22 aan de 
aftrap. Even was er sprake van 
een mogelijke afgelasting, van-
wege het harde veld, maar de 
scheidsrechter besloot de wed-
strijd door te laten gaan. De 
wedstrijd begon niets eens zo 
slecht voor de Castricummers. 
DEM werd vroeg onder druk ge-
zet en vooral Robert-Jan Stuif-

bergen was dreigend vanaf links. 
Echte kansen werden echter niet 
afgedwongen. Voorin was Vites-
se’22 namelijk niet bij machte 
om gevaarlijk te worden. Daarbij 
moet gezegd worden dat Vites-
se’22 topscorer Lennert Beentjes 
mist. De afgelopen wedstrijden 
die Beentjes moest missen wer-
den allen niet gewonnen. DEM 
ging met dit gegeven de strijd 
aan, maar ook de Beverwijkers 
konden geen vuist maken. Na 
een slechte eerste helft bleef de 
stand dan ook 0-0. DEM kwam 
duidelijk sterker uit de kleedka-
mers dan Vitesse’22. Halverwege 
de tweede helft kwamen de eer-
ste mogelijkheden dan ook op-
zetten. Een aantal corners zorg-

den voor hachelijke momenten 
voor het doel van keeper Koek-
koek, die later met een katachti-
ge redding zijn ploeg op de been 
hield. Later was het wel raak. Een 
voorzet van de rechterkant be-
landde op onverklaarbare wijze 
op het hoofd van spits Jerry de 
Vet, die de bal via de onderkant 
van de lat in het doel werkte. 
Hoe de bal op zijn hoofd terecht 
kwam was vreemd, aangezien hij 
tussen twee Castricumse verde-
digers stond. Vitesse’22 kwam 
dit doelpunt niet te boven, zeker 
niet nadat opnieuw twee spe-
lers geblesseerd uitvielen. Eerst 
greep Rob Touber naar zijn ham-
string en werd gewisseld. Later 
ontstond er een vreemde situa-
tie, die waarschijnlijk het seizoen 
voor Robert Poel kost. Een steek-
bal van Sander Blankendaal op 
dezelfde Poel werd afgefloten 
en terwijl iedereen zich opmaak-
te voor een vrije trap voor DEM, 
ging de Beverwijkse keeper ruw 
door op Poel. Met gestrekt been 
kwam hij in op scheenhoogte en 
brak het been van de kleine mid-
denvelder. Dezelfde keeper zou 
de wedstrijd zelf ook niet vervol-
gen. In een duel om de bal werd 
de uitgekomen keeper geraakt 
waardoor hij drie tanden verloor.
Na de winterstop kan Vites-
se’22 zich langzamerhand op 
gaan maken voor de naperiode. 
Een groot aantal geblesseerden 
zal dan weer terug zijn. Zondag 
wordt er wel nog gevoetbald. 
Dan staat er een bekerwedstrijd 
op het programma.

Limmen D1 ongeslagen kampioen
Limmen - Afgelopen zaterdag werd de D1 van Limmen kampioen 
door met 1-0 te winnen van Castricum. Dit was de negende overwin-
ning in de competitie op rij. Een zeer knappe prestatie. Ook het doels-
ado van Limmen mag er zijn met 40 doelpunten voor en slechts zes 
tegen. Cijfers die bevestigen dat D1 dik verdiend kampioen is gewor-
den. Op de foto staan de toppers van D1, de trainers Maarten Admi-
raal en Roland Duin en de spelers Mike Zuijderduin, Paul Bos, Reno 
de Graaf, Max Rijs, Timo Min, Daniël Besseling, Jonas Besseling, Je-
roen de Kwaadsteniet, Bert Sassen, Jilt Fopma, Stan Donker, Jim Lief-
ting, Daan Schermer en Max Brakenhoff.  

Tweede kaderscore voor Chiara
Castricum - Chiara Prijs en haar 
pony hengst Mastwood Black-
berry uit Castricum heeft op de 
afgelopen weekend gehouden 
Imperial Riding Cup te Weert, de 
eredivisie van de dressuursport, 
haar tweede kaderscore gere-
den. Met deze score mag ze zich 
tot de top van Nederland scha-
ren. Nog een kaderscore te gaan 
en dan zit Chiara met Mastwood 

Blackberry in het kader van Ne-
derland. Chiara zit al in het ka-
der van Italie, waar ze volgend 
jaar voor het EK in België zal uit-
komen. Mocht Chiara in de vol-
gende Imperial een kaderscore 
rijden dan heeft deze combina-
tie een luxe probleem. Chiara zit 
dan in de positie om  te kiezen 
voor Nederland of Italië. Zover is 
het nog niet. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
29-11-2008: Michalina, dochter 
van P. Zelichowski en M. Zeli-
chowska, geboren te Beverwijk. 
04-12-2008: Lotte Gea Fenny, 
dochter van M.C.P. Mooij en M. 
Willems geboren te Castricum. 
05-12-2008: Mette Aagje Eli-
ze, dochter van F.P.A. Liefting en 
I.H. Stuifbergen, geboren te Be-
verwijk. 
05-12-2008: Noeth Noor Kiet, 
dochter van F.P.A. Liefting en 
I.H. Stuifbergen, geboren te Be-
verwijk. 07-12-2008: Koen Hen-
dricus, zoon van T.P.A. Beentjes 
en C. Bakker, geboren te Castri-
cum.

Wonende te Limmen:
04-12-2008: Ydse, zoon van E. 

Gerritsen en M. Besseling, gebo-
ren te Beverwijk.

Wonende te Akersloot:
02-12-2008: Jade, dochter van 
D.F. Kerssens en T.N. Putter, ge-
boren te Beverwijk. 04-12-2008: 
Loïs Lianne, dochter van M. 
Nieuwveen en M.E. Burger ge-
boren te Akersloot.

Overleden:
Wonende te Uitgeest:
09-12-2008: de Niet, Marinus, 
oud 72 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met N. 
Schellinger.

Wonende te Castricum:
25-11-2008: van Sprang, Donald 
P.F., oud 61 jaar, overleden te Au-
stralië, gehuwd met J. Dane.

Kerstfeest bij ’t Dierenduintje
Castricum - Van vrijdag 19 de-
cember tot en met zondag 21 
december van 17.00 tot 20.00 uur 
is jong en oud welkom om de 
kerststal te bezichtigen op kin-
derboerderij ‘t Dierenduintje.
In de sfeervol ingerichte stal lo-
pen de dieren tussen Maria, Jo-
zef en het kribbetje met het kind-
je Jezus. Geheel in winterse sfe-

ren met een knappend haard-
vuur zal er een kraampje staan 
met warme chocolademelk, 
Glühwein, zelfgebakken tulband 
en erwtensoep.
Cadeauwinkel Anne-Marleen is 
aanwezig met cadeau-artikelen.
’t Dierenduintje ligt achter het 
NS-station van Castricum aan 
de Duinenboschweg.

Kerstsamenzang
Akersloot - Op vrijdag 19 de-
cember organiseert het Oecu-
menisch Beraad Akersloot een 
kerstsamenzang in de dorps-
kerk aan het Dielofslaantje te 
Akersloot, aanvang 19.30 uur.
Dit jaar verleent Phonation zijn  
medewerking. Organist is de 
heer A. de Wit.

Kersttentoonstelling amateurkunstenaars

Castricum - Zoals al vele jaren 
traditie is, organiseren de Foto-

club Castricum en Toonbeeld de 
24ste kersttentoonstelling voor 
amateurkunstenaars in het ge-
bouw van Toonbeeld in de Jan 
van Nassaustraat 6 in Castri-
cum.
Er doen dit jaar weer een groot 
aantal deelnemers mee met 
schilderijen, beelden, kalligrafie, 
foto’s, keramiek en sieraden. 
Tijdens deze tentoonstelling 
worden muzikanten in de gele-
genheid gesteld om op te treden. 
Een muzikale omlijsting draagt 
altijd veel bij aan de sfeer. 

Ook dit jaar zijn er weer prijzen 
beschikbaar voor de deelnemers 
van de verschillende categorie-
en, namelijk vlak, ruimtelijk, fo-
to’s en het thema ‘schaduw’. De-
ze worden beoordeeld door een 

Op zoek naar bosuilen 
Castricum - Alleen in het donker te horen én mogelijk te zien: bosui-
len. De boswachter van PWN geeft twee exclusieve excursies op 22 en 
23 december. Ze starten om 19.30 uur. Aanmelden verplicht. Dit kan 
via www.pwn.nl/activiteiten of 0900-7966288. Gestart wordt vanaf de 
parkeerplaats van PWN aan de Noorderstraat te Bakkum.

vakjury die uit drie personen be-
staat. De prijzen worden uitge-
reikt op donderdag 1 januari om 
16.00 uur.

Al een aantal jaren maakt de ten-
toonstelling deel uit van de win-
terroute, die voert langs diver-
se kunstcentra met onder ande-
re Perspectief ateliers ‘De Duin-
rand’, van Oldenbarneveldtweg 
37, in Bakkum, Atelier op ’t Duin-
tje van Mia Wijten, van Duuren-
laan 5 in Bakkum, Atelier Tinto-
retto De Hofdijk, Marienstein 178 
a in Heiloo, Kapel G.G.Z. Noord-
Holland (v.h. Willibrord), Kenne-
merstraatweg 464 in Heiloo.
Het geheel vindt plaats op 25, 26 
en 28 december en op 1 januari.
De openingstijden zijn van 13.00 
uur tot 17.00 uur

Kerstexpositie bij Perspectief
Castricum - Op de kerstten-
toonstelling van de amateur-
kunstenaarsvereniging ‘Perspec-
tief’ is van alles te beleven: van 
aquarel tot olieverfschilderij, van 
figuratief tot abstract. Er is ke-
ramiek en beeldhouwwerk en 
ook etsen en textielwerk zijn er 
te zien. 
Perspectief is een vereniging met 
meer dan 250 leden. De succes-
volle werkwijze bij de vereniging 
is sinds de oprichting, 40 jaar ge-
leden, onveranderd gebleven.
De kerstexpositie, die een on-

derdeel van de winterroute Cas-
tricum/Heiloo is, geeft een beeld 
van het gevarieerde werk van de 
leden. 
De openingstijden zijn op 25, 26, 
28 december en 1, 2 en 4 januari 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
De expositie is in de atelier ‘de 
Duinrand, Van Oldenbarneveldt-
weg 37 in Bakkum. 
Er is ook een expositie van de 
etsgroep in de Tuin van Kapitein 
Rommel, gelegen tegenover het 
station Castricum op werkdagen 
van 9.30 tot 16.30 uur. 

Gewijzigde 
openingstijden 
Muttathara
Castricum - Op de donderda-
gen 25 december en 1 januari en 
zaterdag 27 december is de win-
kel van Muttathara gesloten. 
Op de dinsdagen 23 en 30 de-
cember en zaterdag 3 januari is 
de winkel gewoon open en is ie-
dereen welkom! 
En uiteraard ook weer in het 
nieuwe jaar op de dinsdag, don-
derdag en zaterdag. Kijk voor de 
openingstijden op de website 
www.muttathara.nl.

Jubileumboekje Mutthatara
Castricum - Dit jaar bestond 
Muttathara 25 jaar. Dit feit is 
uitgebreid gevierd in de eer-
ste week van juni. Toen is ook 
het jubileumboekje ‘Muttathara 
25 jaar’ uitgebracht. Muttathara 
is heel blij met alle gulle giften. 
De teller staat nu op 8.585 euro 
en nog steeds komen giften bin-
nen. Met dit geld zal in 2009 een 
speciaal project worden onder-
steund. Hierover wordt men ter 
zijner tijd geïnformeerd. 
Muttathara wil alle gevers be-
danken en ook alle klanten. 
Want zonder hen waren de ruim 
40 ontwikkelingsprojecten die 

Muttathara jaarlijks ondersteunt 
in India, Afrika en Zuid-Amerika 
niet te realiseren. I
n de winkel aan de Castricum-
merwerf liggen nog jubileum-
boekjes voor wie het niet ont-
vangen heeft. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Duin en Bosch: lapjespoes met 
veel zwart en omgekeerde rode 
V op voorhoofd, 4 witte sokjes, 
gechipt, 2 jr, Susy. Het Achtkant 
Limmen: witte poes met cyperse 
vlekken, 3 jr, Sien. M. Kropholler-
laan: zwart poesje, klein wit vlek-
je in de hals, 4 jr, Kim. Pr. Bern-
hardstraat: cyperse gec. kater, 
wit om de neus, witte bef en 4 
witte poten, gechipt, 4 jr, Moos.

Gevonden en
vermiste dieren
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Feest bij slagerij v.d. Meer   

De 2008e gourmetter in 2008!

Castricum - Afgelopen week 
werd mevrouw Hollenberg-Twisk 

verrast door slager Joost v. d. 
Meer. Zij was namelijk de 2008e 

gourmetter van 2008 bij de sla-
gerij en het toeval wilde dat het 
ook haar 28e huwelijksdag was. 
Joost vertelt; We hadden eigen-
lijk pas met de kerst verwacht de 
2008e gourmetter te verrassen, 
maar ook met sinterklaas zijn 
er veel schotels over de toon-
bank gegaan.”  Er werd getrak-
teerd op een gratis gourmet-
schotel en een mooie bos bloe-
men. Het succes van de schotels 
komt volgens Joost mede door 
een eerlijk stukje mals vlees dat 
van Hollandse bodem komt. “Al 
meer dan 30 jaar werken we met 
dezelfde mester en leveranciers, 
zodat we precies weten wat voor 
vlees we in de kuip hebben.”

Mevrouw Paff viert 
haar 100e verjaardag
Castricum - Haar trouwdag en 
de geboorte van de kinderen wa-
ren de gelukkigste momenten in 
het leven van mevrouw Paff die 
donderdag 100 jaar werd. “Fijn 
dat ik er nog ben”, zegt zij. Want 
naast een paar kleine lichamelij-
ke ongemakken is mevrouw Paff 
er nog helemaal bij en daar is zij 
blij om. 
“Ik mis wel mijn man nog elke 
dag. We hadden een heel geluk-
kig huwelijk.” Het echtpaar Paff 
kreeg een dochter en een zoon. 
Ondertussen zijn er vijf kleinkin-
deren en twaalf achterkleinkin-
deren. Ze waren natuurlijk al-
lemaal van de partij tijdens de-
ze bijzondere gebeurtenis. “We 
hebben ’s morgens koffie ge-
dronken samen met de bewo-
ners van de Santmark en zelfs 

de burgemeester kwam langs 
om mij te feliciteren. ’s Middags 
hebben we mijn verjaardag met 
de hele familie bij Johanna’s Hof 
gevierd. Daarna werd ik thuis 
nog verrast met een optreden 
van een mannenkoor.” 

Mevrouw Paff is geboren in 
Zwolle en tijdens haar huwe-
lijk verhuisd naar Amsterdam. 
“Daarna ben ik in een mooie 
flat in Castricum komen wonen.” 
Oma Trein noemde een van de 
achterkleinkinderen haar toen 
zijn naar een aanleunwoning bij 
de Santmark verhuisde, omdat 
die woning vlak langs het spoor 
stond. “Sinds een paar jaar woon 
ik in het grote huis en dat bevalt 
goed. Er wordt hier heel goed 
voor mij gezorgd.” 

Heel veel boodschappen in 
een minuut gratis winkelen
Castricum - Woensdagmor-
gen kon mevrouw L.Kiel-Clayton 
uit Castricum een minuut gratis 
winkelen bij de Vomar in winkel-
centrum Geesterduin. In één mi-

nuut behaalde zij een recordbe-
drag aan boodschappen name-
lijk 430.09 euro. De prijs maakt 
onderdeel uit van de Eindejaars-
actie in Geesterduin. 

Nieuw in Uitgeest! 

Bosch Car Service bij 
Autobedrijf Van Velzen
Uitgeest – Alleen een autobe-
drijf dat perfect onderhoud ga-
randeert, met de modernste ap-
paratuur werkt en op de prijs en 
kwaliteit let, mag de titel Bosch 
Car Service dragen. Autobedrijf 
van Velzen aan de Populieren-
laan is zo’n bedrijf. “Bosch Car 
Service is niet alleen compleet 
en goed, maar ook nog eens ver-
rassend betaalbaar”, zegt eige-
naar Remco van Velzen met ge-
paste trots. “Bosch Car Service is 
de grootste merkonafhankelijke 
formule”, vervolgt hij enthousiast. 
“Alle automerken zijn welkom in 
ons bedrijf. Voor APK-keuringen, 
regulier onderhoud én contro-
les die verband houden met het 
seizoen. Bijvoorbeeld vlak voor 
een vakantie naar een winter-
sportgebied, want winterbanden 
hebben we ook. Het is boven-
dien verstandig een wintercheck 
uit te laten voeren om vervelen-
de verrassingen te voorkomen.” 
Bosch ontwikkelt en levert on-
derdelen zoals accu en verlich-
ting, maar ook systemen zoals 

ABS en ESP, aan alle gerenom-
meerde merken. De kennis en 
ervaring uit de fabrieken wordt 
overgedragen op de Bosch Car 
Service-garages door het geven 
van trainingen in techniek en 
kwaliteitsbeheer. 
Remco: “Het maakt niet uit of het 
nu gaat om reparatie en onder-
houd of de zoektocht naar een 
nieuwe of tweedehands auto. Bij 
Bosch Car Service is iedereen 
aan het juiste adres. Het netwerk 
staat elke dag klaar om aan alle 
wensen te voldoen en zelfs een 
afspraak maken kan online.” 
Bosch Car Service heeft hoge 
ogen gegooid bij de verkiezing 
‘Mijn Autobedrijf van het Jaar’, 
een wedstrijd van de Bovag, en 
dat is niet voor niets. “Bij Bosch 
Car Service betaalt niemand te 
veel voor een reparatie. Verder 
bieden wij garantiediensten aan 
om onverwachte kosten tegen 
te gaan. Ieder jaar kan men de-
ze garantie weer verlengen na 
het reguliere onderhoud. Met 
de Bosch Car Service pechhulp 

worden automobilisten elk mo-
ment van de dag, waar dan ook, 
geholpen. Pech ergens in Euro-
pa of thuis voor de deur, met één 
telefoontje wordt de pechhulp in 
gang gezet.” 
Van Velzen staat al meer dan 
veertig jaar garant voor een goe-
de zorg. “Wij staan bekend als 
een kwaliteitsbedrijf  waar ser-
vice nog hoog in het vaandel 
staat. In onze uitstekend geou-
tilleerde werkplaats kan men te-
recht voor onderhoud en repa-
ratie, APK + roetmeting en 4-
gas test, schadebemiddeling 
en schadereparatie, aircoser-
vice, banden en uitlaten. Voor 
een APK-keuring hoeft geen af-
spraak gemaakt te worden. Dat 
maken wij in orde terwijl de klant 
rustig een kop koffie drinkt.” Wie 
op zoek is naar een betrouwbare 
tweedehands auto kan een kijkje 
nemen op www.vanvelzen.nl. Het 
adres is Populierenlaan 55 in Uit-
geest. Autobedrijf Van Velzen is 
telefonisch bereikbaar op 0251-
312285.  



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, ‘s 
middags gesloten.
De afdeling Publiekszaken is op donderdag 
geopend tot 18.00 uur voor aangiften ge-
boorte en overlijden, verhuizingen , emigra-
tie, huwelijk en geregistreerd partnerschap, 
paspoorten/nederlandse identiteitskaarten 
en rijbewijzen.
Van 18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.

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

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

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

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

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

I N F O B U L L E T I N
17 december 2008

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is inmiddels een traditie geworden: voor de zevende 
keer sinds het ontstaan van de ‘nieuwe’ gemeente Castricum wordt deze bijeenkomst 
in één van onze mooie kernen georganiseerd. Dit jaar in het rustieke Bakkum en 
natuurlijk geheel volgens traditioneel recept: een hapje, een drankje, livemuziek, de 
toespraak van de burgemeester en de uitreiking van de gemeentelijke waarderings-
speld.

Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op: 

zaterdag 3 januari 2009 van 16.30  tot 19.00 uur
in Hotel Restaurant Café Borst

Van Oldenbarneveldweg 25, Bakkum

Wij zien u graag op 3 januari!

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Castricum
de loco-secretaris  de burgemeester
J.E. Kramer  A. Knol-Emmens

Historische grenspaal
15 december opgeleverd
Op 15 december is de historische grenspaal Limmen - Heyloo officieel opgeleverd. Bij 
het officiële moment waren wethouders Veger (Heiloo) en Hes (Castricum) aanwezig 
op de oorspronkelijke plek van de paal, langs de Rijksweg op de grens van de gemeente 
Heiloo en Castricum (voorheen Limmen). 

De hardstenen grenspaal, die dateert uit 
het 3e kwart van de 18e eeuw, is bijzonder 
door zijn asymmetrische ornament op de 
schacht, dat kenmerkend is voor de Lode-
wijk XV-stijl, ofwel de Rococo. De grens-
paal is sinds 12 april 1994 een beschermd 
provinciaal monument. De grenspaal is in 
het verleden al diverse keren beschadigd 
en/of gebroken. Na een periode van ruim 
2,5 jaar is de grenspaal eind augustus 2008 
door een steenhouwerij hersteld en terug-
geplaatst op de oorspronkelijke plek langs 
de Rijksweg op de grens van de gemeente 
Heiloo en Castricum (voorheen Limmen).

Maïsberaad van start
Vertegenwoordigers van het buitengebied gaan - op uitnodiging van het college van 
B&W - nieuw beleid ontwikkelen voor de maïsteelt in de gemeente Castricum. De 
groep hoopt eind februari met het resultaat te komen. 

Deelnemers aan het overleg zijn Mart 
Brouwer de Koning en Hans Sander (LTO 
Noord), Gerard Veldt (Werkgroep Veehou-
ders Castricum), Aad de Wit (Stichting Alk-
maardermeeromgeving), Hans Stapersma 
(Vogelwerkgroep), Ron Duindam (Ar-
cheologische Werkgroep Oer-IJ) en Marc 
Winder (hoofd Strategie en Beleid van de 
gemeente). Onafhankelijk voorzitter is 
Hans van Zijst; ambtelijk secretaris is René 
Marcelis, projectleider buitengebied bij de 
gemeente.
Vorige week namen de vertegenwoordi-
gers voor het eerst letterlijk en figuurlijk 

plaats op de stoel van het college. Wethou-
der Christel Portegies gaf het startsein en 
lichtte de opdracht toe. Volgend jaar lopen 
de huidige vergunningen voor maïsteelt ten 
einde. Het college wil graag horen of daar 
een beter systeem voor in de plaats kan 
komen en of de administratieve lastendruk 
kan worden verminderd. Het college heeft 
toegezegd het oordeel van de werkgroep 
in principe over te nemen en - als onder-
deel van de kadernota buitengebied - voor 
te zullen leggen aan de raad.  Wethouder 
Portegies gaf aan dat deze aanpak nieuw is 
voor de gemeente. Het experiment past in 

het beleid van de gemeente om de burger-
participatie te vergroten.
De eerste bijeenkomst stond vooral in het 
teken van het gezamenlijk verkennen van 
de feiten. Ook is de geschiedenis van de 
maïsteelt in de gemeente en van de regu-
lering van de teelt in beeld gebracht en zijn 
de verschillende belangen die in het geding 
zijn op een rij gezet.
Het eerstvolgende overleg vindt begin ja-
nuari plaats. De groep verkent dan de mo-
gelijkheden voor de toekomst.

Gemeentehuis
in Limmen
Alle publieksdiensten van de gemeente 
Castricum zijn tot eind 2010 te vinden 
aan de Zonnedauw 4 in Limmen. Daar 
kunt u terecht voor aangifte geboorte 
en overlijden, verhuizing en emigratie, 
huwelijk en geregistreerd partnerschap, 
verkiezingen, paspoort/Nederlandse 
identiteitskaart en rijbewijs, uittreksels, 
zorgloket, invalidenparkeerkaarten en 
-plaatsen, belastingen en WOZ, uitke-
ringen en subsidies.

Afspraak
Voor vragen en zaken rond bouwver-
gunningen, bestemmingsplannen, kap-
vergunningen, reclamevergunningen,  
aanlegvergunningen, cultuurhistorie, 
milieu, economische zaken en toerisme 
dient men vooraf een afspraak te ma-
ken met het team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven.  Dat kan per telefoon (0251 
661122), of door langs te komen bij de 
receptie in het gemeentehuis aan de 
Zonnedauw 4 te Limmen.

Tijdelijke huisvesting
Het gemeentehuis aan het Raadhuis-
plein wordt gerenoveerd en uitgebreid. 
Daarom is de gemeentelijke locatie in 
Limmen tot eind 2010 het bezoekadres 
voor alle publieksdiensten. 
Kantoor, bestuur en griffie zijn tijdelijk 
gehuisvest in gebouw De Loet op het 
terrein van Dijk en Duin. Dit is geen 
bezoekadres, bezoek hier is alleen op 
afspraak.

Rectificatie
In tegenstelling tot eerdere bericht-
geving is het afvalbrengdepot aan het 
Schulpstet gesloten op zaterdag 27 de-
cember. Het depot is wel geopend op 
zaterdag 3 januari.

WWW.CASTRICUM.NL



Agenda
Raadsplein
18 december 2008

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20:30 Bespreken onderzoeksopdracht inzake strand te Castricum Aula
19:30 - 20:30 Vervolg bespreking armoedebeleidsnota inclusief

amendementen en moties* 38
20:30 - 21:00
Zandzoom: behandeling amendement Ruimtelijk Plan Landelijk Gebied* Aula
20:30 - 21:00 Diverse raadsvoorstellen* 38

a. Vaststellen normenkader t.b.v. de controle jaarrekening 2008
b. Eerste wijziging legesverordening 2009
Diverse technische onderwerpen*
a. Verslagen en besluitenlijst Raadsplein 4-12-2008
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp Kamer
21:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Zandzoom: Ruimtelijk Plan Landelijk Gebied inclusief amende-
ment (o.v.b. uitkomsten carrousel)

b. Armoedebeleidsnota inclusief amendementen en moties (o.v.b. 
uitkomsten carrousel)

c. Onderzoeksopdracht inzake strand te Castricum (o.v.b. uitkom-
sten carrousel)

d. Vaststellen normenkader t.b.v. de controle jaarrekening 2008 
(o.v.b. uitkomsten carrousel)

e. Eerste wijziging legesverordening 2009 (o.v.b. uitkomsten car-
rousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen 
met de griffie; mevr. V. Hornstra 0251 -  661 277 of mevr. S. Dings 0251 - 661 370. 
E-mail; verahornstra@castricum.nl / suzannedings@castricum.nl . Er kan alleen inge-
sproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. Op de 
onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken

*Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan 
in Castricum.
Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik van de 
gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het poli-
tiebureau aan de Eerste Groenelaan.

College verleent vrijstelling 
voor Nieuw Geesterhage
Het College van B&W heeft 9 december j.l. besloten om vrijstelling ex artikel 19 lid 2 van 
de WRO te verlenen ten behoeve van de realisatie van Nieuw Geesterhage (Kultuurhuis) 
en de bijbehorende woningen. Deze vrijstelling was op 22 april 2008 aangevraagd door 
De Combinatie (BPO en De Wonerij). 

Project Nieuw Geesterhage
Het centrumgebied van Castricum wordt 
opgewaardeerd door sociaal-culturele, ho-
reca-en woonfuncties versterkt met een 
karakteristieke, architectonische uitstraling. 
Zo komt er een nieuw cultureel centrum 
met een theaterzaal, bibliotheek, café, 
muziekschool Toonbeeld, Centrum voor 
Jeugd & Gezin en meerdere zorgfuncties 
bij elkaar. 
Daaromheen worden 127 huur-en koop-
woningen gebouwd die voorzien in de 
woonbehoefte van de bewoners van Cas-
tricum. De woningen gaan in het voorjaar 
van 2009 in de verkoop. Naar verwachting 
zal de oplevering plaats vinden in 2011.

Wat is vrijstelling van het bestem-
mingplan?
Een bestemmingsplan legt vast wat de 
bestemming van de grond in een bepaald 
gebied is en waarvoor die grond gebruikt 
mag worden, bijvoorbeeld woningen, win-
kels, horeca, bedrijven of kantoren. De 
plannen van Nieuw Geesterhage wijken af 
van het huidige bestemmingsplan. Om de 
bebouwing en het gewenste gebruik van 
Nieuw Geesterhage planologisch mogelijk 
te maken is daarom een vrijstelling nodig 
van het geldende bestemmingsplan. 

Vervolg vrijstellingsprocedure
Onder de officiële mededelingen elders 
op deze gemeentelijke informatiepagina’s 
staat de formele publicatie van het vrijstel-
lingsbesluit. Hierin staat ook de beroeps-
procedure omtrent de verleende vrijstelling 

beschreven. 

Informatie over de bouwaanvraag
De Combinatie vraagt naar verwachting 
in februari 2009  een bouwvergunning 
aan bij de gemeente. Als burgemeester 
en wethouders besluiten de bouwver-
gunning te verlenen dan wordt dit op de 
gemeentelijke website en informatiepa-
gina in het Nieuwsblad voor Castricum 
gepubliceerd. 
Belanghebbenden kunnen na voornoemd 
collegebesluit bezwaar aantekenen tegen 
de bouwvergunning bij het college van 
burgemeester en wethouders. Deze legt de 
bezwaren voor advies voor aan de Com-
missie Bezwaarschriften. Deze vergadering 
is openbaar. Daarna neemt het college van 
burgemeester en wethouders, met inacht-
neming van het advies van deze commissie, 
opnieuw een besluit. 
Als de belanghebbende het niet eens is 
met het nieuwe besluit van het college van 
burgemeester en wethouders, kan deze be-
roep instellen bij de rechtbank in Alkmaar 
en na de uitspraak daarvan desgewenst 
nog in hoger beroep gaan bij de Raad van 
State in Den Haag.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vrijstelling 
en de procedures verwijzen wij naar www.
castricum.nl, of de projectleider, de heer M. 
Levering, tel. 0251 661177 .
Voor meer informatie over de plannen zelf, 
kunt u terecht bij BPO, mevrouw N. de 
Waal, tel. 072 5024080.

Brandveiligheid tijdens feestdagen
De brandweer Castricum vraagt de aan-
dacht voor de brandveiligheid zowel bij 
particulieren als in bedrijven en instellin-
gen tijdens de feestdagen. De brandweer 
wil alle ondernemers en/of eigenaars van 
gebouwen waar mensen samenkomen, in-
formeren over hoe zij de feestelijke aankle-
ding van hun gebouw op een brandveilige 
manier kunnen uitvoeren. Per slot van re-
kening zijn zij direct verantwoordelijk voor 
de veiligheid van bezoekers en personeel. 
De brandweer voert de komende weken 
(extra) controles uit om te toetsen of men 
aan de voorschriften voldoet. Wanneer bij 
controles blijkt dat de regels niet nageleefd 
worden, wordt er een rapport opgemaakt 
en zo nodig handhavend opgetreden. 

Tips voor veilige feestdagen, ook bij 
u thuis
Kerstbomen
* Koop een kunststof kerstboom die ge-

maakt is van een type kunststof dat niet 
gemakkelijk in brand gaat. 

* Kiest u voor een “echte” boom, kies 
dan voor een boom met kluit en plaats 
deze in een stevige kuip. Houd de aarde 
waarin de boom is geplant goed vochtig, 
zodat de boom minder snel uitdroogt.

* Zorg dat de boom niet kan omvallen. 
* Zet de boom niet te dicht bij de gordij-

nen.
* Gebruik geen echte kaarsjes in de 

boom.
* Gebruik alleen elektrische verlichting 

met KEMA-keur. 
* Controleer de bedrading van de elektri-

sche kerstboomverlichting op beschadi-

gingen.
* Probeer de installatie eerst uit door de 

lampjes voor het  ophangen korte tijd te 
laten branden. 

* Gebruik een gaaf en goed passend ver-
lengsnoer, en leg dat zodanig neer dat 
niemand er over kan struikelen. 

* Doe de verlichting uit als u het huis ver-
laat. Haal de stekker uit het stopcontact. 

* Plaats kerstbomen niet voor blusmidde-
len, meterkasten, brandmelders of an-
dere schakel- en bedieningspanelen.

Kaarsen
* Zet de kaarsen in een stevige houder op 

een vlakke ondergrond. 
* Gebruik geen houders van brandbaar 

materiaal zoals plastic, hout, kerstbakjes 
e.d.

* Zet kaarsen en kerststukjes op plaatsen 
waar u ze altijd kunt zien en niet te dicht 
bij andere brandbare materialen zoals de 
gordijnen. 

* Zet kaarsen en kerststukjes niet te dicht 
bij een warmtebron zoals de radiator van 
de centrale verwarming of bijvoorbeeld 
in de vensterbank. 

Huisvuilcontainers
* Zorg dat deze goed afgesloten wegge-

zet zijn. Met name open en papier con-
tainers zijn een makkelijk doelwit voor 
brandstichting.

* Bewaar verpakkingsmateriaal en afval 
zoveel mogelijk binnen het gebouw in 
daarvoor geschikte ruimten. Hiermee 
voorkom u dat vandalen dit aan kunnen 
steken.

Weekmarkt vóór kerst op dinsdag
Omdat tweede kerstdag dit jaar valt op 
vrijdag 26 december is besloten de week-
markt te verplaatsen naar de dinsdag voor 
kerstmis, 23 december. Er wordt dan een 
verkorte weekmarkt gehouden tussen de 

Burgemeester Mooijstraat en deTorenstraat. 
Tevens wordt op vrijdag 2 januari 2009 
de weekmarkt eveneens in een verkorte 
versie gehouden tussen de Burgemeester 
Mooijstraat en Torenstraat.

AANGevrAAGde
verGuNNiNGeN
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkijken op de gemeentelijke 
locatie in Limmen, Zonnedauw 4.

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaanvragen, aanvra-
gen Om een aanlegvergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om Ontheffingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verzoeken ontvangen:
111108 Korte Cieweg 2a-6a in Castricum

Het wijzigen van de bestemming (aangevraagde ontheffing)
251108 Sluisweg nabij nr. 9 in Akersloot

Het plaatsen van een rolkas
081208 Ravelstraat 7 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
101208 Prins Hendrikstraat 23 te Castricum

Het plaatsen van een kap op de garage/schuur
Hoocamp 9 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning



121208	 Pernéstraat 16 in Castricum
	 Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking
wordt verleend.

AAnvrAgen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met
ingang van donderdag 18 december 2008 de volgende
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Provincialeweg 4 in Limmen
	 Het realiseren van een Bed & Breakfast

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Hoek Buurtweg/J. Strauszlaan in Akersloot
	 Het bouwen van 22 starterswoningen

Verleende
Vrijstelling
Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO voor de bouw van
Nieuw Geesterhage (Kultuurhuis) met 127 apparte-
menten/woningen en ondergrondse parkeergarage op
het terrein tussen de Geesterduinweg, Molenweide, A.
Schweitzerlaan en D. Hammarskjöldlaan in Castricum

Initiatief
Door de Combinatie (BPO en De Wonerij) is op 22 april
2008 een vrijstellingsverzoek ingediend dat voorziet in
de bouw van Nieuw Geesterhage (een Kultuurhuis),
127 appartementen/woningen en een ondergrondse
parkeergarage op het terrein van Geesterhage en de
Antoniusschool, zijnde het gebied tussen de Geester-
duinweg, Molenweide, A. Schweitzerlaan en D. Ham-
marskjöldlaan in Castricum. Het bouwplan is strijdig met
het geldende bestemmingsplan. Om deze reden is dan
ook een vrijstelling van het bestemmingsplan vereist.
Vanaf donderdag 22 mei 2008 heeft het ontwerp van
de vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO ter inzage gelegen
in het gemeentehuis van Castricum en de gemeente-
lijke locatie in Limmen voor een periode van 6 weken. In
deze periode zijn 47 zienswijzen ingekomen.

Wijzigingen / aanvullingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft		de
voornoemde zienswijzen zorgvuldig afgewogen en zag
hierin geen aanleiding het plan te laten aanpassen.
Wel zijn er na overleg tussen gemeente en De Combi-
natie op twee punten wijzigingen / aanvullingen aange-
bracht t.o.v. het ontwerp van het vrijstellingbesluit dat
reeds ter inzage heeft gelegen. De twee punten zijn:
-	 de realisering van een waterbergingskelder onder de

hellingbaan van de parkeergarage;
-	 de situering en aantallen van de maaiveldparkeer-

plaatsen aan de Molenweide, de parkeerkoffer bij de
H. Dunantsingel, de D. Hammerskjöldlaan en de A.
Schweitzerlaan zijn gewijzigd. Het totaal aantal par-
keerplaatsen op maaiveld is gelijk gebleven. Er wor-
den, gelijk als aangegeven in het ontwerp van het
vrijstellingbesluit dat reeds ter inzage heeft gelegen,
in totaal 140 maaiveldparkeerplaatsen binnen het
projectgebied gerealiseerd.

Besluit
Het college heeft op 9 december 2008 besloten de ge-
vraagde vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen. De vrijstel-
ling is verzonden naar De Combinatie op 11 december j.l.

Beroep
Aangezien er nog geen bouwvergunning voor Nieuw
Geesterhage is aangevraagd en thans de vrijstelling
“los” wordt verleend, is hier een bijzondere procedure
van toepassing.
Tegen het vrijstellingbesluit kan geen bezwaar worden
ingediend bij het college van B en W. Wel is het mogelijk
tegen het vrijstellingsbesluit direct beroep in te stellen bij
de rechtbank op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht. Dat kan in onderstaande gevallen:
-	 Alleen wie eerder in de procedure een zienswijze om-

trent de vrijstelling heeft ingediend, kan tegen het
vrijstellingsbesluit beroep instellen bij de Rechtbank
te Alkmaar. U dient dan wel belanghebbende te zijn.
Dit dient binnen zes weken na de dag van verzending
van het vrijstellingbesluit		te gebeuren, schriftelijk en
gemotiveerd.

-	 Daarnaast is voor eenieder beroep mogelijk tegen de
hiervoor genoemde “wijzigingen / aanvullingen t.o.v.
het ontwerp van het vrijstellingbesluit”. Ook in dit
geval geldt dat men, binnen zes weken na de dag
van verzending van het vrijstellingbesluit, schriftelijk
en gemotiveerd beroep kan instellen bij de Rechtbank
te Alkmaar.

U dient uw beroepschrift te richten aan Rechtbank Alk-
maar, Sector Bestuursrecht, postbus 251, 1800 BG Alk-
maar.
In het beroepschrift moeten tenminste zijn vermeld:
-	 naam, adres en handtekening van de indiener;
-	 datum aanduiding;
-	 omschrijving van het besluit waartegen het beroep-

schrift is gericht (bv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een kopie
ervan);

-	 gronden van het beroep (de reden(en) waarom de
indiener het met het besluit oneens is).

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffie-
recht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van
een beroepschrift niet opgeschort. Op grond van artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor,
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800
BG Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo’n ver-
zoek is wel, dat tevens een beroepschrift is ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vragen?
Voor vragen over het vrijstellingsverzoek of de verdere
procedure, kunt u contact opnemen met de heer M.
Levering van de afdeling Projecten, telefoonnummer
0251-661 177.
Zie ook het redactionele artikel elders op deze gemeen-
telijke informatiepagina’s.

AAnvrAgen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met
ingang van donderdag 18 december 2008 de volgende
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 lid 4 
van de Wet ruimtelijke ordening
Zuidlaan 6 in De Woude
	 Het bouwen van een woning met schuur

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met
ingang van donderdag 18 december 2008 de volgende
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Den Burglaan 18 in Limmen
	 Het uitbreiden van de woning

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een
belanghebbende mondelinge of schriftelijke zienswijzen
indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van Castricum. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, be-
reikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van de
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Verleende
Vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen
101208	 Bremlaan 4 in Castricum
	 Het plaatsen van dakkapellen
	 Klapweide 20 in Castricum
	 Het uitbreiden van de woning en het plaatsen

van een dakkapel
121208	 Dr. Ramaerlaan 10 in Castricum
	 Het bouwen van een schuur/garage

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.

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

verordening tegemoetkoming kosten
kinderopvAng op grond vAn een soci-
AAl-medische indicAtie
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28
augustus 2008 de Verordening Tegemoetkoming Kos-
ten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische
indicatie heeft vastgesteld.

In deze verordening zijn bepalingen opgenomen over
de doelgroep, de verlening, de vaststelling van de te-
gemoetkoming en de eigen bijdrage		in de kosten van
kinderopvang als deze verband houdt met een sociaal-
medische indicatie.

De verordening treedt in werking op 1 januari 2009 en
ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de receptie van
de Publieksdiensten van de gemeente Castricum,		geves-
tigd Zonnedauw 4 te Limmen. Inlichtingen hierover kunt
u krijgen bij dhr.		F.C. ten Kleij, tel. 0251 -		66 13 05.

Binnen zes weken na datum van deze publicatie van
deze besluiten, kunnen belanghebbenden schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaar-
schrift moet worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Castricum, Adres: Postbus
1301, 1900 BH CASTRICUM.

monumentenprocedure
De burgemeester maakt ingevolge het bepaalde in ar-
tikel 11 van de ‘Monumentenverordening gemeente
Castricum 2003’ bekend dat een aanvraag om monu-
mentenvergunning is ontvangen voor het wijzigen van
de schutsluis bij Woude 1 te de Woude (gemeentelijk
monument). Het plan heeft betrekking op het vervan-
gen van twee stel sluisdeuren. De bestaande sluisdeuren
zijn namelijk zodanig aangetast dat herstel daarvan niet
(meer) haalbaar is.

De aanvraag om monumentenvergunning ligt vanaf
maandag, 22 december 2008 gedurende veertien da-
gen voor een ieder in de gemeentelijke locatie te Lim-
men (receptie) ter inzage. Gedurende bovenstaande
termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om
zijn of haar zienswijze met betrekking tot deze aanvraag
om monumentenvergunning naar voren te brengen bij
burgemeester en wethouders.

BekendmAking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
overeenkomstig de ledenbrief van het Landelijk Overleg
Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, CVA/LOGA 08/36
de volgende wijziging in de rechtspositieregeling van
het gemeentepersoneel de CAR/UWO (Collectieve Ar-
beidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst)
hebben vastgesteld.
Technische wijzigingen bovenwettelijke werkloos-
heidsregeling
Per 1 juli 2008 is de nieuwe bovenwettelijke werkloos-
heidsregeling voor het gemeentepersoneel ingevoerd.
Nadien is nodig gebleken enkele technische en redactio-
nele wijzigingen in de regeling aan te brengen. Deze zijn
inmiddels vastgesteld.

Castricum, 17 december 2008


