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overdekt winkelhart castricum

Oliebollen voor KiKa
Castricum - Personeel van de 
strandpaviljoens Deining en Jaf-
fa hebben een actie bedacht 
waarvan de opbrengst geheel 
ten goede komt aan KiKa, Kin-
deren Kankervrij. Ze gaan olie-
bollen bakken. KiKa werft fond-
sen, die ten goede komen aan 
de zeven kinderkankercentra in 
Nederland. Er kan gekozen wor- Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal

Koopzondag 
Geesterduin
Castricum - Er zijn elfjes, een 
kerstman en een kerstvrouw. Zij 
delen glühwein uit, zondag in 
winkelcentrum Geesterduin. Dan 
zijn alle winkels geopend. Een 
optreden van The Midway Sin-
gers zorgt verder voor een gezel-
lige kerstsfeer. 
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Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

Kies
deze Kerst
eens voor

biologisch
vlees

bestel tijdig
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Hele collectie
 50 % korting

Wegens
bouWhinder

schoenen:

Camper
Via Via
Tamaris
Minnetonka
Ca’shott

Kleding:

Chiarico
Yaya
Hel. Hart

Tassen, riemen en shawls
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Kerstbestellijsten liggen voor u klaar
in de winkel!

tot ziens bij

Kerst
Petit Fours

Ze Zijn er weer!

den voor oliebollen met of zon-
der krenten. De bestelling wordt 
gratis thuisgebracht in Castri-
cum en Limmen of kan worden 
afgehaald. Lever het bestelfor-
mulier in voor 24 december bij 
Cafetaria Family in Bakkum, Ex-
clusivo en Blue World in Castri-
cum en Bloembinderij Suus in 
Limmen. 

Niemand hoeft alleen 
te zijn op kerstavond
Castricum - Op 24 december 
wordt weer een Kerst-Inn ge-
houden voor iedereen die niet 
alleen wil zijn op kerstavond. De 
Kerst-Inn vindt dit jaar niet plaats 
in De Kern, maar in De Schakel 
tegenover De Kern. Iedereen is 
welkom van 19.30 tot 1.00 uur ’s 
nachts. De toegang is gratis. 

De Kerst-Inn is niet gebonden 
aan een kerkelijke organisatie. 
Traditioneel komt de kerstman 
langs met een presentje en voor 
een drankje en een hapje wordt 
gezorgd. Tijdens de Kerst-Inn 
wordt bingo gespeeld, De avond 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door het bedrijfsleven en andere 

sponsors. Kijk voor meer infor-
matie op www.kerst-inn.info. 
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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.

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van 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.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. Woensdag 23 de-
cember is het Artsenlaboratorium gesloten.
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.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

25ste kersttentoonstelling 
voor amateurkunstenaars
Castricum - Zoals al vele jaren 
traditie is, organiseren de Foto-
club Castricum en Toonbeeld de 
25ste kersttentoonstelling voor 
amateurkunstenaars in het ge-
bouw van Toonbeeld in de Jan 
van Nassaustraat 6.
Er doen dit jaar weer een groot 
aantal deelnemers mee met 
schilderijen, beelden, kalligra-
fie, foto’s, keramiek en sieraden. 
Gehoopt wordt dat velen zullen 
meedoen aan het gekozen the-
ma van dit jaar ‘Evolutie’. De of-
ficiële opening wordt gehouden 
op vrijdag eerste kerstdag om 
14.00 uur. Tijdens deze tentoon-
stelling worden muzikanten de 
gelegenheid gegeven om op te 
treden. Een muzikale omlijsting 
draagt altijd veel bij aan een ge-
zellige sfeer. Ook dit jaar zijn er 
weer prijzen beschikbaar voor de 
deelnemers van de  verschillende 
categorieën: Platvlak, ruimtelijk, 
foto’s en het thema. Deze wor-
den beoordeeld door een vakjury 
die uit drie personen bestaat. De 
prijzen worden uitgereikt op vrij-
dag 1 januari om 16.00 uur.

Winterroute
Al een aantal jaren maakt de ten-
toonstelling deel uit van de win-
terroute, die voert langs diverse 

kunstcentra. Onder andere: Per-
spectief, van Oldenbarneveldt-
weg 37 in Bakkum. Geopend op 
25, 26, 27 december en 1,2, 3 ja-
nuari van 13.00 tot 17.00 uur.
De Wissel: Gasstraat 3, Castri-
cum. Geopend op 27 en  29 de-
cember van 13.00 tot 17.00 uur, 
25 en 26 dececember en 1 janu-
ari niet geopend.
Fotoclub Castricum: Jan van 
Nassaustraat 6, Castricum. Ge-
opend op 25, 26, 27 december en 
1 januari van 13.00 tot 17.00 uur.
Toonbeeld: Jan van Nassaustraat 
6, Castricum. Geopend op 25, 26, 
27 december en 1 januari van 
13.00 tot 17.00 uur.
Tineke’s atelier: Rijksweg 176, 
Limmen. Geopend op 25, 26, 27  
december en 1, 2 en 3 januari 
van 13.00 tot 17.00 uur
Tintoretto: ‘de Hofdijk’, Mariën-
stein 178a, Heiloo. Geopend op 
25, 26, 27 december en 1 januari  
van 13.00 tot 17.00 uur.
Kapel GGZ Noord-Holland 
Noord: Kennemerstraatweg 464, 
Heiloo. Geopend op 19, 20, 26, 
27 december en 2, 3 januari van 
13.00 tot 17.00 uur Op zondag 20 
december is deze expositie al-
leen toegankelijk met een kaart 
voor het Kerstconcert door de 
‘Geestemer Zangers’.

Eenzijdig ongeval op A9
Regio - Afgelopen vrijdag was er een eenzijdig ongeval op de A9 ter 
hoogte van Heiloo. De bestuurder verloor de controle over het voer-
tuig, nadat de auto een klapband kreeg. De auto botste hierop tegen 
de vangrail, draaide een slag in het rond en kwam met de achterkant 
tegen de vangrail tot stilstand. Twee ambulances hebben de bestuur-
der en inzittende naar het ziekenhuis gebracht. De auto, die totaal ver-
nield was, is door een bergbedrijf afgevoerd. Foto: Leo Tillmans.

Brooddoosjes voor de Pax Christi
Limmen - Bakkerij Bakker Bak-
ker uit Limmen heeft de kinderen 
van de Pax Christi school in Lim-
men verrast met een brooddoos, 
omdat de Pax Christi school dit 
jaar 40 jaar bestaat. 
En bij een verjaardag hoort na-
tuurlijk een cadeau! De kinderen 
werden ’s morgens blij verrast 
toen Peter Bakker alle klassen 
langs ging om persoonlijk ieder 

kind te voorzien van een lekker 
gevulde brooddoos. 
Natuurlijk vertelde de bakker er-
bij hoe belangrijk een goed ont-
bijt is. Hij hoopt dat de kinde-
ren iedere ochtend goed ontbij-
ten met lekker brood van de ver-
se bakker. 

Alle kinderen hebben heerlijk zit-
ten genieten van de traktatie.

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: 

Gevonden en
vermiste dieren

072-5612482. 
Vermist:
Grote Weide Castricum: witte 
poes, grijs om bek, grote grijze 
vlek op rug, grijs plekje op linker 
achterknie, grijze staart, klein, 6 
jaar, Poes.

Gevonden:
Van Uytrechtlaan Bakkum: 
dwerghangoorkonijntje, beige/
zwart gemeleerd.
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De Bakkerij sluit Bakloze periode 
muzikaal af in café Me Tante

Castrcum - Nu de Bakke-
rij mogelijk binnenkort al zeer 
snel zelf de deuren zal kun-
nen openen van café Me Tan-
te om daar een nieuw poppodi-
um het licht te laten zien, verdie-
nen de Bakkerij avonden in ca-
fé Me Tante een waardige afslui-
ter. Net als vele andere bevrien-
de cafés en poppodia heeft café 
Me Tante de Bakkerij de moge-
lijkheid geboden om de ‘Baklo-
ze’ periode te kunnen overbrug-
gen door middel van het organi-

seren van avonden met live mu-
ziek. Als afsluiter van de avon-
den die meestal bekendston-
den als ‘Songwriters Sundays’ 
heeft De Bakkerij op zondag 20 
december een zeer intens muzi-
kaal programma in elkaar weten 
te draaien met het Engelse John 
Parry’s Trio en het Utrechtse For-
sophie.
Forsophie zal het spits afbijten. 
Deze jonge band komt na drie-
eneenhalf jaar componeren, ar-
rangeren en repeteren binnen-

kort met haar debuutalbum. ‘Een 
ontroerend verhaal over liefde, 
geluk en zingeving’ zoals ze zelf 
zeggen. Muzikaal is Forsophie 
beïnvloed door acts als Muse, 
Radiohead, Mono en Sigur Ros 
en is wel te duiden als een vorm 
van postrock. Vanaf 2010 zal For-
sophie te zien zijn op de nationa-
le en Europese podia. 
Hierna zal het Engelse John Par-
ry Trio optreden. Speciaal voor 
de Bakkerij steken deze arties-
ten het kanaal over om een on-
vergetelijk optreden te verzor-
gen. Deze band is opgericht in 
2002 en onlangs is hun derde 
album uitgebracht. Afwisselend 
begeleid door piano, keyboard, 
gitaar, drums, percussie en bas 
creëert dit trio onheilspellende 
soundscapes die John Parry’s 
unieke demonische zangpartij-
en  accuraat weten te verster-
ken. De algehele donkere sfeer 
wordt verder versterkt door visu-
ele kunst en filmbeelden van vi-
deokunstenaar Andy Holden. Al-
les bij elkaar resulteert dit in een 
experimenteel muzikaal drama 
zonder weerga.
Aanvang 20.30 uur, gratis en-
tree.

Programma 17 dec t/m 23 dec 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 16.30 uur & 20.30 uur 
zondag 16.00 uur & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur

“Komt een vrouw bij de Dokter”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur
“Terug naar de Kust”

vrijdag 18.00 uur 
zaterdag 13.30 uur
zondag 13.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
“A Christmas Carol 3D”

zaterdag 13.30 uur
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.00 uur 

“Plop en de kabouterbaby” 
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 16.00 uur 
“Anubis en de wraak 

van Arghus”
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur
“Alvin & the Chipmunks 2” (NL)

A Christmas Carol
Disney’s A Christmas Carol is 
een bijzondere beleving die 
met de unieke visie van Aca-
demy Award®-winnaar Robert 
Zemeckis is gemaakt. Hij heeft 
de fantastische essentie van 
het klassieke Charles Dickens 
verhaal in een nieuw en voor-
al uniek jasje gegoten. Ebene-
zer Scrooge begint de kerstda-
gen zoals gewoonlijk met kren-
terige minachting naar zijn trou-

we hulp en snauwend naar zijn 
vrolijke neef. Maar de geesten 
van zijn kerstverleden, -heden 
en -toekomst nemen hem mee 
op een opzienbarende reis waar-
bij de oude Scrooge, met veel te-
genzin, de waarheid onder ogen 
moet zien. Hierdoor realiseert hij 
zich dat hij zijn hart moet ope-
nen voordat het te laat is, om alle 
ongelukkige jaren weer goed te 
kunnen maken. 

Anubis en de wraak van Arghus
Omdat Appie jarig is, gaan de 
Anubis bewoners naar een oud 
landhuis. Tijdens het horrorfeest-
je slaat de klok twaalf en begint 
het huis te spoken. Als ze een 
voor een verdwijnen, denkt Ap-
pie dat het huis bewoond wordt 
door een vampier en is hij vast-
besloten om hem te zoeken. 
Maar Nienke twijfelt, waarom 
vindt ze overal in huis bood-
schappen over vriendschap en 

eenzaamheid? En is de vreem-
de man die in huis ronddoolt een 
hulpje van de vampier of pro-
beert hij hen iets duidelijk te ma-
ken? 
Als Appies actie mislukt, lijkt al-
les verloren. Maar dan neemt 
Nienke het heft in handen en 
bedenkt een dapper plan waar-
mee ze Fabian en alle andere 
verdwenen vrienden probeert te 
redden.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
09-11-2009: Senna Noah, zoon 
van E.W. Vasbinder en D.J. Dog-
genaar, geboren te Alkmaar. 30-
11-2009: Lars, zoon van R.A. 
Hoogerwerf en J.M. Guit, gebo-
ren te Beverwijk. 04-12-2009: 
Lennart Tobias, zoon van W. Kra-
mer en I.M. Lanser, geboren te 
Castricum. 03-12-2009: Keano, 
zoon van J. Plasmeyer en B. Bur-
ger, geboren te Castricum. 04-
12-2009: Carlijn, dochter van S. 
Minkes en M. van Groeningen, 
geboren te Castricum. 07-12-
2009: Evan, zoon van D. Klene en 
M.T. Duin, geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
24-11-2009: Joep Petrus Johan-
nes, zoon van T.I.M. Dekker en 
M. van Leeuwen, geboren te Alk-
maar. 27-11-2009: Max, zoon van 
B.E. de Krou en S. Klijn, geboren 
te Beverwijk. 02-12-2009: Djim, 
zoon van G.N.P. Valkering en M. 
Rademaker, geboren te Alkmaar.
Wonende te Bakkum:
26-11-2009: Willem, zoon van 
J.P.M. Korsmit en M.C. Berkhout, 
geboren te Bakkum.

Wonende te Akersloot:
30-11-2009: Boy, zoon van R. 
Duin en N. Goosensen, geboren 
te Beverwijk. 01-12-2009: Qui-
ana Anna Margaretha, dochter 
van A.S.G. Woestenburg en S.S. 
Blauw, geboren te Akersloot.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
01-12-2009: Glorie, Richard F.J. 
en Rienstra, Monique, beiden 
wonende te Limmen. 03-12-
2009: Rijnoudt, Johanna J. en 
Heeman, Magdalena M., beiden 
wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
27-11-2009: Schilders, Govert J. 
en Koelman, Dieuwke F., beiden 
wonende te Heiloo.

Overleden:
Wonende te Castricum:
28-11-2009: Geismayr, Hermine, 
oud 89 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met A. 
Onsia. 29-11-2009: Pastoor, Ger-
rit R., oud 89 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met M.M. Pee-
ters. 01-12-2009: Zaal, Maria G., 
oud 89 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met E.L. 
Sinnige. 02-12-2009: Hendriks, 
Ansje E.J., oud 70 jaar, overleden 
te Beverwijk, gehuwd met D. van 
Ladesteijn. 03-12-2009: Wenne-
kus, Cornelia, oud 73 jaar, over-
leden te Beverwijk, gehuwd met 
F. Haagsma. 06-12-2009: Walstra, 
Jan H., oud 79 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met J.M. Ja-
nisse. 08-12-2009: Bakker, Nico-
laas P., oud 82 jaar, gehuwd met 
Th.M. van Roon, overleden te 
Castricum. 09-12-2009: de Vries, 
Jacoba, oud 96 jaar, gehuwd ge-
weest met J. Spaan, overleden te 
Castricum.

Wonende te Velsen:
05-12-2009: van Loo, Hendrika 
J., oud 75 jaar, overleden te Bak-
kum.
Wonende te Limmen:
25-11-2009: Valkering, Engel-
bertus P., oud 78 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met M.J. 
Sprenkeling.

Wonende te Bakkum:
04-12-2009: de Ruiter, Elbartus, 
oud 76 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met S. Oosterha-
ven.

Volop kerststemming 
in het Oude Theehuys
Castricum - Zondag 20 decem-
ber komen bezoekers bij Het Ou-
de Theehuys helemaal in kerst-
stemming. Er staan winterse war-
me dranken op het menu zoals 
glühwein en chocolademelk en 
er is huisgemaakte erwtensoep. 

Tussen 15.00 en 16.00 uur treedt  
het Gouwe (Vr)ouwenkoor van 
Toonbeeld op, onder leiding van 
Gabriella Munier. Zij brengen di-
verse kerstliederen ten gehore 
maar ook ander sfeervol reper-
toire. 
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Vieringen op kerstavond
Protestantse Gemeente
Castricum - Op kerstavond vin-
den een drietal vieringen plaats 
in de Protestantse Gemeente 
Castricum. Iedere viering heeft 
zijn eigen karakter en opzet. Op 
deze manier heeft men de mo-
gelijkheid een keuze te ma-
ken voor de viering die het bes-
te aansluit bij de eigen beleving 
van het kerstfeest.

Kinderkerstviering. Geen stil-
le nacht.
Maranathakerk, Kleibroek/
Beatrixstraat 19.00 uur. Maan-
dag 24 december worden kin-
deren uitgenodigd samen met 
ouders, opa’s, oma’s, vrienden 
en kennissen voor de kinder-
kerstviering in de Maranatha-
kerk. Rondom het verhaal van 
de boze herbergier die telkens 
uit zijn slaap wordt gehaald kijkt 
men naar een klein stukje thea-
ter, beeldverhalen en zingt men 
kerstliederen samen met elkaar 
en met het koor Connection. Na 
afloop van de dienst is er choco-
lademelk en zijn er kerstkransjes. 
Voorganger is Dick van Arkel 

Het oecumenisch vesper op 
kerstavond Jesaja, de profeet 
van het visioen.
Dorpskerk, Kerkpad 1, 21.00 uur.
“Een loot ontspringt uit de stronk 
van Isaï, een scheut bloeit op uit 
de wortels. Hij is vervuld van de 
geest van de  Heer, de Geest die 
wijsheid geeft en inzicht kracht 
voor een goed bestuur, ken-
nis van goed en kwaad, ontzag 

voor de Heer...” Zo begint Jesaja 
zijn visioen  van een nieuwe toe-
komst: Op de Sion, God’s heilige 
berg doet niemand meer kwaad, 
sticht niemand meer onheil. De 
baby speelt bij het hol van de 
slang en de wolf is de gast van 
het lam. (Jesaja 11 vers 1-9). 
Maria Hogema. Op kerstavond 
24 december om 21.00 uur zal 
Jesaja centraal staan in de der-
de oecumenische vesper van dit 
jaar. Dick van Arkel zal een kor-
te overdenking houden. De mu-
zikale omlijsting zal worden ver-
zorgd door het liturgiekoor onder 
leiding van Jelle Jan Klinkert.

Kerstnachtdienst
Dorpskerk, Kerkpad 1, 23.00 uur. 
De kerstnachtdienst in de sfeer-
vol verlichte en mooi versierde  
Dorpskerk zal vooral in het teken 
staan van het samen zingen van 
de bekende kerstliederen.
In deze dienst is Maas Beitler de 
voorganger en zal medewerking 
worden verleend door het jonge-
renkoor Erile onder leiding van 
Marianne Beitler.
Na de dienst is er glühwein en 
krentenbrood en alle gelegen-
heid om na te praten, elkaar te 
ontmoeten en te luisteren naar 
het koor dat kerstliederen blijft 
zingen .

Kerstavond in Bakkum
Bakkum - Ook dit jaar orga-
niseren de Vereniging Dorps-
raad Bakkum en Muziekvereni-
ging Emergo weer een sfeer-
volle kerstavond in de buiten-
lucht op het pleintje in Bakkum 
bij Hotel Borst. Het begint om 
19.00 uur met het versieren van 
de kerstboom door de jeugd. Ui-
teraard is er warme chocolade-
melk en glühwein verkrijgbaar 
voor het versterken van de in-
wendige mens. Het gelegen-
heidskoor Bakkum zorgt daarbij 
voor de muzikale omlijsting. Om 
20.00 uur begint de samenzang, 
begeleid door het kerstensemble 
van Emergo.
De vereniging dorpsraad Bak-
kum heeft van PWN weer een 
mooie kerstboom uit het duin-
gebied mogen halen. Met hulp 
van Alwin Hes is de metershoge 
boom met een kraan stevig op 
het plein neergezet.
Kinderen van Bakkum en Castri-
cum wordt gevraagd om alvast 
kerstversieringen voor de boom 
te maken. Dat mag een tekening 
zijn, maar ook een mooie strik, of 
een zelf gemaakte kerstbal. Op 
kerstavond mogen zij die dan 
vanaf 19.00 uur in de boom ko-
men hangen. Na het ophangen 
van de versiering krijgen de kin-
deren een leuke verrassing.
Met medewerking van Hotel 
Borst is er voor de ouders warme 
chocolademelk en glühwein om 
warm te blijven in de ongetwij-
feld frisse kerstavond. Het gele-

genheidskoor Bakkum zal tussen 
19.00 en 20.00 uur bij de kerst-
boom een aantal kerstliederen 
ten gehore brengen. Om 20.00 
uur begint de inmiddels tot tradi-
tie uitgegroeide samenzang. De 
begeleiding is weer in vertrouw-
de handen van het kerstensem-
ble van Emergo onder leiding 
van Cor de Beurs. Schildersbe-
drijf Ronald Kuijer heeft zijn stei-
ger weer beschikbaar gesteld om 
het metershoge projectiescherm 
van Emergo te kunnen plaatsen. 
Zo kan iedereen de liedteksten 
goed zien en zijn de handen vrij 
voor een kerstlicht. Emergo doet 
namelijk aan iedereen die komt 
zingen de oproep een kerstlicht 
mee te nemen om de avond nog 
sfeervoller te maken.
In samenwerking met de Werk-
groep Oud Castricum vertoont 
Emergo dit jaar een nieuwe dia-
presentatie. Dit jaar is een serie 
gemaakt van markante gebou-
wen uit het verleden die helaas 
zijn verdwenen, onder de toe-
passelijke titel ‘langs het tuinpad 
van mijn vader’.
Iedereen is welkom op donder-
dagavond 24 december van-
af 19.00 uur op het Bakkummer 
Pleintje bij Hotel Borst. Gelet op 
de verwachte drukte zal de om-
geving van het pleintje worden 
afgesloten voor verkeer. De om-
wonenden van het pleintje wordt 
gevraagd vanaf 15.00 uur hun 
auto niet op het pleintje te par-
keren.  

Klassieke nachtmis 
in de Pancratiuskerk
Castricum - Aan de vooravond 
van Kerstmis zal op 24 decem-
ber de nachtmis van 22.00 uur 
in de Sint Pancratiuskerk aan 
de Dorpsstraat 115 te Castri-
cum worden opgeluisterd door 
het Gemengd Koor Pancrati-
us. Het koor staat  onder leiding 
van dirigent Joost Doodeman en 
wordt op het bekende Davidor-
gel begeleid door organist Ro-
nald Schollaart..
Uitgevoerd zal worden ‘Die Hir-
tenmesse’ van Ferdinand Schu-
bert, een Oostenrijkse compo-
nist en muziekpedagoog, gebo-
ren in Himmelpfortgrund (voor-

stad van het toenmalige Wenen) 
op 18 oktober 1794 en gestor-
ven te Alsergrund op 26 febru-
ari 1859. Deze componist was 
een broer van de meer bekende 
Franz Schubert.
Vanaf 21.30 uur zal het orgel wor-
den bespeeld en kan men luiste-
ren naar diverse koorwerken; te-
vens zullen bekende kerstliede-
ren gezamenlijk gezongen wor-
den.
In deze viering zullen voorgaan 
kapelaan Kaleab en pastor Huis-
man. Er zijn geen kaarten nodig 
om aan deze viering te kunnen 
deelnemen.

Kerkkoor Cantare 12,5 jaar
Castricum - Het vierstemmig 
koor Cantare viert - zoals de ti-
tel al aangeeft - zijn ‘koperen’ ju-
bileum en omvat zo’n 40 leden 
waarvan 20% mannen.
Regelmatig ondersteunt het koor 
liturgische diensten in afwisse-
lend de Pancratiuskerk te Cas-
tricum en de Maria ten Hemel-

opneming te Bakkum. En niet al-
leen in zang: ook geven de le-
den een fysieke en inhoudelijke 
bijdrage aan alles wat uiteinde-
lijk voor een goede viering om de 
hoek komt kijken.

Maar het zijn niet alleen ‘gees-
telijke’ liederen die het koor uit-

draagt: graag maakt ze uitstap-
jes naar het musicalrepertoire of 
het andere, populaire genre.
Én dit alles onder de bijna immer 
inspirerende leiding van onze 
vaste dirigent: Peter Vagevuur.
Cantare is een koor met leden 
van uiteenlopende pluimage in 
een leeftijdscategorie gemiddeld 
tussen 30 - 60 jaar. Zangervaring 
of andere voorwaarden om deel 
te nemen zijn er niet. Zie voor in-
fo ook www.koorcantare.nl.
Met december nu in het vizier 
richten alle stemmen zich op de 
kerst. Ondertussen wordt er vol-
op gerepeteerd op iedere dins-
dagavond om 20.30 uur in de 
Maria ten Hemelopneming om 
optimaal voor de dag te komen 
voor uitvoeringen rondom de-
ze dagen. Belangstellenden zijn 
hier welkom.

Het belangrijkste optreden van 
het seizoen - niet in de laatste 
plaats vanwege het lustrum - zal 
echter zijn op 24 december: tij-
dens de kerstmis om 19.30 uur 
in eveneens de Maria ten He-
melopneming. 

Kerstconcert Neva Ensemble
Limmen - Op eerste kerstdag 
zal het het Neva Ensemble uit 
Sint Petersburg om 14.00 uur 
een kerstconcert verzorgen in 
de Corneliuskerk. De kerk is om 
13.30 uur open en de entree-
prijs is 10,00 euro, inclusief kof-
fie/thee. De opbrengst van dit 
concert komt in zijn geheel ten 
goede aan de actie ‘Fietsen voor 
Burkina’. 
Om 15.00 uur zal het Neva En-
semble dan ook voor dit goe-
de doel vocaal even stilstaan bij 

de 24 uur fietsmarathon die dan 
wordt afgesloten. 
Het Neva Ensemble bestaat uit 
zes personen, drie dames en drie 
heren. Te weten: Irina Shasheva 
(1e sopraan); Ekateria Alabina 
(mezzosopraan); Vladimir Maty-
gulin (counter tenor en dirigent); 
Dmitri Taneev (bariton) Sergej 
Ordinetz (bas) en de pianobe-
geleiding van het licht klassie-
ke gedeelte is in handen van Va-
lerya Matygulina. 
Dit kleine koor heeft zich gespe-

cialiseerd in het zingen van Rus-
sische kerkmuziek. Daarnaast 
wordt het repertoire aangevuld 
met beroemde liederen uit de 
folklore van het land, alsmede 
met licht klassiek repertoire. Dat 
allemaal in de kerstsfeer onder 
de kerstboom.

Kaartjes voor dit kerstconcert 
zijn te koop bij de servicebalie 
van Albert Heijn en bij Stuifber-
gen aan de Kerkweg. Men kan 
ook, zolang de voorraad strekt, 
op 25 december voor aanvang 
van het concert bij de Cornelius-
kerk nog kaartjes kopen.
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Trainer D-pupillen Vitesse’22: 

“Plezier en kwali- 
teit staan voorop” 
Castricum - Sportvereniging 
Vitesse’22 is al jaren een club 
die streeft naar een balans van  
prestatie en plezier. Met name 
voor de jeugd is het belangrijk 
dat het kind ook op maatschap-
pelijk vlak een goede begelei-
ding krijgt. Alle trainers dragen 
de filosofie dat spelers teamge-
richt moeten denken. 

“Je ziet dat Vitesse’22 in het ver-
leden vaak goede individuele 
spelers heeft voortgebracht, die 
ook vaak in de wedstrijden het 
verschil kunnen maken. Maar 
nog belangrijker daarnaast is 
hoe de teambuilding verloopt. Je 
pakt toch vaak de punten door 
samen je schouders eronder te 
zetten of iets voor elkaar over 

te hebben”, aldus Pierre Cre-
mers, trainer van de D-pupillen. 
Hij vervolgt: “De tijd van Piet-
je Keizer is voorbij.” Keizer was 
een linksbuiten die in de eerdere 
glorietijd bij Ajax vroeger alleen 
maar aanviel en zelden in dienst 
van het team speelde. Zijn dub-
bele schaar is evenwel legenda-
risch. “Een goede aanvalslinie in 
een team kan niet zonder een 
goede verdediging of middenli-
nie. Er moet naar een juiste ba-
lans gezocht worden. Ik geloof 
dat het eerste elftal wat dat be-
treft onder leiding van de jonge 
trainer Jort van der Meulen op 
de goede weg is”, verduidelijkt 
Cremers. Een goede organisa-
tie en structuur en cultuur neer-
zetten binnen de club is een ver-

dere vereiste. Nico Castricum is 
degene die als vertegenwoordi-
ger van de Technische Commis-
sie bij Vitesse’22 het jeugdbeleid 
aanstuurt.  Door een strakkere 
regie weet elke jeugdtrainer van 
de F tot en met de A weet welke 
doelen met spelers of het team 
aan het eind van het seizoen ge-
haald kunnen of moeten worden. 
Ook plezier is hierin een belang-
rijke pijler. Vitesse’22 biedt dan 
ook leuke andere evenemen-
ten, zoals het D-kampeerweek-
end of de Casino-avond voor de 
C-jeugd in het nieuwe jaar, als 
ook het komende kerstfeest voor 
de E-pupillen en het Oliebollen-
toernooi voor de oudere Vitesse-
jeugd rond deze dagen. 
Cremers: “Voetbal is niet alleen 
tegen een bal trappen. De kin-
deren moeten al zoveel. Het zich 
ontwikkelen als sportmens is 
even belangrijk.”    

Verjonging en verfrissing in 
trainersbeleid is nodig
Cremers geeft aan dat de stijl 
van trainers soms verfrissing no-
dig heeft. Jacob Stuifbergen is 
daarom momenteel als assistent-
trainer werkzaam in de D-selec-
tie. “De wat oudere jeugdtrainers 
kunnen de aanstormende talen-
ten goede coaching geven, zo-
dat er op deze manier kwalitatief 
meerjeugdtrainers zich onder de 
paraplu van Vitesse’22 kunnen 
ontwikkelen,” vertelt Cremers. 
“Ik merk dat de jeugd steeds va-
ker achter de computer kruipt en 
de digitale wereld steeds belang-
rijker wordt. Toch is het belang-
rijk om de jeugd in beweging te 
houden. Daarom is de houding 
en rol van de ouders hierbij be-
langrijk”, sluit Cremers af.  

Jazzdance afdeling van 
DOS eert Michael Jackson
Castricum - Tijdens een optreden in theater De dansende duinen op 
zondag 13 december hebben alle 15 groepen  van DOS gedanst op 
nummers van Michael Jackson. Meisjes, meiden en een jongen lieten 
dansen zien waarin de stijl van de, dit jaar overleden, King of Pop naar 
voren kwam.  

Hockeymeiden MHCC D1 kampioen
Castricum - Met een glansrijke 
3-1 zege op concurrent Allian-
ce hebben de hockeymeiden van 
MHCC D1 afgelopen zondag het 
zwaarbevochten kampioenschap 
binnengesleept. Na de uitzinnige 
ereronde, waarbij de champagne 
rijkelijk vloeide, kwamen de coa-
ches Lisanne Peters en Arjan de 
Zeeuw woorden tekort. “Je weet, 
ik heb al het nodige meege-
maakt op sportgebied, maar dit 
overtreft werkelijk alles”, sprak 
een opgetogen De Zeeuw. “Alle 
meiden verdienen dit succes”, al-
dus de hockeycoach.

Een mooier scenario voor het 
behalen van het kampioen-
schap was nauwelijks denkbaar. 
De slotwedstrijd van de herfst-
competitie was uitgerekend te-

gen de enige overgebleven con-
current: Alliance. Het was een 
kwestie van erop of eronder, 
want bij een zege van Allian-
ce was het kampioenschap voor 
de ploeg uit Heemstede. Daar 
zag het aanvankelijk zelfs naar 
uit, want na vijf minuten spelen 
kwam de thuisploeg zowaar op 
voorsprong. Een strak schot in 
de verre hoek was zelfs de dap-
pere doelvrouw Alies te mach-
tig, 1-0 voor Alliance. MHCC zet-
te een tandje bij en Benthe Dijk-
man scoorde de gelijkmaker uit 
de dodelijke strafcornervariant 
‘Beertje Appel’, 1- 1. 
Castricum kwam zelfs op voor-
sprong nadat een technisch 
prachtig geslagen bal van Am-
ber Brakenhoff tegen de plank 
sloeg, 1-2. Een fel aandrin-

gend Alliance joeg in de twee-
de helft op de gelijkmaker, maar 
de thuisploeg kwam niet verder 
dan een bal op de paal. Uitein-
delijk bracht een daverend schot 
van Lois de Zeeuw de beslissing, 
1-3. De herfsttitel was binnen en 
de vreugde uitbarstingen kregen 
de vrije loop. Trainster/coach Li-
sanne Peters sprak na afloop 
vol bewondering over haar mei-
den. ”Dit is toch prachtig, niet? 
Wat een pit zit er in deze meiden 
en ze kunnen nog goed hockey-
en ook. Ik ben apetrots op ze 
en dan te bedenken dat het bij-
na allemaal eerstejaars D-tjes 
zijn! Dat belooft wat voor de toe-
komst. Maar excuseer, want nu 
wil ik naar mijn topmeiden toe!” 
MHCC D1, daar gaat men nog 
van horen!

Kerstbingo bij CAS RC
Castricum - Zoals gebruike-
lijk heeft CAS RC haar jaarlijk-
se kerstbingo, deze vindt plaats 
op vrijdag 18 december. Naast 
de vele leuke en aantrekkelijke 
prijzen is er ook een inbreng van 
Douglas en Pauline Shepley. De 
oud-leden kennen dit echtpaar, 

want hun beide zoons hebben 
bij CAS RC gespeeld. Douglas 
is jarenlang begeleider van het 
Coltsteam geweest, dat onder 
andere hun eerste kampioen-
schap van Nederland veroverde 
in mei 1981. Douglas en Pauline 
vierden recentelijk hun gouden 

huwelijks jubileum en dat willen 
ze op de bingoavond nog eens 
vieren met de leden van CAS RC. 
Dat betekent dat zij een aantal 
vrije (non)-alcoholische drankjes 
en verschillende culinaire hapjes 
aanbieden. Iedereen is welkom 
en zoals gebruikelijk zal de op-
brengst van deze avond voor de 
CAS jeugd zijn. Aanvang rond de 
klok van 20.00 uur.

Limmen laat zich wel 
erg makkelijk afdrogen
Limmen - Limmen begon de 
wedstrijd, zonder de geblesseer-
den Harry Verduin en Rens Min, 
erg onzeker. Ook op duelkracht 
en felheid werd Limmen in de 
beginfase behoorlijk afgetroefd 
door de Foresters.
Foresters liet zien waarom zij niet 
voor niks de ranglijst aanvoeren. 
Ze drongen Limmen behoorlijk 
terug op eigen helft en het was 
aan de sterk keepende Jesse 
Piscaer te danken dat het al niet 
snel op een voorsprong kwam.
Tegen verhouding in was het 
zelfs Limmen dat de eerste 100% 
kans kreeg om de score te ope-
nen. Na een knappe steekpass 
van Rene Hof was het Paul Zee-
man die alleen mocht doorlo-
pen op de keeper. Helaas werd 
hij teveel naar de buitenkant ge-
dwongen en faalde hij in de af-
ronding.
Ook uit deze kans putte Lim-
men niet het zelfvertrouwen om 
de bal rustig rond te laten gaan. 
Veel ballen gingen al snel hoog 
de diepte in en waren zodoende 
eenvoudig te verdedigen.
De 1-0 ontstond niet geheel toe-
vallig uit een situatie waarin een 
middenvelder van Forester te-
veel ruimte kreeg en eenvoudig 
via een 1-2 door de Limmer ver-
dediging kon lopen. Met een af-
standsschot wist hij hiermee de  
1-0 te forceren.
Tot de rust bleef het bij de-
ze stand. Tijdens het kwartiertje 
thee drinken waren veel spelers 
toch wel tot de conclusie geko-
men dat het spel zwaar onder de 
maat was. De tweede helft werd 
dan ook scherper gestart en het 
lukte nu om zowaar zo af en toe 
een redelijke aanval op te zetten. 
Hier en daar wist Limmen ook in 
de buurt te komen van het doel 
van Forester, maar echte grote 
kansen bleven nog wel uit. Na 
een makkelijk gegeven vrije trap 
was het echter Foresters die de 
score verdubbelde. Op een af-

draaiende voorzet  had de Lim-
mer verdediging geen verweer 
en de fysiek sterke spits van Fo-
resters wist de bal achter Jesse 
te werken.
Met twee verse wissels trachtte 
trainer Jos van Veelen nog wel 
het tij te keren. Alex de Ruyter 
maakte een uitgeslapen indruk 
en ook Tjeerd Kruidenberg viel 
goed in. Limmen bleef zodoen-
de druk houden op de verdedi-
ging van Foresters. De inmiddels 
doorgeschoven aanvoerder Cris 
Zomerdijk leek in de 71ste mi-
nuut dicht bij een doelpunt, maar 
de vingertoppen van de keeper 
waren lang genoeg om de aan-
sluitingstreffer te voorkomen.
De grootste kans om nog wat te-
rug te kunnen doen kwam ech-
ter 13 minuten voor tijd. Na een 
aanval door het midden via on-
der andere Rik Seignette en 
Tjeerd Kruidenberg kreeg spits 
Jeroen Veldt de bal op enke-
le meters voor het doel voor zijn 
voeten. Zijn schot verdween ech-
ter over de lat.
In de 85ste minuut werd de wed-
strijd definitief beslist toen Fo-
resters na een handsbal een pe-
nalty kreeg en deze benutte. Ver-
dediger Sjoerd L’Abee bokste op 
vakkundige wijze de bal over het 
doel toen hij in een reflex zijn ge-
zicht beschermde. Hij mocht di-
rect doorlopen naar de douche 
van de scheidsrechter.
Een 3-0 verlies was het resul-
taat en wil Limmen dat de men-
sen een volgende keer ook weer 
langs de lijn gaan staan dan 
zal er uit een ander vaatje ge-
tapt moeten worden en met veel 
meer passie en strijdlust de wed-
strijd moeten beginnen, want op 
deze wijze valt er weinig te jui-
chen.

Volgende week volgt de inhaal-
wedstrijd tegen VSV en dit is te-
vens de laatste wedstrijd voor de 
winterstop. 
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Limmen - Men weet dat de zon 
niet om de aarde draait. De aar-
de draait om de zon en in 24 uur 
draait de aarde om haar as om te 
zorgen dat iedereen op de we-
reldbol genoeg licht krijgt om 
van te genieten en van te leven. 
Zo is het ook met ons mensen. 
Het draait niet om ons mensen. 
En met kerst beseffen we dat 
maar al te goed. Het licht schijnt 
voor iedereen. Alle volken en 
landen - die in die 24 uur dat de 

aarde om haar as draait – wor-
den in het licht gezet.
Daarom ook dat er een 24 uur 
fietsmarathon wordt gehouden 
voor de Corneliuskerk tijdens de 
kerstnacht. Men wil proberen de 
lichtjes in de reusachtige kerst-
boom die daar staat al fietsend 
24 uur brandend te houden. Dit 
doet men in het bijzonder voor 
de onderwijsprojecten in Burki-
na Faso. Met deze actie wil men 
het beste in zich naar boven roe-

Fietsmarathon van 24 
uur voor Burkina Faso

Kerstmis en de PCI in samen-
werking met de Storey Club
Akersloot - De Parochiële Cari-
tas Instelling (PCI) is voor de ko-
mende feestdagen actief om te 
zorgen dat de dorpsgenoten die 
het net even minder hebben, de-
ze dagen gezellig kunnen door-
komen. Ieder mens heeft immers 
op zijn eigen manier wel eens 
een steuntje in de rug nodig! 
Daarom organiseert PCI net als 
vorig jaar in samenwerking met 
Jongerencentrum Storey Club 
een kerstpakketten inleveractie. 
Vorig jaar was dit een geweldig 
succes en men hoopt dat het nu 
weer een succes wordt. 
Op 19 december tussen 14.00 en 

16.30 kan men onder het genot 
van een glaasje glühwein of een 
beker warme chocolademelk het 
kerstpakket of een deel van het 
kerstpakket inleveren bij de Sto-
ry Club aan het Wilhelminaplein 
1 te Akersloot. PCI zal zorgen dat 
de pakketten daar komen waar 
het welkom is!
Tevens is er in de Storey Club 
een creatieve ruimte ingericht 
waar kinderen tussen 14.00 en 
16.00 uur een kerststukje kun-
nen maken. Voor de kinderen die 
snel uitgeknutseld zijn wordt er 
een kerstfilm gedraaid. Kosten 
hiervoor bedragen 2,25 euro. 

Sfeervol 
kerstconcert
Akersloot - Op 19 december is 
er van 20.00 tot 22.00 uur een 
kerstconcert in de Nederlands 
Hervormde kerk. Het concert 
wordt verzorgd door de koren 
Phonation en The Aquarius Sin-
gers. Na afloop kan men nog na-
genieten met een glaasje glüh-
wein. 
De entree is gratis.

Castricum - Hoor de Engelen 
zingen d’eer… Deze en ande-
re kerstklassiekers kunnen ook 
dit jaar weer uit volle borst wor-
den meegezongen tijdens de tra-
ditionele kerstsamenzang ‘U zijt 
wellekome’ in de St. Pancratius-
kerk, Dorpsstraat 115 te Castri-

Kerstsamenzang in Pancratiuskerk

Akersloot - Op zondag 20 de-
cember organiseert het koor 
Aquarius weer een kerstsamen-
zang met medewerking van kin-

Kerstsamenzang Aquariuskoor

Akersloot - Op vrijdag 18 de-
cember organiseren de geza-
menlijke kerken van Akersloot 
weer de kerstsamenzang in de 
protestantse kerk aan het Die-
lofslaantje, aanvang 19.30 uur. 

Medewerking wordt  dit jaar ver-
leend door de cantorij van de Pro-
testantse Gemeente Akersloot/
Uitgeest, terwijl de Hr. A. de Wit 
het orgel zal bespelen. 
Men kan samen de oude kerst-
liederen zingen in het sfeervol-
le kerkje, terwijl er na afloop nog 
gelegenheid is voor een kopje 
koffie of chocolademelk. 
De toegang is gratis, eenieder is 
er welkom.

Kerstsamenzang

Winkel van Echt Bakkums 
Groen volop in kerstsfeer!
Bakkum - Leer/werkbedrijf Echt 
Bakkums Groen - gelegen aan 
de Zeeweg in Castricum en on-
derdeel van arbeid en dagbe-
steding van GGZ Dijk en Duin 
- is volop bezig met de komen-
de kerst! 
Alle afdelingen op het terrein 
zijn voorzien van prachtige, door 
EBG zelf gemaakte kerststuk-
jes, maar ook in de winkel is er 
voor iedereen een groot aanbod 
aan kerstartikelen te koop. Be-
halve zelfgemaakte kerststukjes 
en kerstkransen is er ook allerlei 
‘gewone’ kerstversiering te koop. 
Dit alles tegen heel vriendelijke 
prijzen.
Het vaste aanbod van ambach-
telijke en biologische producten 
blijft natuurlijk ook te koop: de-
coratief aardewerk, fruit, plan-
ten, mosterd, jam, honing, vruch-
tensap, etcetera. De openingstij-

den van de winkel zijn maandag 
tot en met vrijdag van 13.00 tot 
16.00 uur.

Naast producten voor de eigen 
winkel wordt er bij groenbedrijf 
Echt Bakkums Groen ook aller-
lei werk verricht. Mensen met 
een grote afstand tot de arbeids-
markt werken er in de planten- 
en groenteteelt en verrichten 
hovenierswerk, duin- en land-
schapsonderhoud. Zij doen hier-
mee waardevolle werkervaring 
op waardoor kennis, vaardighe-
den en hun kansen op de ar-
beidsmarkt worden vergroot. 
Echt Bakkums Groen is te berei-
ken via de hoofdingang van Dijk 
en Duin aan de Zeeweg, het eer-
ste gebouw aan de rechterkant. 
Voor meer informatie: tel. 0251-
665367 of echtbakkumsgroen@
dijkenduin.nl.

Flashmob Juliana van de 
Stolbergschool groot succes
Castricum - Afgelopen vrijdag zag het schoolplein van de Juliana van 
Stolbergschool behoorlijk rood. De leerlingen van groep 3 tot en met 
8 stonden in rijen opgesteld in hun nieuwe schoolshirt te wachten tot 
de muziek zou starten. In de weken ervoor hadden ze - onder de be-
zielende leiding van juf Annemiek en met de enthousiaste hulp van Ti-
na Vos - een echte flashmob dans ingestudeerd. Nieuwe shirts moes-
ten immers op een speciale manier geshowd worden! Zelfs de Ouder-
commissie, die de shirts hadden geregeld, wisten van niets. Het was 
een complete verrassing. Alle ouders waren uitgenodigd om te komen 
kijken. Het werd een groots spektakel. De flashmob is ook op foto en 
film vastgelegd. Op de schoolsite (www.jvscas.nl) kan men binnenkort 
het resultaat bekijken. 

pen. Niet alleen symbolisch door 
te fietsen maar ook heel concreet 
door geld op te halen. Daar-
om dat zowel de meeropbrengst 
van de kerstcollecte in de Cor-
neliuskerk als ook de gehele op-
brengst van het kerstconcert van 
Neva Ensemble op eerste kerst-
dag om 14.00 uur voor dit doel 
bestemd is. 

De fietsmarathon begint op 24 
december om 15.00 uur en wordt 
afgesloten op 25 december om 
15.00 uur tijdens het kerstcon-
cert van Neva Ensemble. Al fiet-
send op ‘spinners’ houdt men de 
kerstboom voor de Corneliuskerk 
24 uur brandend. Want het kerst-
licht schijnt voor alle volken.  
Deelnemers kunnen zich opge-
ven voor een half uur of een uur 
op de pedalen te gaan en wan-
neer of op welk uur men wil fiet-
sen. Deelnamekosten bedragen 
5,00 euro, bestemd voor het goe-
de doel. Men kan zich schrifte-
lijk aanmelden bij de pastorie of 
een e-mail sturen naar pastorie.
corneliusparochie@hetnet.nl. Er 
wordt dan contact opgenomen 
over de definitieve fietstijden

derkoor de Meerzangertjes.
Er is een kerstspel en de ko-
ren zullen diverse kerstliede-
ren zingen. Deze kerstsamen-

zang is speciaal bedoeld voor 
peuters, kleuters en kinderen 
van de basisschool met hun 
(groot)ouders.
Aanvang 16.30 uur in de Jaco-
buskerk te Akersloot.

cum. Diverse kerkkoren van de 
parochie De Goede Herder ver-
lenen hun medewerking aan het 
evenement.
De samenzang wordt gehouden 
op zondag 20 december, aan-
vang 14.00 uur. De toegang is 
gratis. 
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Knallend uiteinde en spet-
terende start voor Vitesse!
Castricum - De klaverjasdrive 
voor de volwassenen en het olie-
bollentoernooi voor de jeugd zijn 
de afsluitende knallers van Vi-
tesse’22 voor 2009. In 2010 start 
Vitesse met een aantal spraak-
makende toernooien als het se-
nioren boardingtoernooi en Cor 
Zonneveldtoernooi. Maar na-
tuurlijk wordt het jaar niet be-

gonnen zonder de traditionele 
nieuwjaarsreceptie op 1 janua-
ri waar iedereen vanaf 15.00 uur 
welkom is. Voorafgaand trapt de 
selectie van Vitesse om half 2 de 
bal af met een wedstrijd. Boven-
dien kan men alvast 27 maart in 
de agenda reserveren voor de 
meidenvoetbaldag en het welbe-
kende veilingevenement.
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Ruime overwinning 
voor Schaakclub Bakkum
Bakkum - Met een 6-2 over-
winning op Het Witte Paard 2 uit 
Zaandijk heeft Schaakclub Bak-
kum zijn titelaspiraties duidelijk 
onderschreven. Met vier over-
winningen en evenveel remi-
ses was het team van coach Bob 
Bakker heer en meester tegen 
de Zaandijkers. 

Ruud Kloek met wit aan bord 5 
won dinsdag al het eerste bord-
punt in zijn vooruit gespeel-
de partij. In een scherpe Sicili-
aanse Draak vielen beide spe-
lers op de koningsvleugel aan. 
Kloek wist twee zwarte stukken 
buitenspel te zetten, wat zwart 
de das om deed. Kloek kon de 
dames met voordeel ruilen, de 
zwarte pionnen kwamen onder 
druk. Vervolgens gedemotiveerd 
verblunderde zwart de kwaliteit, 
twee pionnen en de stelling (1-
0). Op de wedstrijddag zelf ver-
liep de wedstrijd voorspoedig. 
Arno Schlosser met zwart aan 
bord 4 kwam in een rustige Si-
ciliaan goed uit de opening. Na 
een combinatie verkeek wit zich 
op een afruil, verloor de kwaliteit 
en spoedig de partij (2-0). Adri 
Twisk met zwart aan bord 6 ver-
zuimde in zijn partij gelijk gehakt 
van zijn tegenstander te maken, 
die in het Albin’s tegengambiet 
het voor hem dodelijke e3 speel-
de. In plaats van een vroegtijdi-
ge overwinning werd uiteindelijk 
het punt gedeeld (2½-½). Peter 

Siekerman kreeg met zwart aan 
bord 2 een onbekende Tromp-
ovsky-aanval tegen zich en 
moest zeer omzichtig opereren. 
Wit bleek echter ook niet hele-
maal op de hoogte, zodat een 
gelijke stand ontstond. Na een 
blunder van wit, kreeg Sieker-
man een paard en een loper voor 
een toren. Met deze kleine kwa-
liteit voorsprong kon Siekerman 
rustig voortbouwen en lukte het 
hem om in de witte koningsstel-
ling te komen. Een aftrekschaak 
sloeg ten slotte de hele witte 
stelling tot havermout (3½-½). 
In een poging zijn tegenstander 
op onbekend gebied te verschal-
ken, probeerde Fons Vermeulen 
met wit aan bord 3 een door de 
theorie afgekeurd zetje dat hem 
geen voordeel had mogen ople-
veren. Zwart evenwel sloeg on-
handig een pion terug, waarna 
Vermeulen de partij binnen en-
kele zetten naar zich toe trok. Tot 
overmaat van ramp drong zwart 
met zijn dame wits territorium 
binnen waar hij van een koude 
kermis thuis kwam. Ietwat hul-
peloos moest hij daarop toezien 
hoe Vermeulen zijn stelling opti-
maal prepareerde voor een ge-
vaarlijke matdreiging op de on-
derste rij. Helaas dacht de wit-
speler zijn stelling nog meer te 
kunnen verbeteren en rekende 
niet nauwkeurig genoeg: zwart 
kon middels een torenzet met 
een blauw oog van de schrik be-

komen, waarna een bloedelo-
ze remisestand met ongelijke lo-
pers en evenveel pionnen over-
bleef (4-1). 
De tegenstander van Jacob Ble-
ijendaal aan bord 5 ontweek met 
wit het Boedapester gambiet. 
Beide spelers vielen op de ko-
ningsvleugel aan, waardoor de 
koningsstelling aan beide kan-
ten werd opengebroken. Bleijen-
daal had de meeste aanvalsdruk 
en veroverde een pion, verzuim-
de echter een belangrijke toren-
zet en wit kwam sterk terug met 
een dubbele torenaanval. De de 
pluspion moest worden ingele-
verd, waarna tot remise werd be-
sloten (4½-1½). 
Aan bord 7 ging de partij van 
Gren Noteboom met wit lang 
gelijk op, totdat na een on-
nauwkeurigheid van zwart lo-
per en toren ingesloten raak-
te. In plaats van kwaliteitsverlies 
koos zijn tegenstander voor het 
verlies van een loper voor een 
pion. Zijn aanval met dame en 
toren werd door Noteboom ge-
pareerd, waarna hij met secuur 
spel naar een winnend eindspel 
afwikkelde (5½-1½). Henk van 
der Eng aan bord 1 stond met 
wit na zijn geliefde Engelse ope-
ning duidelijk beter, zijn tegen-
stander kampte met een kreu-
pele zwarte loper en een ernsti-
ge zwakte in zijn stelling. Van der 
Eng week echter af van het juis-
te plan, waardoor de Zaandijker 
tegenkansen kreeg. Er ontstond 
een hevige tijdnoodfase, waar-
in wederzijds fouten curieus tot 
plotseling remise eindspel leid-
de. Eindstand: 6-2.

Onmachtig Vitesse´22 
verliest bij Stormvogels
Castricum – Door de vele af-
wezigen en grieperige spelers 
stond vast dat Vitesse ’22 een 
lastige middag tegemoet ging bij 
Stormvogels. Op een slecht veld 
was het Stormvogels dat van be-
gin tot eind het initiatief had en 
verdiend de drie punten in IJmui-
den hield.
Vanaf de eerste minuut zette 
Stormvogels druk op de tegen-
stander en probeerde via cross-
ballen naar de diepgaande mid-
denvelders gevaarlijk te worden 
voor het doel van Marcel Koek-
koek. Dat leidde al snel tot een 
grote kans, die echter jammer-
lijk werd gemist. De fase daarna 
was een stuk evenwichtiger, me-
de door de slordige opbouw aan 
IJmuidense kant. De aanvalsli-
nie van Vitesse kon hier echter 
niet van profiteren. Doordat ook 
aan Castricumse kant veelvul-
dig balverlies werd geleden was 
het na een half uur alsnog raak. 
Een goede actie op links werd 
gevolgd door een fraaie combi-

natie, waarna plaaggeest Mike 
Dam de 1-0 binnen schoof. Het 
enige wapenfeit wat de bezoe-
kers daar tegenover konden stel-
len was een vrije trap, die via-via 
bij Mike van Vliet terecht kwam. 
Hij kon deze moeilijke kans ech-
ter niet verzilveren.
Na rust drong Vitesse wel aan, 
maar erg dreigend kon ’t niet 
worden. Stormvogels liep achter-
uit, maar wist via de counter erg 
gevaarlijk te worden. Laat in de 
tweede helft werd het duel be-
slist. Opnieuw een crossbal naar 
rechts zorgde voor een over-
tal voor de Stormvogels-aanval. 
Het was Ronnie Nolles die met 
een fraaie stift doelman Koek-
koek verschalkte. Vitesse kon 
niets creëren aan de overkant, 
waardoor een kansloze neder-
laag een feit was. Met de winter-
stop in het vooruitzicht hebben 
de blauw-zwarten nog steeds 
een prima uitgaanspositie, nu de 
top drie binnen drie verliespun-
ten staat.

Kerstballen van edelmetaal
Castricum - Het afgelopen 
weekend werd in Grootebroek 
weer op hoog niveau geturnd 
in het zogenaamde Kerstballen-

toernooi: een turnmeerkamp, 
waarin de jongens van district 
midwest elkaar weer voor het 
eerst dit jaar tegenkwamen.

Misha Schram uit Castricum be-
haalde voor het eerst in zijn turn-
carrière een medaille: brons! 
Zijn ploeggenoot Dylan Korte-
kaas uit Uitgeest mocht naast 
hem plaatsnemen om de zilve-
ren medaille te ontvangen. Een 
prima prestatie van beide jon-
gens. Zij hebben zich hiermee 
geplaatst voor de finale van het 
districtskampioenschap midwest 
,de provincies Noord-Holland en 
Utrecht.
Mats van Burgel, ook uit Cas-
tricum, kwam dit jaar voor het 
eerst uit in de talenten en ere-
divisie. Een buitengewoon zwa-
re competitie, waarin op lande-
lijk niveau ongeveer slechts vijf-
tien jongens van zijn leeftijd uit-
komen. Ook Mats heeft in Groot-
ebroek weer laten zien, wat 
hij waard is, en heeft hier met 
mooie scores een vierde plaats 
behaald.

Tumblingbaanspringen bij DOS Castricum - Springen en duike-
len op de 15 meter lange Tum-
blingbaan bij DOS kan op 29 de-
cember van 14.00 tot 15.30 uur. 
De activiteit wordt georgani-
seerd voor kinderen van 4 tot en 
met 7 jaar in samenwerking met 
de Stichting Welzijn in de gym-
zaal Juliana van Stolbergstraat. 
De kosten voor deze Kerstva-
kantiecocktailactiviteit bedra-
gen 2,50 euro. Aanmelden kan 
op werkdagen van 9.00 tot 12.00 
uur, telefoon 0251 656562.
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Hoop voor Kleurenorkest
Limmen - De kans dat basis-
school Het Kleurenorkest wordt 
erkend als een algemeen bijzon-
dere onderwijsinstelling en on-
derwijsgelden krijgt, is gegroeid.
Op maandag 7 december dien-
de in Zoetermeer, bij het Minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, het beroep dat Het 
Kleurenorkest heeft ingesteld te-
gen het raadsbesluit van de ge-
meente Castricum om de school 
niet toe te laten treden tot het 
Plan van Scholen. 
De reden dat Castricum de aan-
vraag van Het Kleurenorkest 
heeft afgewezen is dat het nog 
niet gelukt is om een tweede 
vergelijkbare gemeente te vin-
den op basis waarvan cijfers la-
ten zien dat Het Kleurenorkest 
voldoet aan de gestelde criteria.
De gemeenteraad zou graag zien 
dat de basisschool wel een ech-

te kans krijgt en heeft hiertoe in 
augustus een verzoek ingediend 
bij de staatssecretaris van on-
derwijs Sharon Dijksma.
Tijdens de hoorzitting, waar-
bij een afvaardiging van de ge-
meenteraad aanwezig was, lag 
de nadruk met name op de re-
gelgeving. Uitspraak hierover 
wordt verwacht rond 1 februari. 
Het ministerie heeft aangeboden 
om gezamenlijk met het school-
bestuur te gaan onderzoeken of 
een onlangs ingeleverde, verge-
lijkbare, gemeente wetsgeldig is 
en gunstige prognosecijfers op-
levert. Als dit het geval is, vol-
doet Het Kleurenorkest aan de 
gestelde criteria en kan de ge-
meente Castricum de school op 
het Plan van Scholen zetten. De 
school zou dan vanaf het school-
jaar 2011 in aanmerking komen 
voor onderwijsgelden. 

Candlelightshopping 
in centrum Castricum
Castricum - Zaterdag 19 de-
cember is er candlelightshop-
pen in het dorpshart van Castri-
cum van 18.00 tot 21.00 uur. Ook 
dit jaar rijdt er een treintje langs 
de verlichte tuinen en gevels. 
Opstapplaats hoek Burgemees-
ter Mooijstraat/Henry Schuijt-
straat. Op zaterdagavond lopen 
een aantal leden van de promo-
tiecommissie rond om te jureren. 
De prijswinnaars krijgen in de 
loop van volgende week bericht.
De Windjammers uit Castricum 
en de Streetband Caecilia uit Hei-
loo zorgen samen met het koor 
Connection en Chantencore voor 
de muzikale omlijsting. Elk jaar 

weer succesvol is het Rad van 
Korting. Bij elke aankoop bij de 
deelnemers van Stichting Dorps-
hart Castricum krijgt men een 
deelnemersformulier. Met deze 
kanskaart kan men zich melden 
bij het Rad en dit kan een kor-
ting opleveren van 5 tot 25% tot 
een maximum van 150 euro. De 
korting wordt uitgekeerd in de 
vorm van een waardebon die de 
gehele maand december geldig 
is en ingewisseld kan worden 
bij de deelnemers van Stichting 
Dorpshart Castricum. Er zijn bo-
vendien tientallen waardebon-
nen van de deelnemende winke-
liers beschikbaar. 

Fotoexpositie van Anne 
te zien bij Muttathara
Castricum - Dit voorjaar ver-
trok de toen 17-jarige Anne 
Hesselmans voor drie maanden 
naar Ghana om daar te werken 
in weeshuizen. In het weeshuis 
New Life Orphanage leefden de 
kinderen in een onveilige en ar-
moedige omgeving waar nauwe-
lijks toezicht was. Op initiatief van 
Anne is daar veel aan veranderd. 
Samen met de hulp van de lokale 
bevolking begon ze met het ver-
wijderen van gevaarlijk materi-
aal rondom het gebouw zodat er 
een veilige speelplek ontstond. 
Muren zijn in vrolijke kleuren 
geschilderd, modderige grond 
werd betegeld en slaapruimten 
werden opgeknapt. Waar kon, 
hielpen de kinderen enthousiast 

mee. Er werden kasten gebouwd 
en een keuken, matrassen kre-
gen een beschermhoes en ieder 
bed kreeg een persoonlijk tintje 
door er een portretfoto van het 
kind boven te hangen. Dat von-
den de kinderen prachtig. Anne 
Hesselmans maakte tijdens haar 
verblijf in Ghana veel sprekende 
foto’s waaronder kleurrijke por-
tretfoto’s en foto’s van de omge-
ving. 

Een aantal van deze foto’s hangt 
nu in de winkel van de Stichting 
Castricum helpt Muttathara. Van 
Muttathara ontving Anne Hes-
selmans een donatie van 1.000 
euro om haar hulp aan de kinde-
ren financieel te ondersteunen. Bezoek Zuid-Afrika door 

Visser ’t Hooftschool 
Castricum - Juf Susan en mees-
ter Fred van Visser ‘t Hooft heb-
ben een werkbezoek gebracht 
aan Zuid-Afrika, Caledon in de 
West-Kaap. Doel van het bezoek 
was om afspraken te maken over 
de contacten tussen de kinde-
ren, eerst via de computer en 
mogelijk later middels een echt 
bezoek en kennis te nemen van 
het onderwijssysteem. De kinde-
ren van groep 7 en 8 starten bin-

nenkort met het leggen van de 
eerste digitale contacten. 

Het schoolteam hoopt dat er een 
blijvend contact ontstaat tussen 
de kinderen van de Laerskool 
Overberg en de Visser ’t Hooft-
school. In april vindt het tegen-
bezoek plaats. De directeur en 
zijn vrouw komen dan naar Ne-
derland om de Visser ‘t Hooft-
school te bezoeken.

Chef Wu van Jasmin Garden 
is internationaal jurylid
Castricum - Chi Keung Wu van 
Jasmin Garden is de komende 
vijf jaar jurylid van het prestigi-
euze genootschap World Associ-
ation of Chinese Cuisine. Dit in-
ternationale gezelschap bestaat 
uit 66 Chinese topkoks die overal 
ter wereld op basis van hun er-
varing en reputatie worden ge-
selecteerd. 
Met behoud van de authentie-
ke smaak van de Chinese keu-
ken streeft de World Associati-
on of Chinese Cuisine naar meer 
kwaliteit en een groter aanbod 
van gerechten. Chi Keung Wu: 
“Ik ben net terug uit Yang Zhou. 

Castricum - Tegen de duinen 
aan, rond de Kramersweg, lag 
ooit een buurtje dat ‘De Duin-
kant’ werd genoemd. Het was 
een prachtig wijkje en de men-
sen die er woonden hebben er 
vaak heel  mooi herinneringen 
aan. In l943 werd het op last van 
de bezetter afgebroken en er is 
voor gekozen om het niet meer 
te herbouwen. Henk Heideman 
heeft er in l986 een van zijn fraaie 
fotoboeken aan gewijd. Voor het 
nieuwe jaarboek van Oud-Cas-
tricum, dat in 2010 zal verschij-
nen, zal over het ontstaan van 
‘De Duinkant’ en de mensen die 
er woonden, een artikel worden 
geschreven. Met enkele oud-be-
woners hebben al gesprekken 
plaatsgevonden  
De Werkgroep Oud-Castricum 
verwacht dat er nog meer ou-
de verhalen leven, die verbon-
den zijn met ‘De Duinkant’ en is 
daarin bijzonder geïnteresseerd. 
Inwoners en oud-inwoners die 
hun herinneringen willen delen 
over het buurtje, de afbraak en 
de nasleep, worden uitgenodigd 
daarvoor een afspraak te maken 
met Niek Kaan, telefoonnummer 
0251-650009.   

De geschiedenis 
van De Duinkant

Dit huisje van Engel Zonneveld 
stond vroeger aan de Geversweg 
tegenover het huidige gebouw 
De Duynkant van de Werkgroep 
Oud-Castricum. 

Workshop schimmen 
en licht bij Toonbeeld 
Castricum - Toonbeeld bijt het  
spits af van de kerstvakantiecoc-
tail met een workshop schimmen 
en licht. 
De lichtworkshop is voor kinde-
ren van 6 tot en me 12 jaar waar-
in beelden maken en toneelspe-
len worden gecombineerd. De 

workshop vindt plaats bij Toon-
beeld op zaterdag 19 december 
van 15.00 tot 17.00 uur. 

Opgeven kan op werkdagen van 
9.00 tot 12.00 uur bij de Stichting 
Welzijn Castricum, telefoon 0251 
657998. 

Daar was de jaarlijkse kook-
wedstrijd waaraan 400 Chine-
se meesterkoks onder de 45 jaar 
deelnamen en die vier dagen 
duurde. Wij beoordeelden de 
driegangen keuzemenu’s waar-
bij het niet alleen ging om de 
smaak, maar ook om de combi-
natie, de opmaak en de presen-
tatie. De winnaar kwam uit Ma-
cau.” Wu is zeer vereerd met zijn 
verkiezing. “Om geselecteerd te 
worden als jurylid moet je over 
minstens 25 jaar ervaring be-
schikken. Ik ben geboren in 
Hongkong en stond al op mijn 
15e in de keuken. Daar leerde ik 

de fijne kneepjes van de oudere 
generatie. Inmiddels ben ik al 38 
jaar in Nederland waar ik als ju-
rylid en als kok aan veel wedstrij-
den heb meegedaan.” 

Sensoor ook tijdens feestdagen bereikbaar
Regio - Telefonische hulpdienst 
Sensoor is ook tijdens de kerst 
en de jaarwisseling 24 uur per 

dag bereikbaar voor iedereen 
die juist dan een steuntje in de 
rug nodig heeft. Bellen met Sen-

soor kan anoniem en vertrouwe-
lijk. Het telefoonnummer is 023-
5471471. Zie www.sensoor.nl.
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Een vergeten geschiedenis en een aangrijpende novelle 

Peter van den Berg weet zijn lezers te 
onderhouden en wederom te verrassen

Egmond - In maart van dit jaar 
verscheen er een opmerke-
lijk boek: De uitdaging van het 
licht. In dit boek beschrijft de Eg-
mondse auteur Peter van den 
Berg een vergeten geschiede-
nis over kunst en cultuur in Eg-
mond.

Egmondse School
Iedereen is bekend met de 
Haagse School en niemand kijkt 
je verbaasd aan als je vraagt 
naar de Bergense School. Maar 
bij de Egmondse School of 
The Art Summer School in Eg-
mond, laat menigeen het afwe-
ten. Het is volkomen uit het ge-
heugen van menig inwoner van 
de kuststreek verdwenen, dat er 
tussen 1890 en 1905 een ver-
maarde kunstkolonie in Egmond 
was, geleid door de Amerikaan-
se  kunstschilder George Hitch-

cock (1850-1913). Hij vestigde 
zich in 1884 in Egmond en tus-
sen 1890 en 1905 ontwikkelde 
zijn Art Summer School zich tot 
een eigen School. De Egmond-
se School!

Hitchcock
George Hitchcock was zo be-
kend in die tijd, dat de Keizerin 
van Oostenrijk Sisi in 1886 vanuit 
Zandvoort naar Egmond kwam  
om van hem een schilderij te ko-
pen. In Egmond herinneren nog 
veel plaatsen en gebouwen aan 
deze School, omdat ze door in-
ternationale kunstenaars werden 
vastgelegd. 
Naar aanleiding van dit boek, dat 
een must is voor mensen die in 
kunst en cultuur geïnteresseerd 
zijn, organiseert Museum Kra-
nenburgh in Bergen van april 
2010 tot september 2010 een 
tentoonstelling met als titel ‘De 
Egmondse School’.

Ongrijpbare schaduw
Was dit boek over de Egmond-
se School voor vrijwel iedereen 
in de kuststreek een eye opener. 
Op 7 november werd het boek 
De ongrijpbare schaduw van het 
verleden gepresenteerd, het ro-
mandebuut van Peter van den 
Berg. Een novelle die het aan-

grijpende familieverhaal ver-
telt dat begint direct na de Eer-
ste Wereldoorlog en zijn tragisch 
hoogtepunt vindt tijdens de ont-
spanning tussen Oost en West in 
1989, zeventig jaar later. 

Chopin
De muziek van Chopin vormt de 
leidraad in dit aangrijpende ver-
haal en de vraag naar de zin van 
het bestaan en de opmerkelij-
ke parallel tussen twee levens 
is intrigerend en aangrijpend. In 
zijn presentatie van beide boe-
ken verwoordde de Castricumse 
Neerlandicus drs. IJsbrand van 
den Boogaard het als volgt. 

Licht en hoop
Beide boeken gaan over licht en 
hoop, maar verwoorden het tra-
gische waaraan bijna geen men-
senleven ontkomt. Beide boe-
ken geschreven in een pakken-
de stijl, waarbij de De ongrijpba-
re schaduw van het verleden tij-
dens het lezen als een film aan je 
voorbij trekt.

Verkoopadres
De boeken zijn te koop bij boek-
handel Laan in Castricum of 
rechtstreeks te bestellen bij de 
uitgever Bahlmond.Publishers@
quicknet.nl.

Op de fiets voor een betere wereld
Castricum - Op de fiets voor een 
betere wereld – een kindertehuis 
in India. Stanny Dudink-Klijn en 
haar man Wim Dudink fietsen ju-
ni volgend jaar naar Rome. Met 
de fietstocht van 2500 kilometer 
willen ze geld inzamelen voor het 
zogenoemde Eco-Trust project. 
“Het project geeft kansloze kin-
deren in India een kansrijke toe-
komst. Met doelgerichte zorg en 
veel aandacht voor de leefomge-
ving’’, zegt Stanny.

De initiatiefnemer van het pro-
ject, legt Wim uit, is de Indiër 
Girish Nampoothiri. Hij heeft in 
zuidoost India het project Won-
derland opgericht. Sinds me-
dio jaren negentig wonen hier 
twaalf kinderen die geen ou-
derlijk huis meer hebben. “Won-
derland is hun thuis en de kin-
deren gaan naar de plaatselijke 
school.’’ De eerste lichting heeft 
Wonderland al weer verlaten en 
die kinderen zijn op goede posi-
ties terecht gekomen in de India-
se maatschappij. “Ze hoeven niet 
te bedelen of erger, werkzaam te 
zijn in de prostitutie om aan geld 
te komen’’, zegt Wim.

Via familie raakten Stanny en 
Wim zo’n tien jaar geleden be-
trokken bij het project, dat offici-
eel in Nederland is geregistreerd. 
Op dit moment is er extra finan-
ciële steun nodig, want door 

de economische crisis wordt er 
minder geld gegeven door Wes-
terse donateurs. 
“Het mooie van Eco-Trust is dat 
het project volledig draait op vrij-
willigers en er geen geld aan de 
strijkstok blijft hangen’’, zegt Wim 
oud-ambtenaar bij de gemeente 
Amsterdam. Stanny werkt op De 
Toermalijn in Castricum. De ba-
sisschool grijpt het project aan 
om extra aandacht te vragen 
(kans)arme kinderen in het bui-
tenland. 
“Met foto’s en filmpjes laten we 
zien hoe weeskinderen in In-
dia leven, en hoe je met een 
paar euro die kinderen kunt hel-
pen’’, zegt Stanny. De Toerma-
lijn steunt het project en schenkt 
de opbrengst van de jaarlijkse 
kerstactie aan dit goede doel. 
“Het is geweldig voor kinderen 
als er een actie gedaan wordt 
die dichtbij ligt‘’, motiveert  direc-
teur Gerardine Vahl-Res. Tijdens 
de lessen wordt veel gesproken 
over het project. “Op deze ma-
nier breng je een doel heel dicht-
bij de kinderen.’’
Het geld wordt besteed aan 
schooluniformen (Stanny: “Als 
je geen uniform hebt, kun je 
niet naar school’’), lesmateriaal 
en voedsel. In de regio leidt het 
project tot beter onderwijs, want 
ook kinderen die niet op Won-
derland wonen, komen in aan-
merking voor huiswerkbegelei-

ding en extra scholing. Dage-
lijks maken zo’n honderd kin-
deren hier gebruik van waarbij 
gezondheid, hygiëne, natuur en 
milieubewustzijn en creativiteit 
centraal staan. 
Stanny: “Educatie in de vorm van 
opvoeding en opleiding.’’ En tij-
dens de schoolvakanties wor-
den er extra cursussen georga-
niseerd. Het project vraagt spe-
ciale aandacht voor de zorg voor 
de natuur. “In deze regio is roof-
bouw gepleegd met alle schade-
lijke gevolgen voor bijvoorbeeld 
de verbouw van gewassen. Met 
speciale projecten wordt de na-
tuur weer hersteld en wordt 
landbouw weer mogelijk. De 
kinderen leren zorgvuldig met de 
natuur om te gaan.’’  

Stanny en Wim gaan het ingeza-
melde geld zelf naar India bren-
gen als onderdeel van hun we-
reldreis, waarbij ze ook nog gaan 
werken in projecten in Suriname 
en Cambodja. Stanny: “Het zijn 
bescheiden acties, maar door 
scholing nemen de kansen van 
kinderen toe op een beter leven. 
Daar dragen dit soort acties aan 
bij.’’ Wim: “Een beetje van on-
ze welvaart kunnen we toch wel 
delen met deze mensen?’’ 

Voor meer informatie: www.eco-
trust.nl of bij Stanny en Wim via 
wjdudink@telfort.nl. 

Geslaagde boerenkoolmid- 
dag van de Uylenspieghels
Limmen - Afgelopen zondag 
was het een gezellige druk-
te in de Burgerij. Carnavalsver-
eniging de Uylenspieghels hield 
haar jaarlijkse boerenkoolmid-
dag en velen waren hier weer 
op afgekomen. Hele families na-
men plaats aan de lange tafels 
om van de boeren kool te genie-
ten. Rond de klok van 17.00 uur 
was het prins Tyl XIII die met zijn 
raad als eerste ging voorproeven. 
De boerenkool, bereid door top-
hofkok Gerrit, smaakte hen pri-
ma waarna de gasten het goede 
voorbeeld volgden. Voor de kin-
deren was er als verrassing een 
ijsje geregeld. Na het eten nam 
de jubileumcommissie de micro-
foon om de biedingloterij te star-

ten. Het was een groot succes, 
er werd door jong en oud gebo-
den. Nadat er al 20 prijzen waren 
uitgedeeld kwam de hoofdprijs, 
een fiets aangeboden door de 
grootste rijwielzaak van Limmen, 
aan bod. De winnende bieder 
was Piet Zonneveld die de fiets 
in ontvangst mocht nemen. Met 
deze biedingloterij haalde de ju-
bileumcommissie ruim 600 euro 
op om dit jubileumseizoen extra 
feestelijk uit te pakken. Prins Tyl 
XIII en zijn raad konden rond de 
klok van 21.00uur, toen het feest 
werd afgesloten, terug kijken op 
een zeer geslaagde boerenkool-
middag. 
Op 9 januari staat het Oude 
Stompenbal op het programma.

Speldjes ZwerfAfvalPakkers
Castricum - De gemeente Cas-
tricum bedankte afgelopen don-
derdag inwoners die zich inzet-
ten voor het schoonhouden van 
de eigen leefomgeving. Deze vrij-
willigers, de zogenaamde Zwerf-
AfvalPakkers, kregen op deze 
dag een speciaal ZAP-speldje 
uitgereikt. Allereerst werden drie 
leerlingen van de Paulusschool 
door wethouder B. Hes bedankt 
op hun school. Kinderen van de-
ze basisschool lopen bijna ieder 
speelkwartier rond met oranje 
hesjes, grijpers, handschoenen 
en emmers om het zwerfafval op 
te ruimen. De school noemt dit 
de ‘Nettertjes’. Vervolgens kre-
gen twee bewoners een speld-
je uitgereikt bij Gemeentewer-
ken in Bakkum. Dit betrof de he-
ren Tichelman (80 jaar) en Dok-

ter. Tichelman loopt al jaren re-
gelmatig door de buurt en ruimt 
rommel dat in het plantsoen, de 
struiken en van de parkeerplaats 
allerlei papiertjes, blikjes, res-
tanten van spelende kinderen 
etc. ligt op. Ondanks zijn leeftijd 
en hoewel zijn gezondheid in-
middels wat te wensen over laat, 
doet hij het nog steeds met veel 
plezier. 
Gerrit Dokter, eigenaar van res-
taurant Johanna’s Hof langs de 
Zeeweg in Castricum, gaat sinds 
jaar en dag op zijn fiets naar zijn 
werk en neemt dan een vuilnis-
zak mee en ruimt onderweg het 
zwerfafval op dat in de bermen 
van de Zeeweg ligt. Daarnaast 
zorgt hij ervoor dat zin medewer-
kers dat ook regelmatig overdag 
doen. 
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Talen leren bij Plusactiviteiten
Regio - Bij Plusactiviteiten in 
Castricum starten in januari di-
verse talencursussen voor de va-
kantie. In deze op de praktijk ge-
richte cursussen leert men een-
voudige, alledaagse conversaties 
te voeren. 
Spaans  op  vakantie in tien les-
sen start op woensdag 13 januari 
van 20.40 – 22.10 uur en donder-
dag 14 januari van 20.40 – 22.10 
uur. Italiaans op vakantie, in tien 
lessen start op woensdag 13 ja-
nuari van 19.00 – 20.30 uur en 
donderdag 14 januari van 19.00 
– 20.30 uur. Duits op vakantie in 
tien lessen start op zaterdag 16 
januari van 9.00 – 10.30 uur. 
Frans  op  vakantie in tien les-
sen start op woensdag 13 janua-
ri van 18.45 – 20.15 uur. Nieuw is 
Zweeds op vakantie in tien les-
sen start op maandag 25 januari 
van 19.00 – 20.30 uur. Ook nieuw 
is Turks op vakantie in tien les-
sen start op maandag 25 janua-

ri van 20.40 – 22.10 uur. Op don-
derdag 14 januari gaat de cur-
sus Arabisch van start, tien les-
sen van 18.45 tot 20.15 uur. 
Tevens zijn er vakantiecursussen 
in Pools op maandag vanaf 11 ja-
nuari van 19.30 tot 21.00 uur. 
Of Chinees op vakantie vanaf za-
terdag 16 januari van 10.40 tot 
12.10 uur. Op zaterdag 19 de-
cember is er een lezing over Chi-
na en het Chinese denken van 
9.30 tot 11.30 uur. 
In de conversatielessen kan men  
talenkennis weer ophalen en uit-
breiden. Op maandag 11 janu-
ari van 19.30 – 21.00 uur en op 
zaterdag 16 januari van 9.30 – 
11.00 uur starten de cursussen 
English conversation, tien les-
sen. Op woensdag 13 januari van 
20.20 – 21.50 uur start de cursus 
Frans conversation, tien lessen. 
Informatie en inschrijving 0251 - 
671837 of kijk op www.plusacti-
viteiten.nl. 

Een passie voor fietsen
Flinke uitbreiding Fietsshop Uitgeest
Uitgeest – Alles heeft op zijn 
kop gestaan en is aangepakt; 
Fietsshop Uitgeest op de Prinses 
Beatrixlaan heeft het naastgele-
gen pand bij de winkel en werk-
plaats betrokken. De vloeren, 
plafonds en verlichting zijn ver-
nieuwd, de wanden opgeknapt 
en het uitgebreide assortiment 
wordt nu op een overzichtelijke 
en aantrekkelijke wijze gepre-
senteerd.
Hans Haver en zijn vrouw Anneke 
Versluijs van Fietsshop Uitgeest 
zijn blij dat de grootste drukte 
van de verbouwing nu voorbij is. 
“We zijn heel trots op het eindre-
sultaat”, vertelt Hans. “Er is ook 
een nieuwe, ruime werkplaats 
gekomen en dat werkt heel pret-
tig.” Alles wat maar enigszins te 
maken heeft met fietsen is hier 
te koop. “Fietsen is een passie 
voor ons”, zegt Anneke lachend.  
Hans is zijn carrière begonnen 

als fanatiek amateurwielrenner. 
Na een ongelukkige valpartij, 
werd hij rijwielhersteller in IJmui-
den. Na elf jaar werkervaring 
startte hij in 2003 zijn eigen zaak. 
Anneke ondersteunt Hans waar 
zij kan, want het is druk in de 
zaak en het wordt steeds druk-
ker. “Onze klanten komen uit de 
hele regio en dat hebben we te 
danken aan onze goede service. 
Wie zijn fiets laat repareren, kan 
hem de volgende dag alweer op-
halen. En een leenfiets meene-
men is geen punt.” De leerling-
monteurs Nigel en Ruud, die het 
vak van Hans leren, zijn onlangs 
met vlag en wimpel geslaagd 
voor een aantal deelcertificaten. 
Anneke: “Hans heeft zich gespe-
cialiseerd in het repareren van 
hightech fietsen en ook de repa-
ratie van de elektrische fietsen is 
voor hem geen punt.”
Naast het repareren van fietsen 

Regio - Dit jaar een primeur bij 
restaurant De Uitkijk in Bloemen-
daal: een kerstdiner met open 
tafel voor alleenstaande mensen 
op 25 december. Voor alle men-
sen die alleen thuis zijn met de 
kerst en willen genieten van een 
gezellige avond, biedt De Uitkijk 
de mogelijkheid om te reserve-
ren aan een open kersttafel. Al-
le mensen die alleen zijn komen 
aan één tafel te zitten. Dat biedt 
de mogelijkheid voor een gezel-
lig gesprekje en wie weet, een 
dansje met de buurman of buur-

Kerstdiner voor alleenstaanden
Snacks voor een euro
Euroknallers bij De Klomp
Bakkum - Sinds anderhalf jaar 
zijn Jacco en Menno Mors eige-
naar van snackbar De Klomp in 
het hartje van Bakkum. In die tijd 
zagen de twee broers hun klan-
tenkring flink groeien. Om daar 
eens iets voor terug te doen, 
hebben zij een actie bedacht. 
Menno: “Op vrijdag, zaterdag en 
zondag hebben we verschillen-
de snacks afgeprijsd. Tot eind ja-
nuari kosten kaas- en hamkaas-
soufflés, frikadellen, rundvlees-
kroketten, bami- en nasischijven 
in het weekend slechts een eu-
ro, maar dan wel tussen 17.00 en 
20.00 uur. Dat scheelt weer in de 
huishoudportemonnee.” Vaste 
klanten kunnen met een spaar-
kaart nog meer voordeel halen. 
Jacco en Menno hebben al een 
jarenlange ervaring opgedaan in 
hun snackbar Beethovensnacks 
in Heemskerk. Vooral de saté, 

biedt Hans een mooie collec-
tie nieuwe fietsen aan. Trek, een 
Amerikaans merk met een spor-
tieve uitstraling, is erg populair. 
“Wij hebben alle modellen in de 
Navigator lijn. Deze zijn speciaal 
voor Nederland ontworpen. Ook 
de producten van Bontrager, een 
onderdeel van Trek, hebben we 
in het assortiment opgenomen, 
waaronder fietskleding en hel-
men.” Er zijn racefietsen te koop 
en mountainbikes, hybride- 
en fitnessfietsen, kinderfietsen 
van onder andere loeki. Ook de 
topmerken Bianchi, Gazelle en 
Sparta zijn van de partij. “En we 
hebben alles van Agu in huis.” 
Fietsshop Uitgeest verhuurt bo-
vendien fietsen en biedt tweede-
hands fietsen aan. Kijk op www.
fietsshopuitgeest.nl. Het adres is 
Pr. Beatrixlaan 9 in Uitgeest, tel.: 
0251-317782, info@fietsshopuit-
geest.nl.

spareribs en salades zijn daar 
enorm populair. Naast de tradi-
tionele snacks heeft De Klomp 
een uitgebreid assortiment voor 
vegetariërs. ‘Prima tent, lekker 
eten voor een goede prijs. Vooral 
de eigen gemaakte slaatjes zijn 
super’, is een van de reacties op 
een website met recensies van 
restaurants. 

Judiths Pianoshow en 
kerstborrel in De Balken
Uitgeest - Vrijdag is er een fees-
telijke kerstborrel in café De Bal-
ken. Het bier kost tussen 16.00 
en 17.00 uur een euro en voor 
een hapje wordt gezorgd. Zater-
dag 19 december treedt Judith’s 
Pianoshow op. De pianoshow 
staat bol van muzikaliteit en en-
tertainment. Judith’s Pianoshow 
bestaat uit zangeres/pianist Ju-
dith Wognum en drummer/zan-
ger Joeri de Jong. Zij waren de 
grondleggers van Booming Pia-
no’s. Na jaren samen gespeeld 
te hebben, werd het tijd om sa-
men door te gaan. Het repertoire 
is een gevarieerde muzikale be-
levenis waarbij het haast onmo-

gelijk is om stil te blijven zitten 
of staan. Of het nu gaat om pop, 
rock, soul/motown, danceclas-
sics of Nederlandstallige mee-
zingers; er wordt gespeeld wat 
het publiek wil horen. 

vrouw. Op eerste kerstdag kan er 
voor de open tafel gereserveerd 
worden. Deze dag is er een zes-
gangen menu. De muziek wordt 
verzorgd door een live-band met 
zangers, de aanvang is om 18.45 
uur. 
De Uitkijk biedt tevens de moge-
lijkheid om thuis te genieten van 
een kerstthuisdiner, vers bereid 
door de eigen koks. Het thuisdi-
ner is ook voor een persoon te 
bestellen. Voor meer informatie 
www.restaurantDeUitkijk.nl of 
023–5251162.

Castricum - ‘Eigen kracht, hard 
en zacht’, luidt de werktitel van 
het verkiezingsprogramma 2010-
2014 dat De VrijeLijst op vrijdag 
18 december voorlegt aan de Al-
gemene Ledenvergadering. De 
bijeenkomst vindt plaats in Ont-
moetingscentrum De Eenhoorn, 
Tweede Groenelaan 5 in Bak-
kum, aanvang 20.00 uur. Na de 
inleiding door auteur Jurgen van 

VrijeLijst: Eigen kracht, hard en zacht
der Heijden is er ruimte voor dis-
cussie en wijzigingsvoorstellen. 
In zijn inleiding laat Van der He-
ijden zeven thema’s de revue 
passeren: zorgzaamheid, onder-
nemerschap, dorpen, gemeen-
teraad, duurzaamheid, sociaal 
en democratie. Bij een positie-
ve ontvangst van het program-
ma wordt dit dezelfde avond nog 
door de vergadering vastgesteld. 

Mensen die mee willen beslissen 
over de koers van De VrijeLijst en 
een inbreng willen leveren kun-
nen vrijdagavond lid worden en 
direct meediscussiëren. 

Voor hen liggen leesexempla-
ren van het verkiezingsprogram-
ma gereed. Het programma is op 
aanvraag verkrijgbaar op info@
devrijelijst.nl. Inlichtingen over 
de bijeenkomst worden verstrekt 
op 06 20429475.

Castricum - Bij de Volksuniver-
siteit gaan verschillende cursus-
sen van start: Electrotechniek op 
9 januari, Voeding en voedsel-
kwaliteit: 11 januari, Introductie 
PC voor 55+ en Introductie Word 
voor 55+ op 11 januari, Franse 
Chansons op 14 januari, Compu-
teronderhoud op 15 januari, Cre-
atieve Fotografie op 18 januari, 
Organiseren en opruimen op 25 
januari. Zie www.vucas.nl. 

Nieuwe cursussen
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Pont tijdelijk uit de vaart
Castricum - De schipper van 
een  binnenvaartschip heeft don-
derdag de pont van Akersloot 
over het hoofd gezien en aange-
varen. Er hebben zich geen per-

soonlijke ongelukken voorge-
daan. Het pontje raakte wel be-
hoorlijk beschadigd. Het pont-
verkeer tussen Akersloot en de 
Schermer raakte gestremd.

Scheiding plastic succes
Castricum - De inzameling van 
plastic verloopt voorspoedig in 
de gemeente Castricum. In de 
eerste zes maanden leverden 
de inwoners bij elkaar 72.520 ki-
lo plastic in. Op jaarbasis zou dat 
uitkomen op bijna tien kilo per 
huishouden. De gemeente Cas-
tricum gaat volgend jaar door 
met inzamelen en wil daarbij be-
kijken of er extra punten kun-
nen komen waar de gratis inza-
melzakken kunnen worden afge-
haald en plekken waar de volle 
kunnen worden ingeleverd.
De gemeente verspreidt het op-
haalschema voor 2010 huis aan 
huis. Net als dit jaar rijden ook 
volgend jaar eens per maand de 
wagens langs om het aange-
boden plastic afval in te zame-
len. Wie er tussentijds vanaf wil, 

kan de zakken ook bij het afval-
brengdepot aan het Schulpstet 
inleveren. De inzamelzakken blij-
ven volgend jaar gratis verkrijg-
baar bij het afvalbrengdepot aan 
de Schulpstet in Castricum, de 
gemeentelocatie, Zonnedauw 4 
in Limmen, Veldts Toko, Akerhof 
4 in Akersloot, op De Woude via 
de Dorpsraad. 
Het streven in Castricum is dat 
per huishouden jaarlijks gemid-
deld vijftien kilo plastic wordt in-
gezameld. De gemeente roept 
dan ook op om mee te doen en 
het plastic apart aan te leveren.
Om alles vlot en zonder over-
last te laten verlopen, vraagt de 
gemeente haar inwoners om de 
zakken om 7.30 uur aan de straat 
te zetten en ze goed af te sluiten 
met het sluitkoord. 

Op 17 januari bij Toonbeeld

Zondagconcert Ano Kato 
met Griekse volksmuziek 
Castricum - Ano Kato is een 
kompania, een Griekse band, 
die bestaat sinds 1987. Het en-
semble speelt verschillende stij-
len Griekse muziek met het ori-
ginele Griekse instrumentari-
um. Daarvan vormt de bouzou-
ki met drie dubbele snaren het 
bekendste onderdeel. Het reper-
toire van Ano Kato concentreert 
zich op de oude volksmuziek. die 

weer behoort tot de enorme Er 
zijn de dhimotiká van het plat-
teland maar met grote regiona-
le verschillen door afkomst en 
instrumentgebruik. Anderzijds is 
er de volksmuziek van de steden; 
rebétika en laïká. Laïká hoort 
men overal in Griekenland, Tot 
slot zijn er de éndechna tragoú-
dia, zogenaamde ‘kunstliederen’, 
die vooral bekend zijn geworden 

door componisten als Mikis The-
odorakis en Manos Hatzidakis. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Toonbeeld zelf (Jan van Nas-
saustraat 6), aan de zaal of bij 
Boekhandel Laan, de Readshop 
en Muziekhandel Borstlap. Ook 
kan men kaarten reserveren via 
www.toonbeeld.tv. Het optreden 
begint om 11.30 uur. 

Lente in duin
Castricum - Op de Kroftlaan trof 
de heer Baltus donderdag bloei-
ende hyacinten aan, de lentebo-
de bij uitstek. 

Castricum - Net zoals de win-
naar van het Junior Eurovisie 
Songfestival: Ralf Mackenbach, 
kunnen kinderen tapdansen op 
maandag 28 december bij Dans-
Studio Fruns in samenwerking 
met de Kerstvakantiecocktail. De 
les is van 13.00 tot 14.30 uur. Wie 
wil dansen als Michael Jackson 
kan deelnemen op 28 december 
van 15.00 tot 16.30 uur bij Fruns. 
Beide activiteiten zijn bedoeld 
voor de leeftijd 6 tot en met 12 
jaar. Op maandagavond 4 januari 
start bij Fruns een cursus straat-
rock&rolldansen. Opgeven kan 
bij: DansStudio Fruns, telefoon 
06 51046044 tussen 9.00 en 
12.00 uur of info@fruns.nl. 

Tapdansen zoals 
Ralf Mackenbach

Bert Meijer trekt kar CKenG
Castricum - De Castricumse lo-
kale politieke partij CKenG heeft 
dinsdagavond de huidige frac-
tievoorzitter Bert Meijer tot lijst-
trekker van de partij voor de ko-
mende verkiezingen benoemd. 
Bert Meijer is ook kandidaat 
wethouder. Tevens heeft de ver-
gadering ingestemd met het ver-
kiezingsprogramma. 
Op de verkiezingslijst van CKenG 
staan dertig namen en is daar-
mee tot het maximale gevuld. Op 
plaats 2 staat het huidige steun-
fractielid Divera Borsboom en op 
nummer 3 de bekende Akerslo-
ter Willem Veldt, die al 36 jaar als 
raadslid of wethouder voor de 
belangen van de lokale gemeen-
schap opkomt. 

Nieuwkomer in de politiek is on-
dernemer Roel Beems (4) en 

op plaats  5 de huidige voorzit-
ter van de jongerenafdeling van 
CKenG Wilco van Pel. 

De partij heeft het hoog op met 
de jongeren want op plaats 6 
staat het jeugdlid Linda Hes (19 
jaar) en op plaats 8 Guus Vonk 
(18 jaar). Hiertussen op plaats 7 
bevindt zich Remco van Zelst, vi-
ce-voorzitter van de partij. Op ei-
gen verzoek komt vanwege druk-
ke werkzaamheden op plaats 9 
het huidige raadslid Bert Visser 
en tenslotte op plaats 10 huis-
arts Aart Leemhuis. CKenG ver-
wacht het goed te gaan doen bij 
de komende verkiezingen. Meer 
informatie is te lezen op www.
ckeng.nl. 
Vanaf volgende week zal het ver-
kiezingsprogramma op de site 
worden gepubliceerd.

Vandalisme en schoorsteenbrand
Castricum - Op maandag 7 de-
cember werd de brandweer rond 
15.00 uur gealarmeerd voor een 
brand in een camper die gepar-
keerd stond achter de Marshall-
straat. Kinderen hadden sterre-
tjes tussen de ventilatieroosters 
van de camper gedaan en de-
ze aangestoken. Twee kunststof 
rooster die in de carrosserie wa-
ren opgenomen, waren geheel 
weggesmolten en ook de lak had 
flinke schade opgelopen.

Tijdens de oefenavond op 8 de-
cember werd de brandweer ge-
alarmeerd voor een buitenbrand 
aan de Gobatstraat. Op een net 
nieuw ingerichte speelplek had-
den vandalen door het aanste-
ken van deodorantspuitbussen 
een soort vlammenwerper ge-
creëerd. Hiermee werd getracht 
het net aangelegde kunstgras 
aan te steken. Het kunstgras 
brandt niet, maar er is een be-
hoorlijk stuk gesmolten.

Zaterdagnacht rond 23.50 uur 
werd de brandweer gealarmeerd 
voor een schoorsteenbrand aan 
de Lindenlaan. 

Bij aankomst kwam het vuur uit 
de schoorsteen. Het bleek te 
gaan om een hardnekkige ver-
stopping in de schoorsteen. Na 
enig sloopwerk in de schouw 
werd de kern van de brand met 
een warmtebeeldcamera waar-
neembaar gemaakt.  Na drie uur 
werken kon het sein brandmees-
ter worden gegeven. 

Verhoging pont De Woude 
is voorlopig van de baan
De Woude - De tribunes van 
de vergaderzaal van het Hoog-
heemraadschap in Edam was 
goed gevuld met inwoners van 
het eiland De Woude, dat onder 
de gemeente Castricum valt. Aan 
de orde was het nieuwe tarief 
voor de veerpont waartegen de 

bewoners protesteren. Het wa-
terschap Hoogheemraadschap 
Noord-Hollands Noorderkwar-
tier (HHNK) maakte eerder be-
kend dat bewoners en bezoekers 
fors meer moeten gaan betalen 
voor de overzet. Vooral ouderen 
en de jeugd zouden daar de du-

pe van zijn. De voorgestelde ta-
riefwijziging leidde tot een stort-
vloed aan protesten. Bestuurder 
Kees Stam vertelde dat hij over-
leg met gemeente Castricum 
had gehad en sprak van een re-
delijk simplistische verordening 
die onder tijdsdruk tot stand was 
gekomen. Een deel van de com-
missie stelde voor het voorstel 
terug te nemen. Maar Stam wist 
van geen wijken. Er komt wel 
een voorstel, maar met uitstel en 
wel in mei 2010.

Castricum - Donderdag 17 de-
cember hebben jongeren van De 
Bakkerij workshops gegeven aan 
scholieren van het Jac P Thijsse-
college. Ruim honderd scholie-

Bakkerij geeft 
workshops

ren konden in het kader van de 
cultuurdagen.

in het voormalige pand van Out-
doorshop Smitveld in Bakkum 
dertien workshops volgen die 
door de jongeren van De Bak-
kerij en een paar professionals 
werden gehouden.

Heiloo - Mevrouw van Haaren 
uit Heiloo heeft een VIP-trip naar 
het International Film Festival 
Santa Barbara in de VS gewon-
nen. Zij viel in de prijzen vanwe-
ge haar deelname aan het kans-
spel dat Air Miles organiseerde. 

In de prijzen

Castricum - Muttathara is ge-
sloten op de donderdagen 24 en 
31 december en zaterdag 26 de-
cember vanwege de feestdagen. 

Drie dagen dicht
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FCC afgetroefd door strijd- 
vaardig Kennemerland
Castricum - Na vijf achtereen-
volgende zeges, gevolgd door 
een gelijkspel uit tegen Marken, 
verloor de ploeg van Mark Kra-
nendonk weer eens. Het was de 
eerste nederlaag sinds 26 sep-
tember en pas de derde neder-
laag in het seizoen. Of de zwak-
ke wedstrijd tegen Kennemer-
land als incident moet worden 
gezien is de vraag. De wedstrijd 
maakte duidelijk dat het vervan-
gen van de maanden afwezige 
Duco de Koning nog een hele 
puzzel wordt. Zijn vervanger Ma-
chiel Karzijn kwam  in aanval-
lend opzicht niet goed uit de verf 
en ook de vanaf links spelende 
Vincent Opheikens bracht niet 
de extra creativiteit die Castri-
cum nodig heeft. De enige Cas-
tricum speler die tegen Kenne-
merland aanvallend iets extra’s 
bracht was Maarten van Dui-
venvoorde. De aanvaller wist in 
de eerste helft een aantal keren 
gevaarlijk door te komen. Na-
dat Patrick Tax de thuisploeg met 
een lob over Castricum doelman 
Marius Jansen aan de leiding 
bracht was het dan ook Maar-
ten van Duivenvoorde die aan 
de basis lag van de gelijkmaker. 
Niels Popping stond op de juiste 
plaats en werkte de voorzet van 
Van Duivenvoorde vastberaden 
achter Kennemerland doelman 
Breed, 1- 1. 
Na de gelijkmaker domineerde 
Castricum en Kennemerland be-
perkte zich tot verdedigen. Gro-
te kansen kreeg Castricum niet, 
maar de thuisploeg zocht met de 
1- 1 stand opgelucht de kleed-
kamer op. 
In de tweede helft begon Castri-
cum aanvankelijk opnieuw goed. 
De bezoekers hadden veel bal-

bezit en Kennemerland moest 
verdedigen. Op het erbarmelijk 
slechte veld leek Daan Hamaker 
in de derde minuut na rust Cas-
tricum op voorsprong te bren-
gen. De jonge middenvelder om-
speelde doelman Breed, maar 
schoot met links te gehaast in 
het zijnet in plaats van in het le-
ge doel! 
Vanaf dat moment was het over 
bij FC Castricum. Kennemerland 
nam het initiatief en de Haarlem-
se aanvalslust schonk de thuis-
ploeg een half dozijn kansen. 
De behendige spits Moham-
med Acheffay had echter het vi-
zier niet op scherp. Eerst schoot 
Acheffay uit de draai  over en 
even later schoot de spits op 
aangeven van Maarten Duijn-
maijer vanaf rechts diagonaal 
over het doel. De grootste kans 
voor Kennemerland was voor Pa-
trick Tax na opnieuw een sterke 
actie van Acheffay, maar Marius 
Jansen redde miraculeus met de 
voeten. Bij FC Castricum ontbrak 
het vooral aan creativiteit. Na de 
gemiste kans van Daan Hama-
ker creëerde Castricum niet één 
enkele kans meer in de tweede 
helft. 
“Een slechte wedstrijd met een 
goed resultaat”, was het nuch-
tere commentaar van een Cas-
tricum supporter vlak voor tijd. 
Het leek een juiste conclusie, 
maar het bleek een voorbari-
ge. Invaller Vernon Weber mik-
te raak in de verre hoek, nadat 
een schot van Aart van der Gie-
zen, via een Castricum been voor 
de voeten van de invaller viel, 2- 
1. Daarmee kreeg Castricum niet 
het puntje waar het op basis van 
de wedstrijd ook geen recht op 
had.

Uitstekende overwinning van 
Helios in fysiek duel tegen Purmer
Castricum - Helios heeft zich 
goed hersteld van het verlies  van 
vorige week bij Swift. De korfbal-
lers van Purmer, uit Purmerend,  
werden naar huis gestuurd met 
een 15-10 nederlaag.
Helios had het in het begin van 
de wedstrijd nog lastig tegen 
een negatief spelende tegen-
stander. Purmer deed er alles 
aan om het tempo uit de wed-
strijd te halen. Helios kwam al 
snel op 1-0 maar vanwege een 
aantal strafworpen kon Purmer 
in de eerste helft aardig bijblij-
ven. Nadat Helios met 2-3 achter 
kwam te staan ging het aanval-
spel bij de Castricummers goed 
lopen en stond Helios in de rust  
met 8-6 voor.
Na de rustpauze kwam de over-

winning van de thuisploeg geen 
moment meer in gevaar. De he-
le wedstrijd probeerde Purmer 
met hard en fysiek spel, zon-
der resultaat, het ritme van He-
lios te breken. Ook de scheids-
rechter moest het verbaal ont-
gelden. Pas (te) laat in de twee-
de helft werd een speler van Pur-
mer bestraft met een gele kaart 
vanwege commentaar op de lei-
ding. Helios liet zich niet uit haar 
tent lokken en speelde de wed-
strijd zakelijk uit naar een 15-10 
eindstand.
Coach Anand Joeloemsingh was 
na afloop dik tevreden over het 
resultaat. “Met de mentale weer-
baarheid van dit team zit het wel 
goed. De manier waarop wij vo-
rige week verloren van Swift was 

ons vies tegengevallen. We heb-
ben vandaag echter verdedigend 
goed gespeeld  en aanvallend de 
juiste keuzes gemaakt. We heb-
ben genoten van Koen Braken-
hoff. Hij pakte heel belangrijke 
rebounds en zijn acties onder de 
korf waren weer geweldig.” Min-
der lovend was de coach over 
de tegenstander. “Purmer speelt 
vervelend korfbal. Gelukkig lie-
ten we ons niet uit het veld slaan. 
Het was af en toe niet te geloven 
wat sommige spelers van Purmer 
uithaalden om ons uit ons spel te 
halen.” 
De volgende thuiswedstrijd van 
Helios is pas op 3 januari tegen 
Appolo. De wedstrijd in sport-
hal de Bloemen begint om 19.40 
uur.

Pearle Opticiens sponsort jeugd-
scheidsrechters van VV Limmen

Limmen - De jeugdscheidsrech-
ters van VV Limmen lopen te-
genwoordig in officiële scheids-
rechterstenues gesponsord door 

Pearle Opticiens uit Castricum. 
“Een mooie combinatie!”, zo re-
deneert eigenaar Ron den Broe-
der, “omdat een scheidsrechter 

een wedstrijd in goede banen 
kan leiden met gezonde ogen. 
Een bril kan in veel gevallen uit-
komst bieden. Eigenlijk geldt dat 
natuurlijk ook voor alle spelers of 
supporters langs de lijn!”
Begin december werden de acht 
kersverse nieuwe jeugdscheids-
rechters in het nieuw gestoken 
nadat ze door KNVB scheidrech-
ter Hans Ploeg officieel tot het 
Jeugdscheidsrechtergilde zijn 
toegetreden. Alle scheidsrech-
ters hebben het diploma KNVB 
Jeugdscheidsrechter glans-
rijk behaald. Staand v.l.n.r.: Ke-
vin Dam, Rody Gast, Mika Ehl-
hardt en Thijs Groot. Knielend 
van links naar rechts: Loek Ad-
miraal, Bas Bijvoet, Bart de Nijs 
en Shane Broedersz. Links en 
rechts staan de afgevaardigden 
van de kledingsponsor Pearle in 
Castricum de heren den Broeder 
en Zonneveld.

Val frustreert ambities 
Michel Butter bij EK cross
Castricum - Bij de Europese 
kampioenschappen cross heeft 
Michel Butter de 25e plaats ge-
haald. De atleet van AV Cas-
tricum kende een sterke start, 
maar werd na zo’n 200 meter de 
dupe van een forse struikelpar-
tij, waardoor het hele veld van in 
totaal 67 deelnemers hem pas-
seerde. 
Ondanks her en der wat pijn en 
na het bekomen van de schrik 
wist Butter op het modderige 
parcours in de Ierse hoofdstad 
Dublin zich toch weer te her-
pakken. Na een stevige inhaal-
race kwam hij halverwege de 10 
kilometer door op de 40e posi-

tie. Een verdere opmars bracht 
hem nog meer naar voren, maar 
meer dan de 25e stek bleek niet 
haalbaar. Uiteindelijk finishte hij 
na de zware 10.000 meter in de 
tijd van 32.23 minuten. De wed-
strijd werd gewonnen door Ale-
mayehu Bezabeh, een 23-jari-
ge voormalige Ethiopische atleet 
die sinds enkele jaren de kleuren 
van Spanje verdedigt. 
Tom Wiggers van AV Castricum 
was geselecteerd om Nederland 
te vertegenwoordigen in de race 
onder 23 jaar. In het sterke veld 
behaalde Wiggers hier een prima 
19e plaats. Het ruim 8.000 meter 
tellende parcours voltooide hij in 

een tijd van 25.59 minuten. 
Lentine Klaassen, C-juniore van 
AV Castricum, heeft in Utrecht 
de Kerstboommeerkamp ge-
wonnen. Zij liet 30 atleten ach-
ter zich door de meeste punten 
te halen op de 60 meter sprint, 
bij het hoogspringen en het ko-
gelstoten. Op de 60 meter sprint 
kwam zij in een tijd van 8.59 over 
de finish. De drie kilo zware ko-
gel stootte zij naar 10.53 en bij 
het hoogspringen ging de AVC-
juniore over de 1.50 meter. De 
veertien jaar jonge Castricumse 
atlete is onlangs genomineerd in 
de categorie sportvrouw van de 
gemeente Castricum.

E6 eerste kampioen FCC
Castricum - Groots. Zo kan het kampioenschap van de E6 het bes-
te worden omschreven. Dankzij een glansrijke 10-2 overwinning op 
ADO’20 E7 veroverden de mannen van de coaches Sjoerd Verbeek en 
Klaas Dekkers de titel in de derde klasse poule 8. Daarmee was het 
eerste kampioenschap van FC Castricum een feit. Een kampioenschap 
met een gouden rand en met de klinkende cijfers van 10 gespeeld, 9 
gewonnen, één gelijk en een doelsaldo van 54 voor en 10 tegen. Op de 
trainingen manifesteert E6 zich als een collectief. De opkomst is bijna 
altijd 100 procent en dat zie je op het veld terug. Tegen ADO’20, alle-
maal bomen van kerels, won de techniek het van de fysiek. Met soms 
schitterende combinaties werd de E7 zoek gespeeld en was het ene 
doelpunt nog mooier dan het andere. (Foto: Han de Swart).



16 december 2009 pagina 35

Tijdstraffen breken CAS RC op
CAS RC haalt slechts 
een punt uit Hilversum
Castricum - Sportpark Beren-
stein in Hilversum lijkt zo onder-
hand een onneembare vesting te 
worden. De rugbyers van CAS 
RC waren uit op revanche om 
de jammerlijke thuisnederlaag 
recht te zetten, maar struikel-
den net als alle andere Ereklasse 
clubs bij RCH. In een bloedstol-
lende thriller met een 0–0 rust-
stand trok de thuisploeg uitein-
delijk met 8–6 nog net aan het 
langste eind. Voor de Castricum-
mers restte slechts het bonus-
punt voor een klein verlies. De 
Shadows kwamen niet in ac-
tie, maar het Driede bracht een 
mooie 25–40 overwinning mee 
vanaf de Rotterdamse Old Bears. 
De colts hielden het ook span-
nend in Hilversum, maar verloren 
toch met 13 – 0.

Het was de laatste wedstrijd voor 
de onvrijwillig vroege winter-
stop, want volgende week mag 
er niet ingehaald worden door 
een vriendschappelijke interland 
van Oranje tegen Hong Kong op 
19 december. Er was wel span-
ning in het programma, want er 
kwamen kanshebbers voor de 
top vier tegen elkaar in actie. Di-
ok delfde zaterdag op eigen veld 
het onderpit tegen ’t Gooi en ver-
diende eveneens slechts een bo-

nuspunt voor het verlies met 
één punt. Zondag moest kop-
loper RCH aantreden tegen de 
nummer twee CAS RC. De klas-
sieker maakte zijn faam weder-
om waar, de spanning droop van 
de wedstrijd. De Castricummers 
hadden de beste start, maar ver-
zuimden een voorsprong op het 
bord te zetten. De driekwarten 
waren snel en behendig, echter 
Luuk de Geest kwam een paar 
centimeter tekort en Kay Picau-
ly belandde eerst over de zijlijn. 
Storm Carroll trachtte met verre 
trappen terreinwinst te boeken. 
Daar stond Jay Jay Boske immer 
klaar de bal te ontvangen en een 
tegenaanval op te zetten. Halver-
wege de eerste helft resulteer-
de zo’n actie in een strafschop 
voor RCH. Fedde Lingsma kwam 
kracht in het schot tekort. Vlak 
voor rust zette het zwaardere 
pack van Hilversum veel druk op 
de Castricumse defensie, maar 
kon er toch niet doorheen bre-
ken. De ruststand van 0–0 was 
een redelijke afspiegeling van de 
veldverhouding, hoewel er meer 
scoringskansen voor de Castri-
cummers waren geweest.
In de tweede helft startte de aan-
voerder van de Ereklasse gre-
tig en met succes. Een domme 
overtreding vlak voor de palen 

leverde een penalty die een een-
voudige prooi was voor Lings-
ma. CAS RC bracht direct enke-
le wissels in en zette de tegen-
aanval in. De achterstand bracht 
helaas enkele ondisciplinaire ac-
ties teweeg, waardoor de bezoe-
kers twee man tegelijk een tijd-
straf zagen uitzitten. Precies toen 
deelde de thuisploeg de genade-
klap uit. Een line-out vlak voor de 
Castricumse trylijn was gaten-
kaas door de ontbrekende spe-
lers en na een break van Nic-
ky Jansen kon Simon McKen-
nie eenvoudig scoren. Lings-
ma miste de conversie, zodat 
de voorsprong tot 8–0 beperkt 
bleef. Juist in ondertal bewees 
CAS RC ook aanvallend nog een 
vuist te kunnen maken. Vanuit 
de herstart bleef de eerst straf-
schop van Carroll nog onbenut, 
de tweede was goed raak. Toen 
de ploeg weer volledig was volg-
de nog een benutte penalty voor 
8–6 en alles was nog mogelijk. 
De laatste tien minuten moes-
ten de gasten echter wederom in 
ondertal uitspelen en dat bleek 
voor Hilversum de uitweg om de 
voorsprong vast te houden. Ook 
de extra speeltijd bracht de Cas-
tricummers geen geluk meer. De 
laatste kans werd wellicht type-
rend beëindigd met een voor-
waarts gespeelde bal. Geen man 
overboord echter, want CAS RC 
is nog volledig in de race om 
plaatsing voor de play-offs en 
dan tellen de resultaten natuur-
lijk pas echt. 
De volgende wedstrijden worden 
gespeeld in het weekend van 9 
en 10 januari.

Klaverjasdrive
Akersloot - Zaterdag 19 de-
cember wordt in café De Vriend-
schap weer een kerstklaverjas-
drive georganiseerd. De prijzen-
tafel kenmerkt deze drives, prij-
zen zoals koffiemachines, reis-
koffers, levensmiddelenpakket-
ten, paling, radio‘s , het is er al-
lemaal. Hoofdprijs ditmaal een 

Oliebollentoernooi 
van The Sea Devils 
Castricum - Op zondag 27 de-
cember staat het jaarlijkse Olie-
bollentoernooi van basketbalver-
eniging The Sea Devils weer op 
de agenda. Iedereen is welkom. 
Leden, familie, vrienden, buren 
van alle leeftijden kunnen zich 
opgeven als team maar ook indi-
vidueel. De organisatie weet al-
tijd wel een plek in een team te 
vinden. Er zijn twee soorten pou-
les. De fanatieke en de meer re-
creatieve (relaxed) poule. Ook 
vindt er weer een 3-punts con-

test plaats alsmede vrije worpen 
wedstrijd voor de jeugd.Aan-
melding zo snel mogelijk  on-
der vermelding van naam, leef-
tijd en voorkeur soort poule via 
rebound@seadevils.nl of her-
man@businessplus.nl. Men kan 
zich ook opgeven met een heel 
team van ongeveer acht perso-
nen. Aanvang 13.00 uur in Sport-
hal de Bloemen. Graag aanwezig 
om 12.45 uur. Het deelnemen 
is gratis en de oliebollen staan 
klaar.

Sea Devils pakt belangrijke 
punten in Amsterdam
Castricum - Vrijdagavond spe-
len in de Apollohal tegen de 
Mosquito’s dat valt zeker niet 
mee. Weinig bezoekende ploe-
gen is het gegeven om daar een 
goed resultaat neer te zetten.
Het eerste kwart werd in een 
hoog tempo gespeeld en tot de 
vijfde minuut waren de ploegen 
aan elkaar gewaagd. Daarna liep 
Mosquito langzaam weg van de 
Castricummers. Vanaf de achtste 
minuut kreeg Sea Devils weer 
meer vat op het spel en pakte ze 
de rebounds. Hun nieuwe cen-

ter Trevor La Bast wist drie keer 
achter elkaar te scoren en Ro-
bert van der Eng, teruggekeerd 
van een lange blessure, maakte 
twee driepunters. Tevens pakte 
Bob Hollanders weer z’n punten 
en deed ook Hoffman een duit in 
het zakje, 21-24 voorsprong voor 
de Castricummers. In het tweede 
kwart werd er weinig gescoord 
en werd er defensief sterk aan 
beide kanten gespeeld. Toch 
wist Sea Devils een extra punt-
je uit te lopen. Rust 32-36. In het 
derde kwart gaven de teams el-

Website van FC Castricum 
scoort 750.000 pageviews!
Castricum - De website van FC 
Castricum heeft de historische 
mijlpaal van 750.000 pageviews 
bereikt. Op 7 juli 2008 ging FC-
Castricum.nl de lucht in. Nog 
geen anderhalf jaar later stond 
de teller op 750.000. Dat moest 
gevierd worden met de onvol-
prezen webmasters Marco Fe-
mer (foto rechts), Patrick Zoon 
(daarnaast) en Willem Jobse 
(links) en een enorme taart, die 
door het bestuur werd aange-
boden. Voorzitter Martin Vaal-
burg (2e links): “De vonken vlie-
gen van onze website af. Onder 
elk verslag staat het icoontje van 
OneStat.com. Wie dat aanvinkt, 
krijgt deze bijzondere cijfers en 
een heleboel andere zelf onder 
ogen. Ik zal er een paar noemen. 
Op 7 november van dit jaar werd 
het record van 4395 pageviews 
op één dag gevestigd. Week 40 

heeft het record met 19.296 pa-
geviews en met 61.436 is sep-
tember van dit jaar de record-
maand. Ook kun je op OneStat 
zien welke rubriek(en) het best 
bekeken worden.” Waarna Mar-
tin Vaalburg de webmasters be-
dankte voor hun geweldige inzet. 
“Onze website is een vaste waar-
de binnen FC Castricum gewor-
den. Naar buiten toe is het het 
visitekaartje van de club en dat is 
voor onze sponsors bijzonder in-
teressant. Ook wil ik de pr-com-
missie en onze huisfotograaf een 
pluim geven. De foto-albums bij 
de wedstrijden van het eerste en 
onlangs weer bij de Sinterklaas-
feesten blijken een schot in de 
roos en worden door onze leden 
zeer gewaardeerd. Vanaf de-
ze plaats nogmaals bedankt. Ik 
zou zeggen: op naar het miljoen.” 
(Foto: Han de Swart)

dvd-speler. Naast het klaverjas-
sen ook een superverloting met 
daarin dezelfde prijzen als met 
het klaverjassen. In verband met 
de kerst veel prijzen die betrek-
king hebben op de feestdagen.
Men kan zich van te voren te-
lefonisch opgeven 0251-312866 
om zeker te zijn van een plaatsje. 
De kosten van deelname bedra-
gen 4,50 euro. De aanvang van 
deze drive is 20.00 uur.

kaar geen duimbreed toe. Voor 
de Devils speelde Dierick den 
Hollander defensie zeer effectief 
(twee charges) en scoorde ook 
nog de nodige punten en door-
dat Hoffman en Hollanders ook 
bleven scoren kan Mosquito’s 
slechts een punt inlopen.
Het vierde kwart werd buiten-
gewoon spannend. Veel gemiste 
kansen aan beide zijden. Simpe-
le lay-ups werden gemist. Bij de 
Castricummers wist Tim Damstra 
twee mooie breaks te verzilveren 
en doordat ook La Bast en Hol-
landers bleven scoren was uit-
eindelijk de verdiende overwin-
ning voor de Sea Devils een feit.
Einduitslag 61–64 voor The Sea 
Devils. 

Siem Groentjes houdt huis 
en scoort 31 wedstrijdpunten

Castricum - Siem Groentjes 
was vrijdagavond een echte kil-
ler en haalde maar liefst 31 wed-
strijdpunten binnen. Hij begon 

in de eerste partij overweldigend 
en versloeg Hein Huijser in 14 
beurten en maakte een hoogste 
serie van 11 caramboles, waar 
hij 17 punten mee scoorde. In 
zijn tweede partij tegen Fred van 
Haasen deed hij het nog eens 
dunnetjes over en versloeg Fred 
in 17 beurten en maakte hier 
een hoogste serie van 14 caram-
boles, wat hem totaal 31 wed-
strijdpunten opleverde. Ook Je-
roen van de Kerkhof deed het 
geweldig en won zijn twee par-

tijen, Eerst droogde hij zijn va-
der Jan af in 25 beurten en later 
op de avond in zijn tweede par-
tij deed hij het nog beter tegen 
Jaap de Boer. Deze partij duur-
de maar 12 beurten waardoor 
hij totaal 30 punten veroverde. 
Kees Rörik was ook lekker bezig, 
won zijn twee partijen en scoor-
de 27 punten. Henk Revers tim-
merde aan de weg en haalde in 
zijn twee partijen ook 25 punten 
wat hem de tweede plaats op de 
ranglijst opleverde. Siem Castri-
cum won beide partijen, scoor-
de vrijdagavond weer 24 punten 
en kruipt langzamerhand ook 
naar de bovenste regionen van 
de ranglijst. 
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Piet Liefting stootvast 
tegen Cynthia Slinger 
Castricum - De start met een 
serie van acht bleek een goede 
start te zijn voor de overwinning 
van Piet Liefting tegen Cynthia 
Slinger bij biljartvereniging WIK. 
Slechts drie poedels ontsierden 
zijn wedstrijdlijstje die 19 beur-
ten telde. Een plezierig resultaat 
voor Piet met 2.05 en 16 punten.
Hein Kitsz had ook zijn avond. Hij 
zag kans om Wim Baltus te be-
dwingen. In 22 beurten rondde 
Hein de partij af met een mooi 
gemiddelde van 1.86, goed voor 
13 punten. Wim ging evenwel 
niet met lege handen naar huis, 
want met een heel mooi moyen-
ne van 4.40 pakte Wim 11 pun-
ten mee.
Klaas Jongeneel was niet in staat 
om koploper Ferry van Gen-
nip een kopje kleiner te maken. 
Daarvoor miste hij de motiva-
tie en precisie. Ferry maakte zijn 
karweitje af in 25 beurten en was 

toch weer goed voor 12 punten. 
Hiermee hield Ferry zijn naaste 
concurrent Jan Kamp voorlopig 
op veilige afstand.
Jan bleef tegen Jörgen Bolten 
onder de maat met 1.84 en bleef 
op zijn vierde plaats steken met 
9 punten. Jörgen zegevierde met 
1.80 en ging met 11 punten naar 
huis.
Nog vier spelers wisten 11 pun-
ten uit hun partij te halen. Dat 
was Kees Baars met een mooi 
rond gemiddelde van precies 
4.00. Gert Lute ook met een eer-
ste klas slotmoyenne van 4.03. 
Cor Stroet, die Jan van der Zon 
aan de haak sloeg, maar met 9 
punten zich niet zonder de nodi-
ge vechtlust zomaar op de kant 
liet trekken. Tot slot Henk Stengs 
die de laatste weken weer in stij-
gende vorm verkeert. Nu met 
3.92, zo rond de 4.00 waar Henk 
eigenlijk thuishoort. 

Limmen - Zondag 20 decem-
ber wordt de tweede ronde van 
de wintercompetitie gevist. Dit 
keer in de grachten van Alkmaar. 
De kans is hier groot dat het wa-
ter nog niet bevroren is en goede 
voornvangsten zijn dan mogelijk. 
De Baansingel staat ook bekend 
om de vele kleine visjes kort on-
der de kant, zodat iedere visser 
zijn eigen favoriete vismethode 
kan uitoefenen.
Opgeven bij Peter van der Heijdt, 
072-5051056, tot vrijdagavond 
20.00 uur. Verzamelen zondag 
om 8.00 uur bij Albert Heijn. Er 
wordt 2,5 uur gevist. De uitslag is 
op basis van 25 gram per vis, en 
het totale vangstgewicht. Deel-
name kost 3,00 euro. De wed-
strijd is toegankelijk voor leden 
van HSV Limmen, DVW-Heiloo, 
HV Castricum en De Sander, mi-
nimum leeftijd 12 jaar.

Wintercompe-
titie vissen

DOS in noord-west Ne-
derland op de kaart gezet
Castricum - Zondag 13 de-
cember deden zeven meisjes, 
van turnvereniging DOS, mee 
aan een regionale wedstrijd Bij 
Turnace in Amsterdam.
Het was voor deze meisjes hun 
allereerste officiële wedstrijd. 
Binnen het eigen rayon mogen 
meisjes pas aan wedstrijden 
meedoen als ze geboren zijn in 
2001. Echter deze meiden, gebo-
ren in 2002, stonden al te trap-
pelen om hun oefeningen nu 
eindelijk ook eens in een echte 
wedstrijd te laten zien.
Deze wedstrijd, waar bekende 
verenigingen zoals Turnace, Kei-
zer Otto en Turning Spirit aan 
meededen, was een leuke oefe-
ning voor het echte werk volgend 
jaar. Het allerleukste was echter 
wel dat Isa van der Moer een ge-
weldige prestatie neerzette en 

er met de eerste prijs, een gou-
den medaille, vandoor ging. Zij 
behaalde maar liefst 50,60 pun-
ten voor haar vier oefeningen op 
brug, balk, vloer en sprong.
De andere meisjes, Demi Blee-
ker, Marte Bouma, Adri Mole-
naar, Maud Kuilboer, Denise 
Scheffer, Fabiënne Mulder, heb-
ben het allemaal ook heel erg 
goed gedaan. Zij behaalden res-
pectievelijk een 9e, 15e, 16e, 21e, 
11e, en 22e plaats. Lise Lemsom 
was helaas ziek en kon niet mee-
doen. 
Er werd geweldig geturnd en 
er was veel te zien. Vooral ook 
wat je nog kunt leren als je nog 
even verder oefent. En dat gaan 
de meiden doen want in februa-
ri staat de volgende wedstrijd op 
stapel, dan gaan ze met elkaar 
naar Almere.

Een 4-0 winst voor 
Dames 1 Croonenburg
Castricum - Dames 1 Croonen-
burg moest naar Hilversum voor 
de wedstrijd tegen Gemini S.
De eerste set verliep volgens 
plan. Met volle overtuiging hiel-
den ze het tempo hoog en zetten 
ze de tegenstander onder druk 
door een zeer sterke service-
beurt van Nancy van Rooij. En 
er werd tevens door Ivanka van 
Vliet-Heere tactisch gescoord 
achter het blok, 25 -17.
In de tweede set bleven ze het 
tempo hoog houden, maar moes-
ten ze het spel aanpassen, om-
dat Gemini het tactisch spel be-
ter ging lezen. Kirsten  Hoogland 
scoorde veel met haar krachtig 
geslagen ballen op de diagonaal. 
Marit Rijks stond op het midden 
prima haar mannetje, 25-17.
De derde set verliep stroef. Ge-
mini kwam meer in hun spel door 
hun kort geslagen service. Croo-

nenburg ging te veel mee in het 
spel van Gemini en kwam al snel 
op een achterstand, 3-5. Door 
een zeer sterke servicebeurt van 
Kirsten kwam Croonenburg weer 
terug en kond men daarna weer 
het spel hervatten, 25-17.
De vierde set begonnen ze met 
Cindy Heere als spelverdeelster. 
Ondanks de voorsprong en haar 
goede spel koos coach Wou-
ter Stoltz in slotfase, bij de stand 
van 24-24, voor de ervaren Re-
becca Boonman. Op 24-24 be-
krachtigde Nienke van Lamme-
ren met een supersnelle aan-
val door het minden, haar come-
back. Door Kirsten werd het laat-
ste punt binnengehaald, 27-25.

Volgende week moet Croonen-
burg Dames 1 in sporthal de 
Bloemen spelen tegen de num-
mer een Spaarnestad DS2.

Croonenburg verliest 
overtuigend van Dynamo
Castricum - De mannen van 
Croonenburg zijn de periode  van 
twee weken zonder competitie-
verplichtingen slecht doorgeko-
men. In de uitwedstrijd tegen de 
reserves van landskampioen Dy-
namo werd  overtuigend met 4-
0 verloren (18-25, 17-25, 18-25, 
20-25). 
De ploeg uit Apeldoorn liet zien 
waarom zij meedoet in de strijd 
om het kampioenschap. Croo-
nenburg had moeite met de ge-
varieerde service, waardoor het 
midden nauwelijks kon worden  
aangespeeld. De aanval was zo-
doende voorspelbaar en vaak 
prooi voor de solide veldverdedi-
ging van de thuisploeg. De Cas-
tricummers konden daar wei-
nig tegenover plaatsen, de ser-
vice leverde onvoldoende ren-
dement op en verdedigend was 
het niet veel beter. In de derde 
set leek het erop dat Croonen-
burg de wedstrijd kon kante-
len, maar helaas kon een 12-14 
voorsprong niet worden uitge-
bouwd. Dynamo ging erop en er-

over en won de set overtuigend. 
Ook in de vierde set liep het flet-
se Croonenburg achter de feiten 
aan, leefde de thuisploeg zich uit  
met diverse creatieve aanvals-
variaties en was de vernedering 
compleet.  
Coach Johan Veltman was be-
grijpelijk ontevreden: “Dit was 
onze slechtste wedstrijd van 
het seizoen en het lijkt wel of 
wij weer terug bij af zijn. Verlie-
zen tegen dit Dynamo is geen 
schande, maar de manier waar-
op wij ons hebben laten oprollen 
wel. Al in de tweede set geloof-
den de jongens niet meer in de 
goede afloop en gingen de kop-
pies hangen, ik vind dat onbe-
grijpelijk en beschamend. Wij 
kunnen alleen presteren als wij 
voor elkaar werken en ons men-
taal staande houden als het even 
tegen zit. Dit was helaas niet te 
zien. Gelukkig is er weinig tijd 
om uit te huilen. Wij  kunnen ons 
zaterdag revancheren in de der-
by tegen Dinto, daar kijken wij al 
weken naar uit.”

Limmen - Vrijdag 11 decem-
ber verloor het eerste achttal van 
Vredeburg nipt de bondswed-
strijd tegen Caïssa uit Hoorn. 
Een overwinning leek in han-
den na winst van J. Limmen en 
G. Hafkamp. Helaas gaf J. Borst 
een stuk weg en kwam H. Ebels 
steeds slechter te staan tegen 
zijn oude tegenstander. N. Hage-
man kwam niet verder dan remi-
se, maar B. Stolp, J. Admiraal en 
K. Kramer stonden goed. Helaas 
keerde het tij en verloor Stolp 
materiaal en onderging Admi-
raal een regelrecht drama door 
in gewonnen stand door zijn tijd 
te gaan terwijl zijn tegenstan-
der nog maar 1 seconde over 
had. Kramer won fraai het eind-
spel waardoor de eindstand 3½-
4½ werd. Komende vrijdag is het 
kersttoernooi met allerlei verras-
sende schaakvariaties.

Pech voor 
SV Vredeburg

Castricum - Op maandag 28 
december kunnen jongens en 
meisjes van vier tot en met tien 
jaar korfbaspelen, gegeven door 
Helios in samenwerking met de 
Kerstvakantiecocktail. De activi-
teit wordt gegeven in de gymzaal 
van het Jac. P. Thijsse College, 
gympen zijn nodig. De kinderen 
verzamelen om 9.30 uur in de 
kantine van Helios op Sportpark 
NoordEnd, de eindtijd is 12.00 
uur. De kosten bedragen 2,50 
euro. Opgeven voor deze acti-
viteit kan bij Rutger Hierck van 
Helios: telefoon 06-52367804 
tussen 18.00 en 20.00 uur of bij 
Els Hopman 06-17964271 tussen 
15.00 en 18.00 uur. 
Informatie over het volledige 
programma van de Kerstvakan-
tiecocktail is te vinden op: www.
welzijncastricum.nl.

Korfbal in de 
kerstvakantie

Weer verlies voor eerste 
schaakteam Castricum
Castricum - In de vierde ron-
de voor schaakteams uit Noord-
holland is Castricum 1 wederom 
hard onderuit gegaan. Dit keer 
waren de schakers van MSC 1 
uit Den Helder te sterk voor de 
hoofdmacht van de Castricumse 
Schaakvereniging.
Nota bene invaller Hidde Brug-
man zorgde voor het enige licht-
punt, door zijn partij knap te win-
nen. Ook invaller Han Kemperink 
deed het met een remise uitste-
kend. Helaas had clubkampioen 
Heleen van Arkel-de Greef een 
off-day en leed een onnodige 
nederlaag. Uiteindelijk won MSC 
de wedstrijd met 5-3.

Castricum dus dieper in het de-
gradatiemoeras. De resterende 
drie partijen moeten gewonnen 
worden om te kunnen blijven 
spelen in de eerste klasse. 
In de 15e ronde interne compe-
titie speelde Bert van Oudvorst 
met zwart heel knap remise te-
gen Thomas Broek. Henk Vaes-
sen verloor na een degelijk op-
gezette Hollandse verdediging 
wederom zeer ongelukkig. En dat 
waar een winstpunt voor hem op 
zijn plaats was. Evert Schmit was 
de man die er een onverwachte 
overwinning aan overhield.
Thomas Broek blijft op kop, ge-
volgd door Heleen en Sander.  



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 Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

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
16 december 2009

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is inmiddels een traditie geworden: voor de acht-
ste keer sinds het ontstaan van de ‘nieuwe’ gemeente Castricum wordt deze bij-
eenkomst in één van onze mooie kernen georganiseerd. Dit jaar in de burgerij in 
Limmen en natuurlijk geheel volgens traditioneel recept: een hapje, een drankje, 
livemuziek, de toespraak van de burgemeester en de uitreiking van de gemeentelijke 
waarderingsspeld.

Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op: 

zaterdag 2 januari 2010 van 16.30 tot 19.00 uur
in De Burgerij

Dusseldorperweg 103
In Limmen

Wij zien u graag op 2 januari!

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Castricum
de secretaris  de burgemeester
mr. C.A. Peters  A. Emmens-Knol

Openingstijden
rond de feestdagen
Op donderdag 24 en donderdag 31 
december sluiten alle deuren van de 
verschillende gemeentelijke locaties 
om 15.30 uur. Vrijdag 25 december 
en vrijdag 1 januari zijn alle diensten 
gesloten. Zaterdag 2 januari is ook het 
afvalbrengdepot dicht.

Maandag 4 januari zijn alle diensten 
na 9.30 uur weer bereikbaar voor het 
publiek.

Politie draagt taken over aan gemeenten

Horecavergunningen voort-
aan via gemeente Alkmaar
De vergunningverlening en het toezicht op horeca- en speelautomatenvergunningen 
werd tot nu toe gedaan door de politie. Dit deed zij in opdracht van Alkmaar, Bergen, 
Castricum en Heiloo. Omdat deze taken beter bij de gemeenten passen dan bij de po-
litie, gaan de gemeenten de vergunningverlening zelf uitvoeren. Vanaf 1 januari 2010 
gaat Alkmaar dit voor de vier gemeenten doen.

De gemeenten werken samen. Alkmaar 
maakt de vergunningen voor de gemeen-
ten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Castricum 
en staat hierover de horecaondernemers 
te woord. De afzonderlijke gemeenten 
beslissen zelf over de aanvraag. Ook het 
formuleren van (nieuw) beleid blijft een 
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke 
gemeenten, zoals Castricum. 
De gemeente Alkmaar behandelt de vol-
gende aanvragen van Castricumse onder-
nemers:
* De exploitatievergunning op grond van 

de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV), inclusief terrasvergunning

* De Drank- en Horecawetvergunning 
(DHW-vergunning)

* De speelautomatenvergunning op grond 

van de Wet op de Kansspelen (WOK)

De gemeente Alkmaar houdt ook toezicht 
op de naleving van de vergunningen in 
Castricum. Hiervoor zijn speciale toezicht-
houders aangesteld bij Stadstoezicht. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op de 
website van de gemeente Alkmaar: www.
alkmaar.nl>ondernemen>vergunningen.
U kunt ook terecht op de website van de 
gemeente Castricum: www.castricum.
nl.>aangevraagde en verleende vergun-
ningen.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met dhr. J. Rood, tel. (0251) 661274.

Uw OV-Taxi tijdens 
de feestdagen
Ook tijdens kerst en oud & nieuw brengt 
de OV-Taxi u graag waar u wilt zijn. Om 
teleurstelling te voorkomen op deze drukke 
dagen, vragen we u rekening te houden 
met het volgende.

Kerstdagen
- Bestel uw rit ruim van tevoren. U kunt nu 

al boeken!
- Uw ritten voor beide kerstdagen kunt u 

bestellen tot uiterlijk dinsdag 22 decem-
ber 18.00 uur.

- Door de grote drukte kan het voorko-
men dat er geen rit beschikbaar is op het 
tijdstip dat u wenst. Wij zoeken dan in 
overleg met u naar een ander tijdstip.

Oud en nieuw
- Bestel de rit ruim van tevoren. U kunt nu 

al boeken!
- Op 31 december brengt de OV-Taxi u 

tot uiterlijk 20.00 uur op uw plaats van 
bestemming.

- Op 1 januari 2010 kunt u vanaf 8.00 uur 
de OV-Taxi weer gebruiken.

Radio Wmo-journaal: verwachtingen 
en ontwikkelingen voor 2010
Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de Wmo per 1 januari aanstaande en welke 
ontwikkelingen worden in 2010 verwacht? Radio Castricum 105 laat hierover IJmte van 
Gosliga (voorzitter Wmo-raad), Peter van Linden (hoofd van gemeentelijk team Werk 
Inkomen en Zorg) en Erik van Zoonen (MEE Noord-Holland) aan het woord tijdens het 
Wmo-journaal op 16 december tussen 19:00 en 20:00 uur.  

In het nieuwe jaar verandert een aantal 
regelingen van voorzieningen in het kader 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo), waaronder de huishoudelijke 
hulp, PGB-voorzieningen, woonvoorzie-
ning voor slechtzienden. Bovendien is de 
stichting MEE nog tot juni 2010 gevraagd 
mee te denken met cliënten over hoe het 
vervallen van gefinancierde begeleiding 
van mensen met een lichte beperking . De 
praktische gevolgen van de nieuwe maat-
regelen worden in het radiojournaal toege-
licht.
Deze radio-uitzending is na 16 december 
nog diverse malen te beluisteren op Ra-
dio Castricum 105: op woensdag 23 en 
30 december en 6, 13 en 20 januari van 
18.00-19.00 uur en op zondag 20 en 27 
december en 3, 10 en 17 januari van 8.00-
9.00 uur. Op donderdag 28 januari wordt 
een nieuw onderwerp in het maandelijkse 
Wmo-journaal belicht.

De radio-uitzending kunt u beluisteren op: 
- etherfrequentie 105.0FM 
- kabelfrequentie 104.5FM - Bakkum, 

Castricum
- kabelfrequentie 89.0FM - Akersloot, 

Limmen, de Woude. 

Meer over de Wmo leest u op de website 
(button Zorgloket/ Wmo).



Agenda
Raadsplein
17 december 2009

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:30 Bijdrage aan de Vereniging Vrienden van De Bakkerij voor realiseren

cultureel ‘pop’podium
19:30 - 20:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Benoeming lid Welstandscommissie 
b. Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning
c. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 3 december 2009
d. Lijst van ingekomen stukken
e. Lijst ter inzage gelegde informatie
f. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

20:00-20.30 a.  Motie CkenG inzake Paulus school
b. Motie CkenG inzake tarieven veerpont de Woude

20:30 - 21:00 Discussienota onderzoeksopdracht Strand*

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 22:30 Vervolg bespreking Structuurvisie herontwikkeling Duin en Bosch* in 
Castricum
21:30 - 22:30 Haalbaarheidsstudie Stationsomgeving

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
22:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Bijdrage aan de Vereniging Vrienden van De Bakkerij voor rea-
liseren cultureel ‘pop’podium (ovb uitkomsten carrousel)

b. Benoeming lid Welstandscommissie (ovb uitkomsten carrousel)
c. Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (ovb 

uitkomsten carrousel)
d. Motie CkenG Paulusschool (ovb uitkomsten carrousel)
e. Motie CkenG tarieven veerpont De Woude (ovb uitkomsten 

carrousel)

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 
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  L. van Heezik ( 0251) 661 370. 
E-mail; verahornstra@castricum.nl , liesbethvanheezikr@castricum.nl.
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
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 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOO-
paanvragen, aanvragen Om een aan-
legvergunning, aanvragen (licht)re-
clame en verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
041209 Ganzerik 35 in Castricum

Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van dakkapellen

Schoollaan 17 in Limmen
Het realiseren van een bed en breakfast

071209 Dielofslaantje 13 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning
Dorpsstraat 51b in Castricum
Het vergroten van het dakterras

081209 Prins Mauritsstraat 22 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

091209 Oosterzijweg t.o. huisnummer 15
Het slopen van een Taga lokatie Heiloo
Verlegde Overtoom 9 in Castricum
Het wijzigen van  het gebruik t.b.v. een dans-
therapeutische instelling

101209 Kerklaan 43 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning en de verdie-
ping

Geesterweg 10 in Akersloot
Het plaatsen van een luifel
Rijksweg 31 in Limmen
Het verbouwen en splitsen van de woning en 
bedrijfsruimte

RECTIFICATIE
In de publicatie van 9 december 2009 stond
031209 Oosterweide 12

Het uitbreiden van de verdieping
Dit moet zijn
031209 Oosterweide 121

Het uitbreiden van de verdieping

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

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

Contact raadsfracties
Afspraken met raadsleden, fracties of de 
griffie kunt u maken via de griffie, tel. 
(0251) 661 277, e-mail raadsgriffie@cas-
tricum.nl. De directe contactgegevens van 
de fracties staan vermeld op de website en 
in de gemeentegids. 

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

leg Luchthaven Schiphol, tel. (020) 
601 5555, fax (020) 653 0164, www.
crosnet.nl. Voor klachten: http://www.
bezoekbas.nl/; tel.: (020) 6015555.

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

Cliëntenplatform
Contactpersoon, W. Weber, tel. 06 408 
75235. U wordt dan zo snel mogelijk te-
ruggebeld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Wmo
Uw vragen over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning in Castricum kunt u mai-
len aan: Wmoraad@castricum.nl

Vrijdagmarkt vóór Kerst op dinsdag

Onderzoek rattenbestrijding 
De laatste weken heeft u regelmatig kunnen lezen over een toenemend aantal meldin-
gen van overlast van bruine ratten. Onder andere door het initiatief van enkele buurtbe-
woners is hier melding van gedaan bij de gemeente. De gemeente heeft de handen met 
de initiatiefnemers ineen geslagen om het probleem in kaart te brengen en op te lossen. 
Op 3 en 5 november heeft de gemeente Castricum in drie wijken een onderzoek laten 
doen naar de overlast van ratten. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke 
landelijke Kenniscentrum Dierplagen uit Wageningen. 

De resultaten van dit onderzoek en de aan-
bevelingen die hieruit voortkomen worden 
zo snel mogelijk aan u kenbaar gemaakt. 
Dat doen we via onze media, maar ook op 
een openbare informatieavond.

Wat kunt u doen om overlast van de 
bruine rat te voorkomen? 

in en rond uw huis. Dat geldt dus ook 
voor schuur en tuin. Zorg dat er geen 
etensresten blijven liggen, waar de rat op 
af kan komen (ook geen dierenvoedsel 
voor hond kat of konijn). Laat materia-
len en rommel niet liggen. Ratten maken 
hier graag nesten van of gebruiken het 
als beschutting voor een nestelplek. 

-
ken wordt bewaard, voordat het wordt 
opgehaald. Dat geldt ook voor de ge-
scheiden inzameling zoals bijvoorbeeld 
het plastic afval. 

-

men en daar voedsel en schuilgelegen-
heid krijgt via bijvoorbeeld openingen 
in buitenmuren, luchtrooster, niet goed 
afgesloten deuren en ramen, kapotte rio-
leringen, putjes en defecte hemelwateraf-
voer. Regel dit in uw buurt voor het hele 
blok. Anders kunnen ratten nog via de 
tussenruimtes van huis naar huis kruipen. 

want op grond en in water aanwezig 
voedsel kan ratten aantrekken. ‘s Nachts 
doen zij zich dan te goed aan de restan-
ten die de vogels hebben laten liggen. 

goed schoon zijn te houden, met name 
aan de onderkant en langs gevels. 

de rattenbestrijding aan professionele 
bestrijders over. Wanneer u namelijk niet 
de juiste hoeveelheid strooit, kunnen de 
ratten resistent worden. Daarnaast kan 
los gestrooid gif gevaarlijk zijn voor an-
dere dieren of kinderen.

De markt van vrijdag 25 december (eer-
ste kerstdag) wordt gehouden op dinsdag 
22 december in een kleine vorm met on-

geveer 9 kramen. Alleen de eerste 2 rijen 
van de parkeerplaats worden gebruikt. 
De markt van 1 januari komt te vervallen.

WWW.CASTRICUM.NL



aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 17 december 2009 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
Langs Kanaalweg t.h.v. Boekel in Akersloot

Het plaatsen van een reclamebord (legalisatie)

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen 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, bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 
39. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
gemaakt.

VeRleende
VeRgUnningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
031209 Prins Hendrikstraat 22 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen en het vergro-
ten van de badkamer

071209 Stationsweg 21 in Castricum
Het plaatsen van een kozijn en luifel
Burg. Mooijstraat 27 in Castricum
Het gedeeltelijk veranderen van een winkel 
met bedrijfswoning en het maken van een 
zelfstandige opgang

091209 Dr. Jacobilaan 25 in Castricum
Het plaatsen van een schuur
Pinksterbloempad 10 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 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 schriftelijk en gemotiveerd 
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
in Castricum. 

gewijzigde vaststelling bestemmings-
plan ‘buitengebied castricum, herzie-
ning gedeelte heereweg 89’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als 
gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend dat, bij besluit van 19 november 
2009, het bestemmingsplan ‘Buitengebied Castricum, 
herziening gedeelte Heereweg 89’ door de gemeente-
raad gewijzigd is vastgesteld.

De begrenzing van het bestemmingsplan betreft een 
perceel aan de Heereweg 89 in Bakkum. Met het be-
stemmingsplan wordt het oprichten van een nieuwe 
woning mogelijk gemaakt.

De wijziging heeft onder andere betrekking op het ver-
ruimen van de maximum toegelaten bebouwingsop-
pervlakte van 200m2 naar 207m2. Voor een compleet 
overzicht van wijzigingen, de inhoud van het bestem-
mingsplan en overige relevante stukken, verwijzen wij u 
naar de website www.castricum.nl. 
De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatie-
plan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

De stukken liggen met ingang vanaf 16 december 2009,
gedurende zes weken ter inzage in de gemeentelijke lo-
catie,  afdeling Dienstverlening, team BWB aan de Zon-
nedauw 4 te Limmen. 

U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden:
- maandag t/m donderdag 09.00 t/m 16.00 uur;
- donderdagavond tot 20.00 uur;
- vrijdag van 09.00 t/m 12.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
mevr. N.A.E. van Offeren, tel: (0251) 661122. 

Vanaf de dag na terinzagelegging, kan gedurende de 
zes weken (dus vanaf donderdag 17 december 2009 
tot en met woensdag 27 januari 2010), door belang-
hebbenden beroep ingesteld worden bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen de 
beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep-
schriften, respectievelijk verzoeken om voorlopige voor-
ziening, dienen te worden gericht aan de voorzitter van 
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

wegenverkeerswet
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van 
het BABW zijn burgemeester en wethouders voorne-
mens:

1. Een stopverbod in te stellen op de Julianaweg, kern 
Akersloot, ter hoogte van de huisnummers 13 t/m 19, 
door middel van plaatsing van verkeersborden E2 met 
onderborden ‘ma t/m vr 8 -16h’ als bedoeld in bijlage 
1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens (RVV) en zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende tekening.

Het voorgenomen verkeersbesluit en de achterliggende 
stukken zijn in te zien bij de locatie Limmen, Zonnedauw 
4 te Limmen. Een ieder kan, binnen vier weken na de 
datum van bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd 
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders 
van Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum. 

Vervolg procedure: na verwerking van de zienswijzen 
zal overwogen worden of het verkeersbesluit genomen 
kan worden of dat er aanpassingen verricht moeten 
worden aan het verkeersbesluit. Tegen het uiteindelijke 
verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt.   

verOrdening gemeentelijke basisadmi-
nistratie persOOnsgegevens 2010
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 3 december 2009 de 
volgende verordening heeft vastgesteld:

- Verordening gemeentelijke basisadministratie per-
soonsgegevens 2010 

De datum van ingang van de verordening is 1 januari 
2010.

belastingverOrdening 2010
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 3 december 2009 de 
volgende belastingverordening heeft vastgesteld: 

- Legesverordening 2010, inclusief tarieventabel 

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Ter inzagelegging
Bovengenoemde verordeningen  liggen kosteloos ter in-
zage in het register verordeningen gemeente Castricum 
bij de receptie in  de gemeentelijke locatie  Zonnedauw 
4 te Limmen. Op verzoek van een ieder kunnen tegen 
betaling van de daarvoor geldende kosten afschriften 
worden verkregen.

verkiezing gemeenteraad 2010

KANDIDAATSTELLING

De burgemeester van Castricum maakt het volgende 
bekend:

1. Op dinsdag 19 januari 2010 zal de kandidaatstelling 
voor de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Castricum plaatsvinden.

2. Op die dag kunnen bij de afdeling Dienstverlening 
team Burgers  aan het adres Zonnedauw 4, bij het 
daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 
uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden inge-
leverd.

3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten 

met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aandui-

ding van de politieke groepering boven een kandi-
datenlijst (model H 3-1)

- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, 
gevormd door samenvoeging van de aanduidingen 
van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, 
boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)

- de verklaringen van ondersteuning van een kandi-
datenlijst (model H 4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van de 
kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model 
I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstel-
ling Gemeente Castricum kosteloos voor de kiezers 
verkrijgbaar.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom 
van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald 
door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer 
285096885  ten name van de gemeente castricum 
DVBUR, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van 
de leden van de raad van de gemeente een of meer 
zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften 
betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden 
Gemeente Castricum verstrekt door Team Burgers, Zon-
nedauw 4.

melding in het kader van de wet mi-
lieubeheer
Van het navolgende bedrijf is op grond van een besluit 
milieubeheer een melding ontvangen. Deze melding ligt 
vanaf 17 december 2009 tot en met 14 januari 2010, ter 
inzage in de gemeentelijke locatie, Afdeling Dienstver-
lening, team Bouwen, Wonen en Bedrijven, Zonnedauw 
4, 1906 HA Limmen, elke werkdag van 9.00 tot 12.30 
uur, uitsluitend op afspraak 
tel. (0251)  661 122.

Het betreft het volgende besluit en bedrijf:

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer:

1. H.J.M. Zomerdijk, Achterweg 22 te Limmen, am-
bachtelijk brouwen van bier.

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

Castricum, 16 december 2009


