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Samen zingen op kerstavond
Bakkum - Ook dit jaar organi-
seren Muziekvereniging Emergo 
en de Dorpsraad Bakkum weer 
een sfeervolle kerstavond op het 
pleintje in Bakkum. 
De bijeenkomst begint om 19.00 
uur met warme chocolademelk 

Altaren als kunst
castricum - Waaraan in deze 
tijd een altaar wijden? Dat was 
de vraag en de uitdaging waar-
op beeldhouwster Hanneke de 
Munck een antwoord geeft met 
eigentijdse altaren. Met deze al-
taren wil De Munck religie te-
ruggeven aan de mensen als 
één van de aspecten van het 
menselijke. Op 22 en 29 decem-

ber zijn drie altaren opgesteld 
in de Maranathakerk. Deze zijn 
gemaakt in samenwerking met 
graficus Sietse H. Bakker en 
beeldhouwer Leo van den Bos. 
De open dagen zijn van 11.00 tot 
15.00 uur. 
Tijdens de open dagen zijn er di-
verse muzikale optredens. De 
toegang is gratis. 

3FM Serious Request, 
maar dan in Limmen 
limmen - 3FM Serious Request 
2011 is begonnen in Leiden. Ook 
in Limmen is een Glazen Huis. 
De Burgerij wil een steentje bij-
dragen aan het goede doel. Dit 
jaar vraagt het Rode Kruis aan-
dacht voor moeders die er na 

een oorlog alleen voor staan. Op 
vrijdag 23 december begint om 
21.00 uur een optreden van The 
Garlicks, de lokale coverband. 
Hun gage gaat naar het goede 
doel. Iedereen kan verzoeknum-
mers aanvragen tegen een klei-

Strandvondsten in museum
castricum - In een voormalige 
bollenschuur op de Zanderij is 
vanaf 2 januari te zien wat er in 
de loop der jaren gevonden is op 
het strand. Naast een museum-
functie beschikt de schuur over 
een (pluk)tuin, er worden edu-
catieve projecten georganiseerd 
en er is begeleiding voor men-
sen met een beperking. Er wor-
den bovendien tentoonstellingen 
ingericht met beeldende kunst 
en er worden workshops kera-
miek aangeboden. Het streven 

daarbij is om het huidige bloem-
bollenbedrijf, en daarmee het 
voor De Zanderij zo kenmerken-
de beeld van gekleurde bollen-
velden, voorlopig te behouden.
Thijs Bakker was veertig jaar 
lang strandvonder. Hij heeft de 
gekste dingen gevonden aan de 
kust en deze jarenlang op zijn ei-
gen zolder bewaard. 
Zijn grootste wens was dat zijn 
vondsten niet verloren zouden 
gaan. Deze wens is nu met be-
hulp van Menno Twisk, de eige-

naar van de bollenschuur, in ver-
vulling gegaan. Momenteel zijn 
twee zonen van Thijs, Dirk en 
Frank, strandvonder. 

Het museum is geopend van 
januari tot mei van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Van mei tot okto-
ber van 10.00 uur tot 20.00 uur. 
Het museum is gevestigd in een 
donkerbruine bollenschuur, ge-
legen vlak voor de ingang van 
het Noordhollands Duinreser-
vaat op de Geversweg 2A. 

en glühwein. Om 19.30 uur start 
de samenzang, begeleid door 
het kerstensemble van Emergo 
onder leiding van Cor de Beurs. 
Na afloop is het nog even ge-
zellig rond de koek-en-zopie-
kraam. 

ne vergoeding en ook dat geld 
gaat naar het Rode Kruis, net zo-
als de opbrengsten van de en-
tree, de drankverkoop en het 
loon van de medewerkers. De 
entree is vijf euro.  
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Huisgemaakte pate
in 9 smaken

per 100 gr    2,95
spaanse rollade
gevuld met tapenade en bio kaas 
en omwikkeld met huisgemaakte 
rundersalami. In alu bak, kan zo 
in de oven, supermakkelijk en 

mislukt nooit.

per 100 gr    2,65
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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35 jaar collectant
KWF Kankerbestrijding hul- 
digt Marijke van Waveren
Castricum- Zondag ontving 
Marijke van Waveren uit handen 
van Conny Bruggeling, voorzit-
ter van de KWF-afdeling Castri-
cum/Bakkum, het gouden KWF-
insigne en een boeket bloemen 
als dank voor haar jarenlange in-
zet voor KWF Kankerbestrijding. 
Voor de vijfendertigste keer ging 
Marijke ook dit jaar tijdens de 
landelijke collecteweek van KWF 
Kankerbestrijding op pad met 
de collectebus. Deze bijzonde-
re prestatie was aanleiding om 
haar voor haar jarenlange inzet  
in het zonnetje te zetten. Uit han-
den van Conny Bruggeling, voor-
zitter van de afdeling Castricum/
Bakkum, ontving zij de gouden 
KWF-onderscheiding en een  
boeket bloemen. 

KWF Castricum/Bakkum mag 
zich verheugen in een enthou-
siast en trouw vrijwilligerskorps 
van collectanten, waarvan er ve-
len zich al jaren achtereen in-
zetten tijdens de jaarlijkse huis-
aan-huiscollecte. Eerder dit jaar 

ontvingen maar liefst 14 collec-
tanten het bronzen KWF-insig-
ne omdat zij voor de tiende keer 
met de collectebus rondgingen.

“Wij hebben grote waardering 
voor deze groep vrijwilligers”, zei 
Conny Bruggeling. “Natuurlijk 
vallen er elk jaar wel wat collec-
tanten af, die zich om verschil-
lende redenen moeten terug-
trekken. We zijn blij dat het ons 
nog steeds is gelukt om daar-
voor nieuwe collectanten te vin-
den.  De motivatie om een steen-
tje bij te dragen aan de bestrij-
ding van de ziekte, die doods-
oorzaak nummer één is in Ne-
derland, is groot.”
KWF heeft als doel: Minder kan-
ker, meer genezing en een bete-
re kwaliteit van leven voor kan-
kerpatiënten. Wie ook een steen-
tje wil bijdragen in de strijd te-
gen kanker kan zich als collec-
tant aanmelden bij de plaatse-
lijke secretaris, Tonny Hendriks 
(telefoon 0251-650547 of e-mail: 
ajchendriks@casema.nl)

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
29-11-2011: Vince Johannes 
Hermenegild, zoon van D.C.H. 
Dekker en S.M. Winder, geboren 
te Alkmaar. 01-12-2011: Jelte, 
zoon van M.N. Liefting en G.M. 
Lute, geboren te Beverwijk.
03-12-2011: Carlijn Isabella Pe-
tronella, dochter van J.P. Kaan-
dorp en S.P. van der Ploeg, ge-
boren te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
30-11-2011: Mees, zoon van S.L. 
Balk en M.C. Schoonenberg, ge-
boren te Beverwijk. 05-12-2011: 
Dylan, zoon van F. Baars en L. 
Mostaard, geboren te Bever-
wijk. 05-12-2011: Mika Pieter, 
zoon van R. Wit en M.C.M. Kuil-
man, geboren te Beverwijk. 07-
12-2011: Ilse, dochter van P.J.C. 
de Waard en I.T.L. Sneekes, ge-
boren te Castricum. 11-12-2011: 

Sepp Jesper, zoon van B. Pieters 
en M.M. Ibink, geboren te Alk-
maar.
Wonende te Akersloot:
01-12-2011: Caitlin Catharina, 
dochter van F.R. Gomes Lobo 
en C.G.J. Hollenberg, geboren te 
Alkmaar.
Wonende te Bakkum:
07-12-2011: Julius Anthony No-
val, zoon van L. Huisman, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
05-12-2011: de Bruijn, Silvan 
D.G. en Oonk, Annemarie J.M., 
beiden wonende te Akersloot. 
05-12-2011: van Putten, Frank E. 
en Timmermans, Elisabeth M.F., 
beiden wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschap-
pen:

07-12-2011: Heijns, Dirk en van 
Douwe, Margaretha E. beiden 
wonende te Castricum. 23-11-
2011: Ris, Niels en Crok, Caroli-
ne, beiden wonende te Limmen. 
13-12-2011: Hollenberg, René E. 
en Pronk, Nicolaas J.M., beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
26-11-2011: Verhoog, Willem P., 
oud 53 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met J.M.A.C. de 
Lange. 29-11-2011: Tardij, Jo-
hannes H., oud 54 jaar, overle-
den te Castricum. 04-12-2011: 
van der Hoeff, Johannes A.M., 
oud 91 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met H. Luken. 
04-12-2011: Heijmans, Antoni-
us H.J.T., oud 58 jaar, overleden 
te Castricum. 06-12-2011: Zoet, 
Jacob J, oud 68 jaar, weduwnaar 
van L. Lamberts, overleden in 
Castricum. 
10-12-2011: Gaastra, Sjoerd S., 

oud 79 jaar, overleden te Alk-
maar.
Wonende te Limmen:
01-12-2011 Schermer, Leni, oud 
53 jaar, overleden te Amsterdam, 
gehuwd met J.J. Kombrink. 04-
12-2011: van Vegten, Jozef, oud 
61 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met A.G.M. de Waard. 
29-11-2011: Groot, Catharina J., 
oud 85 jaar, overleden te Lim-
men. 07-12-2011: van der Peet, 
Petronella A., oud 89 jaar, wedu-
we van P. Nijman. 
08-12-2011: Wokke, Anna C. oud 
98 jaar oud, overleden te Lim-
men.

Wonende te Uitgeest:
30-11-2011: Koek, Dick, oud 81 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd met H. Siebeling.
Wonende op de Woude:
05-12-2011 Beukman, Gerardus 
T., oud 84 jaar, overleden te Pur-
merend, gehuwd geweest met 
A.M. Daleboudt.
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Peter en de Wolf

Een muzikaal sprookje 
Castricum - Op 27 december 
brengen vijf blazers van het Am-
sterdam Wind Quintet en zange-
res/verteller Talitha van der Spek 
de voorstelling Peter en de Wolf 
naar Castricum.

Peter en de Wolf is een muziek-
voorstelling voor kinderen van-
af vijf jaar. Het vertelt het ver-
haal van Peter die bij zijn opa lo-
geert en de avonturen die hij met 
de dieren in en bij het bos mee-
maakt. Alle personages en die-
ren worden door een eigen me-

lodie en instrument uitgebeeld. 
Zo is de voorstelling Peter en de 
Wolf niet alleen een spannend 
muzikaal verhaal, maar ook een 
educatieve voorstelling over in-
strumenten en muziek. De voor-
stelling wordt georganiseerd 
door Toonbeeld en gehouden 
op 27 december om 14.00 uur in 
Geesterhagen. Kaarten kunnen 
in de voorverkoop bij Boekhan-
del The Readshop en Toonbeeld 
gekocht worden. De toegangs-
prijs is 7,50 euro. Voor meer in-
formatie: www.Toonbeeld.tv. 

Music-Train komt met 
nieuwe show Projectie
Castricum - De nieuwe, Neder-
landstalige voorstelling van Mu-
sic-Train speelt zich af in een bi-
oscoopzaal, waar fictie en reali-
teit in elkaar overlopen. In Pro-
jectie is het witte doek niet afge-
sloten, maar lopen personen in 
en uit het scherm. Wanneer het 
vriest in de film, loopt de tem-
peratuur in de bioscoopzaal te-
rug en wie is die geheimzinnige 
vrouw? Via spel, dans en beken-
de Nederlandse liedjes onthult 
het Castricumse show- en zang-
koor de uitkomst van het stuk. Er 
wordt gebruik gemaakt van de 
muziek van onder andere Doe 
Maar, Bløf en Marco Borsato, het 
verhaal is geschreven door Anita 
Breetveld. Muzikale leiding is in 
handen van Peter Cammermans, 
die de nummers van een eigen 
arrangement heeft voorzien.

 Projectie is op vrijdag 30 maart 
en zaterdag 31 maart te zien in 
het la Breche theater in Wormer-
veer. Een deel van de opbrengst 
van de kaartverkoop en adver-
tentieopbrengsten gaat naar het 
goede doel Stichting Terre, dat 
zich inzet voor het syndroom van 
Rett, een ernstige neurologische 
ontwikkelingsstoornis, die vooral 
bij meisjes voorkomt. 
Wie een advertentie wil plaatsen 
in het programmaboekje van de 
nieuwe show, kan contact opne-
men met Vincent Bloothoofd: 06-
21833134, info@vjphoto.nl. Wie 
zin heeft om mee te spelen kan 
zich aanmelden voor een audi-
tie bij Anita Breetveld via 0251-
658790, anita@music-train.nl 
of langsgaan op dinsdagavond 
vanaf 20.00 uur bij de Mixed 
Hockey Club Castricum.

Lezing Margriet Brandsma
Verschillen en overeenkomsten 
tussen Duitsland en Nederland
Castricum - Volksuniversiteit 
Castricum en Bibliotheek Ken-
nemerwaard hebben voormalig 
NOS-verslaggeefster Margriet 
Brandsma weten te strikken voor 
een lezing over verschillen en 
overeenkomsten tussen Duits-
land en Nederland. De lezing 
vindt plaats op donderdag 26 ja-
nuari in de bibliotheek van Cas-
tricum en begint om 20.00 uur.
Margriet Brandsma was bijna 
negen jaar correspondent voor 

de NOS in Duitsland. Ze schreef 
boeken over Berlijn en als co-
auteur, over het nieuwe Duits-
land. Het Duitsland van na de 
hereniging. Ook als onderzoeks-
journalist internationale zaken 
houdt ze zich bezig met Duits-
land. Ze komt onder andere ver-
tellen over haar passie voor het 
buurland, over de overeenkom-
sten en verschillen tussen Duits-
land en Nederland. Kaarten zijn 
voor 6,50 euro te koop bij de 

klantenservice in de bibliotheek 
en bij boekhandel Laan. De toe-
gangsprijs is inclusief een con-
sumptie in de pauze. Reserve-
ren kan via tel.: 0251–655678 tij-
dens openingstijden of per mail 
via castricum@bibliotheekken-
nemerwaard.nl. 

Ronald Krom schrijft boek
Castricum - Ronald Krom uit 
Castricum en AnnaBea Steens, 
beiden verpleegkundigen op de 
afdeling Crisiszorg voor volwas-
senen, hebben de verhalenbun-
del ‘EigenAardigheden’ uitge-
bracht. De 45 verhalen schetsen 
een bijzonder beeld van meege-
maakte gebeurtenissen binnen 
de (ambulante) psychiatrie. Op 
humorvolle wijze beschrijft Ro-
nald Krom de gedragingen en 
gedachten van ‘de patiënt’, met 
zijn lijden en geluk.

Ronald: “Gedurende 26 jaar zet 
ik mij op professionele wijze in 
voor de psychiatrische patiënt 
als medemens. De bundel verha-
len die ik geschreven heb, geven 
een beeld van de cliënt in on-
der andere het psychiatrisch zie-
kenhuis, vanuit mijn perspectief 
als professional, waarbij ik niet 
schrijf over diagnosen, sympto-
men, et cetera. Het laat zien dat 
de psychiatrische patiënt mede-
mens is, met dezelfde behoef-
ten en wensen, gelijk een ieder. 

Het leuke van de verhalenbun-
del is dat het door iedereen ge-
lezen kan worden. Door leken, 
door professionals, door hulp-
verleners in opleiding, door cli-
enten, zo ook door iedere geïn-
teresseerde.” Elk verhaal is ver-
rijkt met een afbeelding van een 
schilderij van AnnaBea Steens. 
Het boek is in opdracht geschre-
ven van de GGZ NHN. Het boek 
is te koop in de winkel en te be-
stellen bij   r.krom@ggz-nhn.nl 
voor 17,50 euro, exclusief ver-
zendkosten. Vermeld in de e-
mail naam, adres en telefoon-
nummer.

Limmen - Vorige week dinsdag 
omstreeks 15.00 uur is ingebro-
ken in een woning aan de Hoge-
weg. De dader is de woning bin-
nengekomen door een raam aan 
de achterkant van de woning in 
te slaan. 

Inbraak woning

Akersloot - Op 13 december 
heeft de politie gecontroleerd op 
snelheid op de Geesterweg. Van 
de 1182 bestuurders reden er 
209 te hard. 

Te snel gereden

Programma 22 dec t/m 28 dec 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 

zondag & maandag 16.00 uur 
dinsdag & woensdag 18.30 & 21.30 uur 

“Mission Impossible -
Ghost Protocol”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 18.30 uur 

“New Year’s Eve”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
dinsdag & woensdag 21.00 uur 

“Nova Zembla - 3D
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur 

“Kuifje (NL) - 3D”
vrijdag & zaterdag  16.00 uur 
zondag & maandag 13.30 uur 

dinsdag & woensdag 13.30 & 16.00 uur 
“Alvin & The Chipmunks 3”

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag & zondag 13.30 uur 

maandag 11.00 uur 
dinsdag & woensdag 13.30 uur 

“De Gelaarsde Kat (NL) 3D”
zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur maandag 13.30 uur 
dinsdag & woensdag 11.00 uur 
“Happy Feet 2 (NL) 3D”

zaterdag 13.30 uur 
zondag & maandag 16.00 uur 

dinsdag & woensdag  16.00 uur 
“Dolfje Weerwolfje”

Ghost Protocol 
Vierde deel Mission Impossible
Mission Impossible - Ghost Pro-
tocol is de spectaculaire nieu-
we actiefilm van regisseur Brad 
Bird en producent J.J. Abrams 
met Tom Cruise, Jeremy Renner, 
Paula Patton en Simon Pegg. In 
dit vierde deel wordt de orga-
nisatie Impossible Mission For-
ce (IMF) ervan verdacht betrok-
ken te zijn bij een internationaal 

terroristisch complot en op non-
actief gezet. Ethan Hunt komt in 
het geheim samen met zijn nieu-
we team om de naam van IMF 
te zuiveren. Tijdens deze onder-
grondse missie treedt het zoge-
naamde Ghost Protocol in wer-
king, waarbij hulp en contact 
met de buitenwereld onmoge-
lijk zijn...

De nieuwsgierige reporter Kuif-
je en zijn trouwe hondje Bobbie 
ontdekken dat een model van 
het prachtige oude zeilschip De 
Eenhoorn een geheim met zich 
meedraagt. Meegevoerd in een 
eeuwenoud mysterie, krijgt hij 
het aan de stok met de boosaar-
dige Sacharin, die weet dat Kuif-
je een belangrijke aanwijzing 
bezit naar de grote schat van de 

Kuifje: Het Geheim Van De Eenhoorn
snode piraat Scharlaken Rack-
ham. Geholpen door de moe-
dige Bobbie, de onstuimige ka-
pitein Haddock en de stunteli-
ge detectives Jansen en Jans-
sen, reist Kuifje de halve wereld 
af, constant op de hielen gezeten 
door de vijand. Hij moet slimmer 
en sneller zijn dan de rest om het 
Geheim van de Eenhoorn te ont-
rafelen.
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Senioren getrakteerd
Castricum - De afgelopen 
week heeft het koor Cantare 
in zorgcentra De Santmark en 
De Boogaert opgetreden. In de 

pauze kon er dankzij een spon-
sor worden getrakteerd door het 
koor op advocaat, glühwein en 
een lekker hapje. 

Beste KPN,
Beste KPN, klopt het dat KPN Castricum verlaat? In de  zomer van dit 
jaar heeft KPN een zeer grote promotieactie gehouden in Castricum 
voor hun glasvezelproduct. We zouden niet meer zonder kunnen. Na 
opgave van ons zelf, en veel medebewoners, volgde de mededeling dat 
het netwerk definitief aangelegd zou worden. We wachten hier sinds-
dien met smart op. Nu volgt plotseling afgelopen week de mededeling in 
het nieuws dat het allemaal niet doorgaat! In Castricum heerst nog veel 
ongeloof maar ook boosheid. Een veel gehoorde kreet: “KPN heeft ons 
belazerd!” Hoe is dit nu mogelijk? Volgens Reggefiber (waarin ook KPN) 
doet de gemeente moeilijk en zijn er wegens deze vertraging annulerin-
gen. Navraag bij de wethouder leert echter dat het op een haar na be-
klonken is: Reggefiber heeft toegezegd om kernen Castricum, Akersloot 
en Limmen aan te sluiten en de gemeente is op een haar na akkoord.
Mijn uitdrukkelijke verzoek aan KPN is om Reggefiber tot de orde te 
roepen en de uitrol van glasvezel in Castricum gewoon volgens belofte 
uit te voeren in 2012. Annuleren zou mijn inziens de doodsteek voor 
KPN in Castricum zijn. In ieder geval is het de meest slechte reclame van 
KPN in tijden wat voorgedragen zal worden voor een ijskoude douche 
in het Tros-programma Radar. KPN: houd belofte en maak inwoners van 
Castricum blij met glasvezel!
Mirko Carton, Castricum.

Dank voor hulp
Er zijn ook nog goede mensen op de wereld. Dat bleek vorige week vrij-
dag toen mijn vrouw rond 17.00 uur ten val kwam met haar fiets tijdens 
het oversteken van De Soomerwegh ter hoogte van het gemeentehuis. 
De eerste passerende auto werd aan de kant in het gras gezet en de 
jonge vrouw, die deze auto bestuurde, bood mijn vrouw alle hulp aan die 
zij op dat moment kon geven. Mijn vrouw is vergeten naar haar naam te 
vragen, zodat wij haar niet op gepaste wijze hebben kunnen bedanken. 
Ons telefoonnummer is 0251-671071.
(Naam en adres is bekend bij de redactie). 

Politie zoekt getuigen 
Doorgereden na ongeval
Castricum - Zondag omstreeks 
11.45 uur werd op de rotonde 
Oranjelaan, in de richting van de 
Kleibroek een fietsster aangere-
den door een automobilist, die er 
na de aanrijding vandoor ging. 
Op de rotonde kreeg de 76-ja-
rige Castricumse fietsster geen 
voorrang van de automobilist die 

een zwarte, Amerikaanse pick-
up bestuurde, vermoedelijk van 
het merk Dodge. Bij de botsing 
liep de fietsster een fikse hoofd-
wond op. De bestuurder van de 
auto reed enkele meters door, 
stopte even en reed vervolgens 
door in de richting van Bakkum. 
De vrouw is met een ambulan-

ce naar het ziekenhuis over-
gebracht, waar ze ter observa-
tie is opgenomen. De politie on-
derzoekt de identiteit van de be-
stuurder er wil graag in contact 
komen met eventuele getuigen. 
Zij kunnen contact opnemen 
met de politie via 0900-8844. Fo-
to: mgkmedia.nl/Lucas Hazes.

Ook overlast 
van vuurwerk?
Regio - De politie krijgt al gerui-
me tijd veel meldingen van vuur-
werkoverlast. Buurtbewoners 
worden regelmatig opgeschrikt 
door zware knallen vermoedelijk 
afkomstig van illegaal en gevaar-
lijk vuurwerk. De politie contro-
leert zeer regelmatig en vraagt 
hierbij ook de hulp van bewo-
ners en getuigen. 

Zij roept getuigen op om te blij-
ven melden en signalementen 
door te geven. Dit kan door te 
bellen met 0900-8844. Melden 
kan ook anoniem door te bel-
len met 0800-0700. Verder waar-
schuwt de politie: koop het vuur-
werk bij een erkend verkoop-
adres. 
“Bewaar het vuurwerk op een 
veilige droge plaats en steek het 
vuurwerk aan met een speciaal 
lont of een sigaret. Steek vuur-
werk alleen af op 31 december 
van 10.00 uur ’s ochtends tot 
2.00 uur ’s nachts. En tenslotte, 
ruim het vuurwerkafval op straat 
zo snel mogelijk op om te voor-
komen dat kinderen op Nieuw-
jaarsdag proberen vuurwerk 
proberen aan te steken dat nog 
niet is afgegaan.”

Kunstcursussen Toonbeeld
Castricum - Op 17 januari  van-
af 15.50 uur gaat een nieuw 
‘kleuter krijten en kwasten’ van 
start. Kleuters ontdekken op 
speelse wijze verschillende te-
ken- en schildermaterialen. Op 
dezelfde dag om 17.00 uur kun-
nen kinderen tussen 9 en 13 jaar 
terecht die alles willen leren over 
schilderen en tekenen. De eerste 
les van die cursus is op 24 janu-
ari. Op woensdagmiddag kun-
nen kinderen tussen 9 en 13 jaar 
beelden maken van allerlei ma-
terialen: klei, hout of steen. De 

eerste les van deze cursus is 18 
januari en begint om 16.30 uur. 
Maandag 23 januari start de 
cursus keramiek. De keramiek-
les begint voor de draaiers om 
19.00 uur en voor de handbou-
wer om 19.20 uur. Dinsdag 24 ja-
nuari begint de cursus modelte-
kenen en schilderen vanaf 19.30 
uur. Alle eerste lessen zijn te be-
zoeken als open lessen, die wor-
den betaald als wordt ingeschre-
ven voor een cursus. Het volledi-
ge aanbod is te vinden op www.
toonbeeld.tv. 

Zwangere vrouw in buik getrapt
Uitgeest - Zondagmorgen rond 
1.30 uur zijn in Haarlem een 
20-jarige Bloemendaler en twee 
Haarlemmers van 19 en 20-jaar 
opgespoord en aangehouden, 
nadat zij mensen hadden mis-
handeld op het Frans Halsplein. 

De slachtoffers waren een zwan-
gere vrouw uit Uitgeest en een 
man uit Haarlem.
De vrouw uit Uitgeest is naar het 
ziekenhuis vervoerd omdat zij 
in haar buik was geschopt door 
een van de verdachten. De Haar-

lemmer moest ook voor behan-
deling naar het ziekenhuis, om-
dat hij onder andere een gebro-
ken neus had opgelopen. De po-
litie onderzoekt wat er zich heeft 
afgespeeld. De drie verdachten 
zijn ingesloten.

Regio - De politie heeft een in-
brekersgilde aangehouden. Het 
betreft een groep van acht man-
nen in de leeftijd van 18 tot 29 
jaar, afkomstig uit Schagen, 
Graft, Limmen en Alkmaar. De 
politie lost daarmee 44 wonin-

Inbrekersgilde 
aangehouden

ginbraken op. Deze werden ge-
pleegd door de gehele regio. De 
buit bestond voornamelijk uit 
sieraden, geld, laptops en com-
municatiemiddelen. 

Een aantal keer is een auto mee-
genomen, waarvan de sleutels 
uit de woning waren gestolen. Er 
zijn ook vier mensen aangehou-
den, omdat zij gestolen goede-
ren hadden gekocht.

Wisselingen van de wacht 
bij het bestuur van CKenG
Castricum - Bij CKenG zijn en-
kele ‘wisselingen van de wacht’ 
te melden. Voorzitter en mede 
oprichter Aart Leemhuis heeft 
besloten om per 1 januari 2012 
zijn functie over te dragen. Aart 
blijft de partij steunen als advi-
reur. Hij is  tot het eerste erelid 
van CKenG benoemd. Tijdens 
de ledenvergadering is Rem-
co van Zelst benoemd tot voor-
zitter. Remco is ook één van de 
mensen van het eerste uur. Loes 
Boermans heeft haar rol als se-
cretaris neergelegd. Loes heeft 

zich op het gebied van plan-
ningen, verslagen, vergaderin-
gen en projecten sterk gemaakt. 
Ook heeft zij steeds haar mening 
en ideeën ingebracht. Van haar 
werk is dankbaar gebruik ge-
maakt. Ook haar zullen we mis-
sen. Loes vertelt over haar rol:
De taak van Loes zal worden 
overgenomen door Elzo van 
Oosterom. Elzo is ook al lang be-
trokken bij de partij. En er zijn 
twee nieuwe bestuursleden te 
melden: Bert Visser en Leo van 
Schoonhoven. 
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Weldaad voor lichaam en geest

Hot Tub wint aan populariteit
Uitgeest - “Men houdt zich te-
genwoordig steeds meer bezig 
met recreatie thuis”, is de me-
ning van Dick Snijders, eigenaar 
van Wellness World Uitgeest. 
In zijn showroom op Hoorne 16 
staat de Beachcomber hot tubs, 
het meest verkocht in Cana-
da. Een hot tub is een groot bad 
met een temperatuur van 38 tot 
40 graden, waarin men met twee 
volwassenen, het hele gezin, fa-
milie of vrienden een weldadige 
belevenis ondergaat. “Je kan in 
de tub weer communiceren met 
elkaar”, aldus Dick. “In het bad 
zitten vele jets, die met krachtige 
waterstralen, denk aan whirlpool 
en jacuzzi,  zorgen voor een op-
timale massage van nek, schou-
derbladen, rug en voeten.”
De hot tubs zijn er in veertien mo-
dellen. De grootste is de Beach-
comber 750 excellent, door Snij-
ders de Rolls Royce onder de 
baden genoemd. Deze heeft een 
afmeting van 2.26 x 2.26 meter, is 
76 cm hoog en heeft een veilige 
tweetredenopstap. In deze op-

stap bevinden zich de motor en 
de pompen. Er zit in deze groot-
ste hot tub 1654 liter water, dat 
eenmalig via de tuinslang wordt 
ingebracht. In de kleinste hot tub 
voor twee personen van 1.68 tot 
twee meter zit 617 liter water. Het 
water wordt 24 uur rondgepompt 
en gefilterd. De zitplaatsen in de 
baden zijn uiterst comfortabel en 
sommige baden hebben even-
eens een ruim ligbed. Men kan 
de waterstralen van de jets naar 
eigen believen afstellen: rustig of 
op volle kracht. Draait men via 
de luchtpomp luchtkracht bij de 
jetkracht, dan geeft dit weer een 
geheel ander gevoel. Als men 
gaat verzitten heeft men steeds 
weer een andere beleving omdat 
de jets achter elke zitplaats weer 
anders zijn aangebracht. Men 
ondergaat een massage, die ook 
voor mensen met reuma of rug-
klachten uitermate weldadig is. 

Constante temperatuur
“De hot tub is ideaal voor men-
sen, die bijvoorbeeld een he-

le dag vergaderd hebben of een 
stressbaan hebben”, vervolgt 
Dick. “Zij kunnen optimaal ont-
spannen. De waterstralen gaan 
onder meer langs de nek, de 
wervels en onder de schouder-
bladen. Ook ideaal voor mensen 
met lichamelijke klachten, zoals 
rug-, spier en gewrichtsklachten. 
Eveneens de jets voor de voeten 
zorgen met een harde stroom 
voor een krachtige massage. Het 
is goed voor de bloedsomloop, 
beginnend bij de voetzool. Na 
sport zorgen de jets onder meer 
voor verzachting van de spieren.”

Buiten in de frisse lucht 
De hot tubs staan meestal buiten 
in de tuin. Met het hoofd in de 
frisse wind en het lichaam in een 
constant warm bad kan men het 
hele jaar door de hot tub gebrui-
ken. De Beachcomberbaden zijn 
rondom geïsoleerd en ook het 
deksel is supergeïsoleerd, zodat 
alles als in een thermoskan op 
de juiste temperatuur blijft. Het 
bad heeft meegegoten handgre-

pen. Er zijn hot tubs voor twee 
personen, maar ook voor vier, 
vijf , zes, zeven of acht perso-
nen. Men kan het zo luxe maken 
als men wil met aan de voorkant 
bijvoorbeeld een docking stati-
on voor een ipod. De fabrikant 
heeft gedacht aan het energie-
verbruik. Men is er constant mee 
bezig om deze zo laag mogelijk 
te houden. Beachcomber is dan 
ook het meest comfortabele hot 
tub met het laagste energie ver-
bruik ter wereld. Gemiddeld kan 
deze hot tub twintig jaar worden 
gebruikt zonder vervanging.

Sauna’s en zwembaden
In de showroom bevinden zich 
eveneens diverse sauna’s in ver-
schillende modellen en afmetin-
gen. Dick Snijders legt op aan-
vraag opbouwzwembaden aan 
en verricht reparaties bij hot 
tubs. Met name bij de Chinese 
en half Chinese hot tubs komen 
nogal eens problemen voor.  
De openingstijden zijn: dinsdag 
van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdag 
13.00 tot 17.00 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur.  (Marga 
Wiersma)  

Onderhoudswerkzaamheden gestart
Veel negatief commentaar op
verhoging van Saskerleidam
Regio - Woensdag 14 decem-
ber was er in De Vriendschap in 
Akersloot een informatieavond 
over het onderhoud van de Sas-
kerleidam. De zaal zat prop-
vol. Vele watersporters, waaron-
der zeilers van de Zeilvereniging 
Akersloot, bewoners en raads-
leden uit Castricum waren naar 
De Vriendschap gekomen om te 
luisteren naar drie sprekers, te 
weten Wim Nieuwenhuis, hoofd 
bestuursadvisering van de Re-
creatieschappen in Noord-Hol-

land; André Oosterhuis, archi-
tect landschappen en Martijn 
van der Hulst, jurist van ingeni-
eursbureau BK, onder meer be-
last met het bodemonderzoek in 
De Zaan. Coördinator was Jos 
de Vries van Recreatieschappen 
Noord-Holland.

De gemeente Zaanstad is ver-
plicht de vaarwegen open te 
houden. Daarom is uitdiepen van 
De Zaan belangrijk. De Sasker-
lei is het laatste veeneiland, dat 

steeds meer afkalft. Men wil nu 
de dam verhogen met twee me-
ter bagger en het eiland groter 
maken. Begin december is men 
reeds met de werkzaamheden 
gestart.  André Oosterhuis: “Ik 
zie het als mijn taak de natuur, de 
ecologie, de veiligheid en de re-
creatie betreffende het Alkmaar-
der/Uitgeestermeer in evenwicht 
te brengen.” Oosterhuis gaat sa-
menwerking met RAUM (Re-
creatie Alkmaarder Uitgeester 
Meer). Volgens de Ecologische 

Hoofdstructuur wil de provincie 
aan landwinning doen. “Het risi-
co is nul”, aldus Wim Nieuwen-
huis. “Het meest geschikte ma-
teriaal om de waterbodem te 
verhogen is baggerspecie. In het 
besluit bodemkwaliteit van het 
Ministerie Infrastructuur en Mi-
lieu staan regels hoe je met bag-
gerspecie moet omgaan.” 

Ondanks het feit, dat er onder-
waterboringen zijn gedaan, de 
bagger uit De Zaan op de plek 
zelf zorgvuldig wordt getest, ook 
tijdens het transport via meet-
brieven wordt gecontroleerd en 
via tekeningen precies komt op 
de plek waar men het wil heb-
ben, wilde het er bij de aanwe-
zigen niet in, dat bagger uit De 
Zaan nu de oplossing is. “Bag-
ger uit De Zaan is vies en moet 
niet worden gebruikt. Er bestaat 

geen schone bagger en men 
moet stoppen met dit project”, 
volgens één van de aanwezigen. 
“Bij meer moerasland op het ei-
land krijgt men last van mug-
gen”, aldus een andere spreker. 
“Bij verhoging van de dam ko-
men wij achter een soort dijk te 
zitten” oppert een bewoner. Er 
was de hele avond veel kritiek en 
reacties van verschillende aan-
wezigen kregen vaak applaus. 
Ook de Stichting tot behoud 
van natuurlijke en cultuurhisto-
rische waarden in de Alkmaar-
dermeeromgeving, door velen de 
stichting met de lange naam ge-
noemd, is tegen het plan. Wie al-
le powerpointpresentaties, die 
woensdag 14 december zijn ge-
presenteerd wil bekijken, kan 
klikken op de website: www.alk-
maarder-enuitgeestermeer.nl. 
(Marga Wiersma). 

Tentoonstelling van kunstenaar Jan Makkes
Velserbroek - “Mijn opdracht 
als kunstenaar heb ik volbracht. 
Maar mijn talent neem ik mee 
in eeuwigheid, terug naar mijn 
schepper... Want Hij is het, die 
mij beoordeelt.” 
Woorden van de bekende en ge-
passioneerde kunstenaar Jan 
Makkes, overleden in 1999. Hij 
liet een veelzijdige en omvangrij-
ke collectie na. Bloeiende boom-
gaarden, oude dorpjes, kleurrijke 
landschappen, haventjes, stads-
gezichten en de doom hem zo 
geliefde bloemen. 
Een deel van deze indrukwek-
kende collectie zal tijdens een 
drietal tentoonstellingen te zien 
zijn in de Museumboerderij Jan 
Makkes aan de Hofgeesterweg 
22a in Velserbroek. Die museum-
boerderij ademt nog steeds de 

sfeer van Makkes. Aan de muren 
hangen schilderijen en foto’s van 
zijn ontmoetingen met de groten 
der aarde. Makkes was ver bui-
ten onze grenzen bijzonder ge-
liefd en werd alom gerespec-
teerd. Zo ging hij in zijn bewo-
gen en bevlogen leven op audi-
entie bij de Paus en had hij een 
indringende ontmoeting met on-
der andere de voormalige presi-
dent van de Sovjet-Unie, Michael 
Gorbatsjov en ook met John F. 
Kennedy.

Makkes hield van reizen en haal-
de hier ook zijn inspiratie uit. 
Hoewel hij ook vaak schilderde 
in zijn geliefde haven van IJmui-
den. Hij vloog naar de mooiste 
streken in de wereld om deze 
vast te leggen op het witte doek. 

Befaamd zijn ook de bloemstille-
vens die Dries van Agt ‘fonteinen 
van kleur’ noemde.

‘In kleuren zal hij bij ons blijven’, 
heet dan ook de tijdens de ten-
toonstellingen vertoonde video-
presentatie over Makkes zijn le-
ven en werken. Tevens is het 
boek ‘Jan Makkes... een gedre-
ven kunstenaar’ te koop in de 
Museumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22a in Velser-
broek, telefoon 023-5376227.

Ga genieten van het werk vol 
passie en mystiek van deze kun-
stenaar, over wie Peter Dicker 
zei: ‘Op zoek naar één tint in ‘t 
miljoen, kijk: zo’n schilder was 
Jan Makkes nou.’ 
De tentoonstellingen vinden 
plaats tot en met zondag 1 janu-
ari. Buiten de exposities alleen 
op afspraak.
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Aanvaring twee schepen
Akersloot – Op de hoek van het 
Alkmaardermeer en het Noord-
hollandsch Kanaal zijn donder-
dagavond twee binnenvaart-
schepen op elkaar gevaren. Een 

van deze schepen, die geladen 
was met zand, is hierbij lek ge-
slagen. Beide schepen wilden in 
noordelijke richting het kanaal 
opvaren toen ze elkaar raakten. 

De brandweer kwam ter plaat-
se om de het beschadigde schip 
leeg te pompen. 
Uit voorzorg is de auto van de 
schipper en de scheepskraan 
aan de wal gezet. Later is men 
begonnen met het lossen van de 
lading zand.

Pannaveld voor Augustinus
Castricum - Vorige week 
woensdag werd het pannaveld 
op de Wayenburgh feestelijk ge-
opend door  wethouder Mari-
anne Zonjee en wethouder Bert 
Meijer. Een leuke bijkomstigheid 
is dat Bert Meijer zelf zeventien 
jaar directeur is geweest op ba-
sisschool Augustinus. Tijdens 
het volkslied knipten de wethou-
ders de linten door, waarna het 
pannaveld ingewijd werd door 
twee AZ-spelers uit de jeugdop-
leiding. Deze spelers waren Peer 
Koopmeiners uit groep 8 en Yo-
vany van der Stelt, zoon van de 

huidige directeur van de school, 
Nel de Vries. Zij overhandigden 
beiden een gesigneerde AZ-bal 
aan de school. Hierna namen 
Peer en Yovany het in de ope-
ningswedstrijd op tegen meester 
Spil en wethouder Meijer. Tot slot 
was het de beurt aan de kinde-
ren, zij konden allemaal voetbal-
len tegen de twee profs. 
Bij een feestelijke opening hoort 
natuurlijk ook een traktatie. Er 
kwamen twee koks van Johan-
na’s Hof, die voor alle kinderen 
overheerlijke ‘Panna’-koeken 
bakten. 

Muttathara dicht

Kerstavond in protestantse kerken
Castricum - Op kerstavond 24 
december zijn er diverse dien-
sten in de protestantse kerken. 
Om 19.00 uur een kerstfeest 
voor kinderen in de Maranatha-
kerk. De bezoekers worden ont-
haald bij fakkels en kaarsen. Ze 
kijken naar lichtbeelden en een 
klein stukje theater bij een wel 
heel bijzondere reis van een kind 
met zijn mooiste stukken speel-
goed… En natuurlijk kan ieder-
een kerstliederen meezingen. Na 
afloop van de dienst zijn er kerst-
kransjes en is er chocolademelk. 
Adres: Kleibroek/Beatrixstraat. 
Voorganger Dick van Arkel. 
Om 21.00 uur is er een oecume-
nische vesper in de Dorpskerk. 
Nieuw begin is het thema van de 
oecumenische kerstvesper in de 
serie Doeners en Denkers. Voor-

ganger ds. Simon Zuidema en 
het Liturgiekoor onder leiding 
van Jelle Jan Klinkert verzorgt de 
muzikale omlijsting.
Om 23.00 uur is de kerstnacht-
dienst in de sfeervol verlichte en 
mooi versierde Dorpskerk. Deze 
dienst staat vooral in het teken 
van het samen zingen van de be-
kende kerstliederen.
Thema ‘De andere kant van het 
kerstfeest’. Voorganger Maas 
Beitler met medewerking van 
jongerenkoor Erile onder lei-
ding van Marianne Beitler. Aan 
het eind van de dienst wordt het 
Ere zij God gezongen. Bij kren-
tenbrood en glühwein is er al-
le gelegenheid om na te praten. 
Adres Dorpskerk: Kerkpad 1.
Verdere informatie op www.pg-
castricum.nl. 

Castricum - In verband met de 
feestdagen is de winkel van Cas-
tricum helpt Muttathara geslo-

Rabobank Noord-Kennemerland 
draagt De Klimop warm hart toe

Castricum - In de sfeervolle 
ruimte van de Abdij van Egmond 
ontving Rob Starreveld, direc-
teur van basisschool De Klimop, 
maandag 12 december op sym-
bolische wijze een bijdrage aan 
het schoolpleinproject van De 
Klimop. Het bedrag werd over-
handigd door de heer Hopman, 
voorzitter van de ledenraad Ra-

bobank Noord-Kennemerland. 
De cheque is verstrekt in het ka-
der van een schenking vanuit het 
Coöoperatiefonds van de Rabo-
bank. Rabobank Noord-Kenne-
merland heeft het bedrag aan De 
Klimop geschonken, omdat de 
school zelf, samen met ouders, 
al enige tijd bezig is met het re-
noveren van het schoolplein. Het 

plein is inmiddels voorzien van 
een kleurige nieuwe ballenpaal 
en heeft hoekjes en afscher-
mingen waarbij de kinderen hun 
fantasie de vrije loop kunnen la-
ten. Het fonds is van mening dat 
De Klimop met het schoolplein-
project bijdraagt aan een verbe-
tering van haar omgeving, wat 
past binnen haar rol als klein-
schalige gezellige buurtschool.

De Klimop is vorig jaar begon-
nen met het opknappen van het 
schoolplein. Met behulp van ou-
ders werden er speeltoestellen 
opgeknapt en van een nieuw 
verfje voorzien. Ook werden er 
nieuwe speeltoestellen neerge-
zet. Het schoolpleinproject is nog 
niet klaar, maar kon niet verder 
worden voortgezet wegens geld-
gebrek. Dankzij de gift van de 
Rabobank kan De Klimop de re-
novatie van haar plein voortzet-
ten. Zo kunnen de kinderen op-
timaal genieten van een modern 
en gezellig plein vol speelplezier! Unplugged Christmas 

edition bij Mezza Luna
Castricum – Vrijdag 23 decem-
ber is de unplugged kersteditie 
in Mezza Luna op Mient 1. Be-
zoekers kunnen eten en drinken 
met op de achtergrond sfeervol-
le en gezellige live muziek. Re-
gionale helden ontmoeten el-
kaar op het podium.  Een vaste 
huisband onder leiding van An-

dré Voebel varieert in repertoire 
en brengt op eigenzinnige wij-
ze de allerbekendste songs met 
een intiem kerstkarakter. Sophie 
Hecke brengt deze vrijdag haar 
stem ten gehore. Unplugged Fri-
day is gratis en toegankelijk voor 
iedereen. De muziek is vanaf 
20.00 uur. 

ten op zaterdag 24 en 31 de-
cember. De rest van de kerstva-
kantie, dinsdag 27 december en 
donderdag 29 december, is de 
winkel gewoon open.

Kerstweekend in Bakkerij
Castricum - De kerstvakan-
tie wordt bij de Bakkerij begon-
nen met een technoweekend. De 
dag na Off the Hook, zaterdag 24 
december start de tweede editie 
van dit nieuwe technoconcept 
van Castricum: Kliederboel the 
X-Mas Edition. 
Het begint om 21.00 uur met 
Coen Ooijevaar, om 22.00 uur 
neemt De Nachtegaal het tot 
23.30 uur over, waarna het stok-
je overgegeven wordt aan Ecsta-
tic. Eve sluit de avond  af. De en-
tree is gratis. Op donderdag is er 

de wekelijkse open mic-night. En 
op vrijdag is de Bakkerij ook ge-
woon geopend. 

Op maandag 26 december pre-
senteert de Bakkerij een kerst-
editie van ‘nineties & naughties’ 
met hits en beelden uit de jaren 
’90 en ’00 in een stijlvol aange-
klede Bakkerij. De dresscode: 
housebroeken, blockheads, tij-
gerprint, panterprint, neonkleur-
tjes. Alles mag. De entree is gra-
tis. De Bakkerij is geopend om 
21.00 uur. 

Huiszoekingen in Limmen en Akersloot 
Verdachten aangehouden van snel- 
en ramkraken, inbraken en heling
Regio - De Bovenregionale Re-
cherche Noordwest Nederland 
heeft dinsdag twee Alkmaar-
ders aangehouden van 42 en 
35 jaar op verdenking van be-
trokkenheid bij een ramkraak 
die die morgen was gepleegd bij 
een bedrijf in Heerhugowaard. 
Naast deze mannen, werden 
nog drie verdachten aangehou-
den op verdenking van betrok-
kenheid. Het gaat om een 28-ja-

rige man uit Alkmaar en twee 
vrouwen; een 28-jarige vrouw uit 
Limmen en een 37-jarige vrouw 
uit Alkmaar. De aanhoudingen 
komen voort uit een onderzoek 
naar het plegen van snelkraken, 
ramkraken, bedrijfs- en wonin-
ginbraken en de heling van ge-
stolen goederen. Direct na de 
aanhoudingen van dit vijftal wer-
den invallen gedaan in woningen 
en bedrijfspanden. Hierbij werd 

ondersteuning verkregen van de 
politie Noord-Holland Noord. De 
doorzoekingen werden verricht 
in Alkmaar, Akersloot en Lim-
men. 
Hierbij werden diverse gestolen 
goederen, afkomstig van ram-
kraken, snelkraken en inbraken 
door de rechercheurs in beslag 
genomen en meegenomen voor 
onderzoek. Ook is een aantal au-
to’s in beslaggenomen. 
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Afzwemmers november
Castricum - Elke woensdagmid-
dag – buiten de schoolvakanties 
om – wordt er voor een diploma 
afgezwommen in zwembad ‘De 
Witte Brug’. Deze maand kunnen 
77 kandidaten worden gefelici-
teerd met een zwemdiploma.
Woensdag 2 november zijn de 
toekomstige zwemmers voor de 
A-lessen samen met hun ou-
ders geweest om te kijken in het
zwembad en mee te doen aan de
introductieles.
Vrijdag 4 november, tijdens de ei-
gen les, is er afgezwommen voor
de drie verschillende Snorkeldi-
ploma’s. Voor Snorkelen 1 heb-
ben Anouk Boots, Chris Braams,
Safier Cuperus, Steef de Groot
en Boy van ’t Loo laten zien dat
ze de basis voor het snorkelen
beheersen en kregen hun eer-
ste Snorkeldiploma. Voor snor-
kelen 2 zijn de eisen iets moei-
lijker, maar deze werden goed
afgelegd door Larissa Boon, zij
was de enige kandidaat voor
Snorkelen 2. Snorkelen 3 is het
laatste diploma in deze categorie
van vaardigheden en is behaald
door: Robin Boots, Lisanne van

Huisstede, Maaike Jongejan-Es-
car, Tim Jonkman en Savannah 
Klein Schiphorst.
Op 9 november was het gezel-
lig druk in het zwembad en is er 
door 43 kandidaten voor het eer-
ste zwemdiploma afgezwommen 
en hebben: Isa Bal-tus, Ben 
Beijer, Bibi Belien, Mats 
Boerebach, Daan Boogh, Lot-
ta Boonstra, Mikos Bremer, Ca-
roline Broekhuizen, Noëlle de 
Bruyn, Nienke Buurmeijer, Sjirin 
Chikri, Milan van Greuningen, 
Job Groot, Roos Hoogeveen, 
Maite Hover, Lize-Jin Joosten, 
Sofie Kramer, Madouc van Lade-
steijn, Jennifer Leijen, Rick Lie-
vers, Joyce Maat, Isabeau Me-
ijer, Iris Neelen, Roos Oosterme-
ijer, Yenthe Overbeek, Senn de 
Rooij, Hanna de Ruijter, Maai-
ke Scheerman, Arthur Schille-
mans, Victor Schillemans, Glenn 
Schulenberg, Justin Smit, Robbie 
Smit, Milou Strauss, Didier van 
Tienen, Giulia Torrisi, Yara Twisk, 
Noa van Waveren Hogervorst, 
Jet de Vries, Yara Wishaupt, Jon-
na de Wit en Indy van der Zee 
met goed gevolg alle eisen voor 

Hemmer wint het darts- 
toernooi in de Stiefel
Castricum – Zaterdagmiddag 
startte de poulefase van het 
meest prestigieuze dartstoernooi 
in De Stiefel. Het toernooi was 
compleet volgeboekt. Titelverde-
diger Jimmy Hendriks moest af-
zeggen vanwege het verdedigen 
van zijn Nederlandse rankingti-
tel. De poulefase verliep perfect, 
veel 180-ers, prachtige finishes 
van boven de 100 en nadat acht 
deelnemers waren uitgevallen, 
ging ’s avonds de strijd verder 
met de laatste zestien. Pim Vee-
ren schakelde met 3-2 oud-kam-
pioen Rob Berlee uit, alle favorie-
ten gingen door en er werd zelfs 
een 143-finish gegooid door Tom 
de Vries. De kwartfinales wa-
ren allemaal spannend: Peter 
Hemmer won met 3-1 van Louis 
Hendriks, Paul Steenbrink van 
zijn zoon Tico met 3-2, Sjaak de 
Graaf met 3-1 van Nico Glorie en 
Ron Hoek met 3-1 van Pim Vee-
ren. In de halve finales werd het 
niveau steeds beter en dat bleek 
ook uit de scores. Peter Hemmer 
gooide enkele 180-ers en ook 
mooie uitgooien van 108 en 120. 
In deze partij liet Paul Steen-

brink zich niet zomaar verslaan 
door de grote favoriet Hemmer. 
Na een 2-0 achterstand knok-
te Steenbrink zich terug tot 2-2. 
Bij 3-2 miste hij drie pijlen voor 
een 3-3 tussenstand en zo won 
Hemmer met 4-2. De andere hal-
ve finale ging tussen Ron Hoek 
en Sjaak de Graaf. Na een 1-0 
voorsprong voor Hoek miste De 
Graaf op de dubbels helemaal 
niets meer en won met 4-1. In 
de strijd om de derde en vierde 
plaats won Steenbrink met 3-1 
van Hoek. De finale tussen Hem-
mer en de Graaf werd een goede 
wedstrijd waarin het initiatief bij 
Hemmer lag. Na een 2-1 tussen-
stand werd het door een mooie 
116-finish 3-1 voor Hemmer en
moest de Graaf nu alle volgen-
de legs winnen om nog de titel te
kunnen pakken. Het werd inder-
daad 3-2 maar in de zesde leg
werd duidelijk dat Peter Hemmer
de terechte kampioen werd van
dit toernooi door die met goed
spel te winnen. Hemmer stond
al drie keer eerder in de finale,
maar won dit keer voor het eerst
de titel.

het A-diploma afgelegd en laten 
zien aan al hun supporters.
Op 16 november hebben 16 kan-
didaten voor het B-diploma af-
gezwommen. Dit zijn: Zoë van 
der Eng, Imke Lute, Hugo Meij, 
Lucas van Oosterom, Nora Peus-
ken, Ranjana Raghosing, Djoe-
ke de Ridder, Kris Res, Stefano 
Smit, Amy Stuifbergen, Jip Vo-
gelvang, Joey Weijers, Tijn Wel-
graven, Melle Windig, Myrthe de 
Wit en Jens van Zelst.
Op 23 november is er door drie 
kandidaten afgezwommen voor 
het C-diploma: Merel Hollants, 
Jort Jacobs en Sofie Slokker.

Op woensdag 30 november werd 
er door vier kandidaten afge-
zwommen voor twee verschillen-
de Zwemvaardigheidsdiploma’s. 
Deze diploma’s kunnen behaald 
worden na het C-diploma en lo-
pen ook weer op in moeilijk-
heidsgraad. Bij Zwemvaardig-
heid 1 is de basis voor meerde-
re en specifiekere vaardigheden 
in het water goed afgelegd door: 
Marijn Vergunst en Nikita West-
dorp. De moeilijkere eisen voor 
Zwemvaardigheid 2 zijn behaald 
door: Anouk Weerman en Luna 
van Wonderen. 

Lisanne Schoonebeek 
bij nationale atletiektop

Castricum - De 11-jarige Li-
sanne Schoonebeek, sinds kort 
lid van AV Lycurgus, verbeter-
de afgelopen zaterdag het in-
doorverspringrecord van de 
club tot 4.90m. Met die presta-
tie leidt ze momenteel de nati-
onale indoorranglijst voor meis-
jes junioren D aan. Vorige week 
nestelde zij zich in Alkmaar met 
10.62s op de 60m horden al als 
achtste bij de Nederlandse top. 
Toen toonde ze zich in Sportpa-
leis Alkmaar al een ware meer-
kampster door op de 1000m met 
de winnende 3.30.59s een vier-
de ranglijstplaats op te eisen. Op 
de 60m sprint staat ze inmid-
dels landelijk tiende met 8.66s, 
in november gelopen in Utrecht. 
Ook met haar hoogtesprong van 
1.40m komt ze in de Nederland-
se top tien voor, net zoals haar 
worp van 9.55m bij het kogelsto-
ten, een prestatie die ze afgelo-
pen zaterdag liet optekenen.

Het oude jaar sportief eindigen 
bij de strand- en duinloop
Castricum - Op zaterdag 31 de-
cember vindt de strand- en duin-
loop plaats. De langere routes 
gaan weer deels via het strand 
en zijn daarmee een mooie ge-
nerale repetitie voor een ieder 
die een week later ‘Egmond’ 
wil lopen.  Eerst klinkt om 10.15 

uur het startschot voor de jeugd 
en recreanten die een rondje van 
2,3 km of 4,0 over de glooiende 
duinpaden nabij de atletiekbaan 
willen lopen. Voor de mini’s en 
pupillen is er een ronde van 2,3 
km uitgezet. De junioren en re-
creanten kunnen hun geluk be-

proeven over de afstand van 4,0 
km.
De routes van de 10,5 km en 
15 km vertrekken om 10.45 uur. 
Vanaf de start op de atletiekbaan 
via de duinpaden richting Castri-
cum aan Zee, om vandaar over 
het strand koers te zetten in zui-
delijke richting. Na enkele kilo-
meters over het strand gaat de 
route in de luwte van de duinen 
verder richting de finish. De rou-
tes zijn ook te zien op www.av-
castricum.nl. Alle routes gaan in 
het duingebied over zowel ver-
harde als onverharde paden.
Voorinschrijven is tot 25% goed-
koper ten opzichte van na-in-
schrijven en kan nog tot donder-
dag 29 december 24:00 uur via 
www.avcastricum.nl. 
De start en finish zijn op het AV 
Castricum terrein aan de Zee-
weg, parkeren kan onder andere 
bij Camping Bakkum en bij be-
zoekerscentrum De Hoep.
Op deze sportieve oudejaarsdag 
horen natuurlijk ook de bijbeho-
rende oliebollen en andere ou-
dejaarsversnaperingen. 

De kerstgroeten van de 
Vitesse’22 mini-pupillen
Castricum- De Vitesse’22 mini-
pupillen schrijven weer eens ge-
schiedenis.
Voor het eerst in de historie van 
de club hebben de mini’s een ei-
gen kerstkaart. In samenwerking 
met hofleverancier Marco Bal-
tus van Bob’s bomen heeft afge-
lopen woensdagmiddag een fo-
tosessie plaatsgevonden te mid-

den van zijn kerstbomen. Jam-
mer genoeg konden niet alle vijf-
tig mini-pupillen erbij zijn, maar 
het resultaat mag er zijn. 
Voor de tweede helft van dit lo-
pende seizoen staan er weer 
leuke zaken op het program-
ma voor deze leeftijdsgroep zo-
als op woensdag 25 april het Mi-
ni EK 2012.

Castricum - Springen en duike-
len op de 15 meter lange tum-
blingbaan bij DOS kan op don-
derdag 5 januari voor kinderen 
in de leeftijd vier tot en met ze-
ven jaar van 13.00 tot 14.30 uur 
en voor kinderen van zeven tot 
en met tien jaar van 15.00 tot 
16.30 uur  in de gymzaal Roo-
seveltlaan 3. De kosten voor de-
ze kerstvakantiecocktailactiviteit 
bedragen 3,50 euro per deelne-
mer. Aanmelden kan op werkda-
gen van 9.00 tot 12.00 uur bij de 
Stichting Welzijn Castricum, tele-
foon 0251-656562.

Tumblingbaan- 
springen bij DOS
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De Uylenspieghels op 
bezoek bij vv Limmen 
Limmen - Zaterdagmorgen 10 december kregen de mini’s van vv 
Limmen bezoek van de enthousiaste carnavalsvereiniging ‘De Uylen-
spieghels’. “Een jeugdopleiding waar muziek in zit”, klinkt ons goed in 
de oren, zei Prins Carnaval. De mini’s genoten van de komst en de spe-
lertjes lieten die ochtend het voetbal nog meer swingen dan normaal. 

Jeugd AV Castricum scoort 
bij Indoor Gala Alkmaar
Castricum - Zaterdag 10 de-
cember vond op de Alkmaarse 
wielerbaan de jaarlijkse indoor 
galawedstrijd plaats, waar zo’n 
600 jeugdatleten aan de start 
verschenen. Ook AV Castricum 
was met een aantal pupillen en 
junioren aanwezig en veroverde 
meerdere ereplaatsen.

Bij de junioren was op de 1.500 
meter Marjet Groen met een tijd 
van 5.28.05 minuten duidelijk 
de sterkste. Ook Daan Bremer 
veroverde een gouden medail-
le door in 3.28.01 minuten op de 
1.000 meter als eerste de finish 
te passeren. Joran Kooij stootte 
de kogel naar een afstand van 

7,34 meter wat goed was voor de 
tweede plaats. Met een mooie 
12,35 sec. bereikte Joran ook de 
finale van de 60 meter horden, 
waar hij naar de zesde plaats 
liep, een plek die hij ook op de 
1.000 meter veroverde. Paulien 
Verhaar liep in 11.51 sec. naar de 
bronzen medaille op de 60 meter 
horden. Afra Straathof kwam on-
der andere uit op de 1.000 meter. 
Met haar tijd van 4.14.37 leverde 
zij een prima prestatie. 
Bij de pupillen veroverde Kal-
le Veldhuisen ook een medaille. 
Op de driekamp behaalde hij de 
tweede plek. Zijn tijd van 4.08,65 
op de 1.000 meter was goed was 
voor een vijfde plaats. 

Te vroeg opgegeven!
Castricum - In de 16e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum speel-
de nummer drie van de rang-
lijst Heleen van Arkel-de Greef 
met wit tegen Kees Lute. Het 
werd een c3 Siciliaan waarbij 
Kees een ietwat passieve maar 
degelijke stelling wist te berei-
ken. Lang bleef het evenwicht 
in stand en toen er enige drei-
ging van het witte spel uitging 
gaf Kees plotseling maar gede-
cideerd op. Een verbouwereerde 
Heleen nam de hand aan en liet 
vervolgens tegenstander Kees 
op zijn beurt verbouwereerd 
achter. Wat bleek: datgene dat 
Kees gevreesd had, namelijk dat 
hij een stuk ging verliezen, klop-
te van geen kant. Een volgen-
de keer zal Kees zeker nog even 
verder kijken!
Thomas Broek wist vrijdag toch 

weer ongedeeld de eerste plaats 
in handen te krijgen door Wou-
ter Beerse met zwart te verslaan. 
Achtervolger Robert van der Wal 
deed dat ook tegen de dit sei-
zoen zeer sterk spelende Toon 
Hollanders. Toon werd in ‘Boa 
Constrictor’-stijl opgebracht en 
liet zich uiteindelijk fijn matzet-
ten.
Bert van Oudvorst met wit en 
Han Kemperink vochten een ver-
beten theoretisch duel uit in een 
Italiaans gambiet dat makke-
lijk kan leiden tot de Max-Lan-
ge aanval, die Han goed kent. 
Han speelde uitstekend en lan-
ge tijd leek er een verrassing in 
de lucht te hangen. In de slotfase 
werd de partij uiterst gecompli-
ceerd met een ver doorgescho-
ven witte vrij-pion, maar ook wa-
ren er zwarte matdreigingen te-
gen wit. In deze fase, waar het 

vaak gaat om die ene krachtzet, 
liet Han het lopen en gaf Bert de 
gelegenheid om de partij win-
nend af te sluiten.  
Eric van Benschop speelde een 
heel secure partij tegen Bart 
Schlosser en wist uiteindelijk de 
partij knap te winnen.
Gerard Kuijs kwam met wit te-
gen Jo Clarijs met de afruilvari-
ant van het Spaans tevoorschijn. 
Jo die een kenner is van deze va-
riant en met Lg4 en f6 antwoord-
de, werd al gauw op een zijspoor 
gezet na het passief ogende d3 
van Gerard.
Nadat Gerard een pionverzwak-
king uitlokte kon Jo de geplan-
de lange rokade niet zonder ri-
sico uitvoeren. Wit kwam welis-
waar beter te staan, maar moest 
blijven opletten voor de gevaar-
lijke zwarte loper op de witte vel-
den. Jo schatte de zaken toch 
wat te optimistisch in en Gerard 
kon profiteren en de winst bin-
nenhalen.

Judoka’s sluiten 2011 succesvol af

Limmen - Zo vlak voor de kerst-
vakantie vond de laatste punten-
competitie van 2011 plaats. Tij-

dens deze competitie kunnen de 
judoka’s van Judoclub Groefse-
ma wedstrijdervaring op doen.

Aan de laatste ronde van 2011 
deden meer dan 40 judoka’s 
mee, die allemaal zo vlak voor de 
kerstvakantie nog even wat pun-
ten wilden scoren voor een ho-
gere tegel. Er zaten weer span-
nende wedstrijden tussen, mooi 
om te zien is dat er met veel ver-
schillende technieken werd ge-
scoord. Aan het eind van de och-
tend gingen weer veel judoka’s 
met een hogere tegel naar huis. 
Zo sloten veel judoka’s het jaar 
2011 succesvol af.
De volgende puntencompetitie 
vindt plaatst op 5 februari 2012. 
Voor meer informatie kijk op Ju-
doclubgroefsema.nl.

Laatste ronde van het jaar
Limmen - Op vrijdag 16 de-
cember speelde schaakvereni-
ging Vredeburg de dertiende 
ronde van de interne competi-
tie. De laatste ronde van het ka-
lenderjaar, want komende vrij-
dag vindt het traditionele kerst-
toernooi plaats en op 30 decem-
ber wordt niet geschaakt van-
wege de kerstvakantie. Vader en 
zoon Ed en Bob Stolp deden el-
kaar geen pijn in een gesloten 
stelling en deelden het punt vlot-
jes. Paul de Ruijter, die pas en-
kele jaren schaakt, speelt steeds 
sterker en profiteerde knap van 
de onhandige verdediging van 
Kees Aafjes. Sandra Hollander 
en Jan Levering speelden een 
onderhoudende partij waar-
in Levering aan het langste eind 
trok door een mooi torenoffer. 
Gerard de Graaf is aan een op-
mars bezig op de ranglijst. Dit-
maal moest Jeroen Tebbens, die 
halverwege de ranglijst staat,  
eraan geloven. Het duel tussen 
Jaap Limmen en Bert Hollan-
der was boeiend. De slotstelling 
waarin tot remise werd besloten, 

met een koning en respectieve-
lijk vijf en zes pionnen, gaf aan-
leiding tot veel nabeschouwing. 
Klip en klaar was de klasse-over-
winning van Remi Aafjes op Gijs 
Pouw, die doorgaans toch niet 
gemakkelijk te verslaan is. Aaf-
jes wist de koning van Pouw vast 
te zetten in het centrum, roofde 
enkele pionnen en organiseer-
de een goede mataanval. Harold 
Ebels won in een scherpe partij 
van Piet van der Heijdt, die zich 
wel manmoedig verdedigde te-
gen de koningsaanval, maar uit-
eindelijk een paard en twee pi-
onnen inleverde en het daarna 
voor gezien hield. Hidde Ebels 
mocht het opnemen tegen kop-
loper Jos Admiraal. Hij kwam 
nog wel prima uit de opening en 
leek zowaar enige druk te kun-
nen uitoefenen. In het midden-
spel echter werd hij op techniek 
afgetroefd. 
In de B-groep stond de broeder-
strijd tussen Patrick Wempe en 
zijn broertje Bas op het program-
ma: de jongste zorgde voor een 
verrassende overwinning.

FC Castricum verrast 
Lijstenmakerij Bakker 

Castricum - De verrassing was 
groot. Met twee enorme boeket-
ten werden Ida en Simone Bak-
ker in de bloemen gezet. 
“Dankzij lijstenmakerij Bakker 
heeft onze voetbalvereniging nu 
een eigen Wall of Fame”, sprak 
Martin Vaalburg, voorzitter van 
FC Castricum. “De door jullie in-
gelijste foto’s zijn een lust voor 

het oog. Als voetbalclub probe-
ren wij iets voor de samenleving 
te betekenen. Dat kan alleen als 
wij elkaar steunen.”
De eregalerij in de kantine is het 
begin van een traditie. Martin 
Vaalburg: “Er hangen nu inge-
lijste foto’s van de selecties van 
de afgelopen twee jaar, van de 
Voetballers van het Jaar en van 

de Medewerkers van het Jaar. FC 
Castricum vindt het enorm be-
langrijk om voor al deze steun-
pilaren een eregalerij te openen. 
Dat moet een traditie worden. 
Tradities zijn van vitaal belang 
voor FC Castricum want zij ge-
ven kleur, perspectief en historie 
aan de club. Ook daarom zijn wij 
Lijstenmakerij Bakker zeer er-
kentelijk voor de vruchtbare sa-
menwerking en is het voor mij 
een eer om deze boeketten aan 
jullie uit te reiken.” (Foto: Han de 
Swart)

Spannende strijd 
bij BV Onder Ons
Castricum - Voor het eerste 
rooster zijn Janus Liefting en 
Frans Peperkamp de beste kans-
hebbers. Janus staat op de eer-
ste plaats met 209 punten en is 
uitgespeeld. Frans met 196 pun-
ten met een wedstrijd minder. 
Mocht Frans de laatste wedstrijd 
met een moyenne van 20 spelen, 
dan zal hij Janus van de eerste 
plaats stoten.

In de competitie heeft Frans de 
hoogste serie van 140 en de 
hoogste moyenne van 36.
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Puzzel mee en win leuke Prijzen

Stuur de oplossing van de puzzel voor 23 januari 2012 naar De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en vermelD Uw telefoonnUmmmer. 

Gratis 1 maand 
sporten

De oPlossing van De vorige Puzzel was: krokoDillentranen. De Prijswinnaars van Deze Puzzel zijn:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest
Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

Burg. Mooijstraat 21
1901 EP Castricum
tel. 0251-650068

4 x waardebon  
t.w.v. 12,50 euro

Raadhuisplein 3, Castricum
www.sport4me.nl

L. Vale, Uitgeest: 1 Uur bowlen bij Bobs Party Palace. D. Knufman, Uitgeest: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest. A. Swart-Tervoort, Egmond - 
Binnen: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. K. Molenaar, Uitgeest: Oudhollandse tulband af te halen bij Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij in Uitgeest. J.W. Borst, Castricum: 2 Vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. J. Dibbets, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker 
groente en fruit in Uitgeest. M. Kuilman, Limmen: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij Nice 2 Have in Castricum. M. van de Leur, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 25 
euro af te halen bij Drogisterij Parfumerie Visser in Castricum. M. Steenman, Castricum: Gratis maand sporten bij Sport4me in Castricum. A.K. Eikelboom, Castricum, 
M.C. Kabel-Kroese, Castricum, P. Kooistra, Uitgeest, G. Burgering-Zijlstra, Castricum: Waardebon t.w.v. 12,50 euro van Riesch Mode in Alkmaar.

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562 
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 
Uitgeest, Middelweg 113, tel. 0251-312426 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Schoutenstraat 26, 
Alkmaar

2 vrijkaarten

dekker
groente&fruit

Oudhollandse 
Spijsbrood

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Geesterduin 50, 
Castricum

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

1 uur gratis 
bowlen
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KERST PUZZEL

Horizontaal
1. winterkost; 7. wintermaand; 13. onfris; 14. jongensnaam; 15.
godin van het onheil; 17. Europeaan; 19. buitenrand van een
wiel; 21. plaats in Gelderland; 23. frisdrank met kinine; 24. maan-
stand (afk.); 25. internationaal autokenteken IJsland; 26. uitbouw
aan een huis; 27. Frans voegwoord; 28. gedroogd gras; 30.
hemellichaam; 32. oude lengtemaat; 33. Amerikaanse staat; 35.
reusachtig; 39. Surinaams volksgeloof; 42. druk van een boek of
krant; 45. Frans lidwoord; 46. takje aan een stam bevestigen; 48.
vlaktemaat; 49. molentrechter; 51. inhoudsmaat (afk.); 52. offi-
cieel ere- of rangteken; 55. wederom; 57. houten wig; 59. (gewa-
pend) geleide; 62. homoseksueel; 63. zuiver gewicht; 65. duw of
stoot; 66. streek in Noord-Brabant; 70. eveneens; 71. meisjes-
naam; 72. Nederlandse filosoof en wijsgeer; 76. sprookjesland
met tovenaar; 77. knevel; 79. de epische gedichten; 82. tegen (in
samenstelling); 84. United Nations (afk.); 85. gesloten glazen
veranda; 88. welpenleidster; 90. meisjesnaam; 92. iemand die
alleen aan zichzelf denkt; 95. romanum imperium (afk.); 96.
makkelijk breekbaar; 98. ontkenning; 99. iedere; 101. deel van
bijbel (afk.); 102. loshangend bovenkledingstuk; 103. Germaans
volk; 106. vrije verdediger bij voetbal; 109. mannequin; 111.
meisjesnaam; 112. Raad voor Economische Aangelegenheden
(afk.); 113. argument; 115. Pan American Airways (afk.); 116.
Iers republikeins leger (afk.); 117. bijbelse hoge priester; 119.
vouw in een stof; 121. land in Zuid-Amerika; 123. zeewier; 125.
louwmaand; 126. één januari; 127. traditioneel kerstgerecht.

Verticaal
1. opspringend vochtdeeltje; 2. politievrouw; 3. soort onderwijs
(afk.); 4. Zuid-Amerikaanse cape; 5. voor (in samenstelling); 6.
tropische mier; 7. legereenheid of afdeling; 8. halsboord; 9. grie-
zelig persoon; 10. met name (afk.); 11. bloemenruiker; 12. deel
van een schip; 16. uit rijden gaan; 18. windrichting (afk.); 20.
Europeaan; 22. strafbaar feit; 29. het werpen van jongen; 31.
rivier in Duitsland; 33. oudejaarslekkernij; 34. scheepstouw; 36.
plaats in Amerika; 37. Engels telwoord; 38. tijding (gerucht); 39.
windrichting; 40. Nederlands taleninstituut (afk.); 41. operatie-
boortje; 43. wereldtaal; 44. bevallig (sierlijk); 47. telwoord; 50.
rangtelwoord; 53. plaaggeest; 54. Engelse jenever; 56. deel van
voet; 58. oorspronkelijk Boheemse dans; 60. centrale antenne
inrichting (afk.); 61. plaats in Brazilië (afk.); 64. vlekkenwater; 67.
eilandengroep in de Atlantische oceaan; 68. zintuig (orgaan); 69.
zijrivier van de Donau; 73. kerstboomversiering; 74. nieuw (in
samenstelling); 75. verpleegster; 78. vruchtbare plaats in een
woestijn; 80. autopech; 81. man van adel; 83. naar beneden; 86.
vermoeden (raden); 87. Spaanse luchtvaartmaatschappij; 89.
loot (stek); 91. schrikkelmaand (afk.); 93. maalinrichting; 94.
donkerblauwe verf- of kleurstof; 97. gestreepte ezelachtige giraf-
fensoort; 100. plaats in Utrecht; 102. verdovend middel (drug);
104. salaris; 105. meer in Noord-Amerika; 107. oorspronkelijke
bewoner van Peru; 108. Arabische vorst; 110. weg met bomen;
114. zet of por; 118. landbouwuniversiteit (afk.); 120. onzes
inziens (afk.); 122. uitroep van vreugde; 124. maanstand (afk.).
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FC Castricum huldigt win-
naars Grote Club Actie
Castricum - De Grote Club Ac-
tie is bij FC Castricum een groot 
succes geworden. Niet minder 
dan 130 jeugdleden hebben hun 
uiterste best gedaan om de lo-
ten voor FC Castricum te verko-
pen. Daardoor heeft FC Castri-
cum weer extra financiële moge-
lijkheden om leuke dingen voor 
de jeugd te organiseren. 

Van de jeugdleden werden de 
drie kinderen die de meeste lo-
ten verkochten in het zonne-
tje gezet. Uit handen van jeugd-
voorzitter Louis van Duivenvoor-
de ontvingen Stefan de Lange 
(links) en de broertjes Kevin en 
Patrick Kools (rechts) vanwege 
hun enorme inzet een bal. 
(Foto: Han de Swart)

Siem Groentjes wint na spannende finale 
het open ’t Stetje tien over rood toernooi
Castricum - Afgelopen week-
end was het voor biljartvereni-
ging ’t Stetje erg druk. Naast de 
normale competitieavond vrijdag 
was er zaterdag vanaf 12.00 uur 
het open tien over rood toernooi, 
waar iedereen kon inschrijven 
tot een moyenne van drie. Er wa-
ren 20 deelnemers die een wis-
selbeker konden winnen. Daar-
naast waren er vier bekers voor 
de eerste vier. Voor de nummers 
een tot en met drie was er naast 

de bekers ook nog een geldprijs 
van respectievelijk 75, 50 en 25 
euro. Na te zijn begonnen met 
koffie en een oliebol, werd er ge-
loot en begonnen met vijf man 
op een tafel, dus iedereen vier 
partijen. Na de eerste ronde gin-
gen van iedere poule de eerste 
vier door naar de volgende ron-
de. In deze ronde wordt er in een 
poule van vier gespeeld op iede-
re tafel. Nu viel er van iedere ta-
fel twee man af en bleven er nog 

totaal acht over. Na een etens-
pauze was de kruisfinale en ble-
ven er hiervan vier over wat uit-
eindelijk resulteerde in een par-
tij om plaats drie en vier tussen 
Ab Duin en Joop van der Wijst 
die Joop met tien tegen vier wist 
te winnen. 

Daarna de zeer spannende finale 
tussen Cor Sprenkeling en Siem 
Groentjes die door Siem werd 
gewonnen met tien tegen negen.

Wedstrijd debutanten bij VKIJ
Castricum - Drukke tijden bij 
de VKIJ (Vereniging Kennemer 
IJsbaan) met wedstrijden in de 
diverse categorieën. 
Afgelopen zondag was er weer 
een wedstrijd voor de jeugd. 91 
kinderen deden mee, waarvan 
negen jeugdige rijders van de 
VKIJ. Bij de dames waren dat Iris 
Corstanje (6), Finet Neelissen 
(9), Michelle Bontje (10), Jade 
Verduin (13) en Jette Rood (15). 
Bij de heren deden mee Jes-

se van den Berg (4), Ole Neelis-
sen (5), Luke van Unen (19) en 
Diede van Marle (21). Allemaal 
hebben ze een knappe prestatie 
neergezet.

Naast het jeugdschaatsen lieten 
de licentierijders ook van zich 
horen. Het was weer een ware 
stortvloed aan nieuwe persoon-
lijke records. Deze persoonlij-
ke records zorgden er ook weer 
voor dat drie clubrecords wer-
den verbeterd. Op de 700 meter 
categorie DPB zette Paulien Ver-
haar een nieuw clubrecord neer 
met een tijd van 1.19.66. Thom 
de Vries en Eric Tabak verbeter-
den beiden hun eigen clubre-
cord. Thom de vries HPC de 700 
meter met een tijd van 1.20.13 en 
Eric Tabak H45 de 500 meter met 
een tijd van 0.44.74.

Tussen de wedstrijd door was 
er nog een marathon georga-

Cheque voor Meervogels ‘31 Akersloot - Maandagavond 
kregen Kees Verduin en Michel 
Swinkels van Meervogels ‘31 een 
cheque van maar liefst 7.500 eu-
ro overhandigd. 
Ze kregen die cheque uit han-
den van directievoorzitter Ugus 
Pekdemir van Rabo-NKL als fi-
nanciële bijdrage voor de prach-
tige tribune. Meervogels is hier 
erg blij mee. Op de foto v.l.n.r. 
Kees Verduin, Ugur Pekdemir en 
Michel Swinkels.

niseerd voor de pupillen. Een 
krachtmeting en uithoudingsver-
mogentest van de jongste wed-
strijdschaatsers. 

Bij de dames pupillen A-B ein-
digden Paulien Verhaar op de 
derde plaats, Julia de Vries op de 
achtste, Rose Horstman twaalfde 
en Anouk van Amsterdam der-
tiende. Bij de heren pupillen C-D 
reed Thom de Vries zich naar de 
eerste plaats. 

Vitesse A1 grijpt herfst-
titel in hoofdklasse C

Castricum - Uiterst geconcen-
treerd en gemakkelijk heeft de 
equipe van trainer/coach Ernst 
Ranzijn op overtuigende wijze 
de herfsttitel in de Hoofdklasse 
C in de wacht gesleept.
In de laatste wedstrijd voor de 
winterstop werd FC Castricum 
met 6-0 verslagen en wederom 
speelde de concurrentie de A1 
van Vitesse in de kaart door pun-
ten te morsen.

Hierdoor staat de A1 vier punten 
los van de directe concurrentie.
Veertien wedstrijden gespeeld, 
35 punten en een doelsaldo van 
50 voor en 17 tegen. Het zijn cij-
fers die er niet om liegen.
Dat de jongens goed kunnen 
voetballen is bekend maar trai-
ner/coach Ernst Ranzijn heeft 
veel balans in het team aange-
bracht en de klasse gekoppeld 
aan veerkracht en vechtlust.

Kaylin Stel zwemt 27 jaar ou-
de clubrecord uit de boeken

Castricum - Zondag 18 decem-
ber was er een limietwedstrijd 
in zwembad Leeghwaterbad te 
Purmerend. Op de 100 vrij werd 
Kaylin Stel eerste in 1.13.14, wat 
een verbetering was van vier se-
conden van haar oude toptijd. 
De start van de 50 rug was goed 
alsmede de onderwaterfase,  
het tempo was hoog en ook het 
keerpunt ging goed. De tweede 
baan ging ook lekker en bij het 
aantikken bleef de klok staan 
op 36.56. Een stralende Kaylin 
zag haar tijd op het scorebord, 
ze was 2.5 seconden sneller dan 
het oude record, dat als sinds 
1984 op 38.90 stond. Met deze 
tijd staat zij boven aan de rang-
lijst van meisjes geboren in 2001.
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Meervogels E5 kampioen
Akersloot - Op zaterdag 10 december is Meervogels E5 kampioen 
geworden in de najaarscompetitie. Dit werden zij met een ongeslagen 
status. Alle 10 competitiewedstrijden hebben zij gewonnen. Zij heb-
ben 54 doelpunten voor en 15 doelpunten tegen. Vorige week zater-
dag speelden zij tegen de nummer 2 DEM E7 en deze wedstrijd wis-
ten zij met 2-0 te winnen.

Limmen C5 winterkampioen
Limmen - Vorige week zaterdag is de C5 van VV limmen met een klin-
kende overwinning op Jong Holland met 1-8  kampioen geworden. Na 
aankomst in de kantine van Limmen werden de kampioenen onthaald 
met patat en een zak snoep. Staand v.l.n.r. Collin Molhoek, Rens Min, 
Steven de Rave, Thomas van der Graaf, Noud Bijvoet, Niels Kooy, Joost 
Bakker. Gehurkt v.l.n.r.: Sam de Goede, Tom Nuyens, Max Min, Sjon-
nie Koot, Aaron Pronker.

Stengs en Van Leur 
uitschieters bij W.I.K.
Castricum - Voor aanvang van 
de wedstrijden werd Kees Baars 
in het zonnetje gezet en gefeli-
citeerd door de voorzitter Peter 
Vos, als kersverse kampioen van 
het district Alkmaar, in het libre 
tweede klasse.
Tijdens de matige 15e speel-
avond van de libre competitie 
waren twee spelers het licht in 
de duisternis. Henk Stengs vocht 
een stevig robbertje tegen Jan 
Kamp en klaarde de partij in 17 
beurten, met als uitschieter een 
prachtige serie van 29 caram-
boles in de 8e beurt. Henk vier 
en Jan een punt rijker. Piet van 
Leur stak wederom in een bloed-
vorm en demonstreerde dit ook 

weer. Hans Kooiman stond er-
bij en keek ernaar en kon niet 
meer dan 12 caramboles uit zijn 
keu laten rollen. Door zijn over-
winning en de daarbij behoren-
de vier punten vergrootte Piet 
zijn voorsprong als leider in het 
klassement. Klaas Jongeneel 
was ook weer in goede doen en 
stuurde zijn maatje Jaap Frans 
na 22 beurten met lege han-
den van de wedstrijdtafel. Het 
gedegen spel en het regelmati-
ge maken van kleine series die 
Klaas op de tafel neerlegde, wa-
ren Jaap te machtig en hij moest 
de overwinning laten aan Klaas. 
Twee partijen werden nog be-
slist in 27 beurten, Jaap Rump-

horst klaarde de klus nipt tegen 
Jan van de Zon, die maar vier ca-
ramboles tekort kwam om aan-
spraak te maken op de overwin-
ning, maar wel een punt verdien-
de. Cor Stroet liet Peter Weijers 
niet in zijn spel komen, waar-
door Peter op 55 van de te ma-
ken 78 caramboles bleef steken, 
op het moment dat Cor zijn laat-
ste caramboles had gescoord. 
De partij tussen Siem Bakkum 
en Hein Kitsz werd in 28 beurten 
winnend afgesloten door Siem. 
Cees Burgmeijer maakte er te-
gen Frans Lute een spannende 
partij van, maar mocht toch als 
winnaar van de tafel stappen. In 
de nabeurt deed Frans nog een 
verwoede poging om een remise 
te halen, maar helaas kwam hij 
twee caramboles tekort. 

Stand: 1. Piet van Leur, 2. Peter 
Ent en 3. Peter Groenendal.

Rico Hoogeboom in de aanval.

Rugbyers verslaan the Dukes

Castricum - Weer heeft de Cas-
tricumse RC van zich doen spre-
ken. Op thuisbasis Wouterland 
werden the Dukes verslagen. De 
Castricummers waren met 28-
11 te sterk voor de Bosschena-
ren en de club gaat dankzij de 
prachtige overwinning als run-
ner-up het kerstreces in.
Wedstrijden tussen de Bossche-
naren en de Castricummers 
staan altijd bol van strijd, span-
ning en onderling respect. Za-
terdag 17 december was het 
weer zover. De mannen van Ob-
be Winkels en Lister Kire waren 
de onnodige nederlaag in Den 
Bosch nog niet vergeten en wa-
ren klaar voor de nieuwe con-
frontatie met the Dukes. Het eer-
ste deel van de wedstrijd was 
voor de gasten. Ze speelden met 

de defensie van de thuisploeg 
met een noodremactie tot ge-
volg. Maarten van Osch benutte 
koel de gegeven penalty waar-
mee de score werd geopend. De 
situatie werd omgedraaid en de 
thuisploeg was heer en mees-
ter in de aanval. Eamon Lane 
trok de stand gelijk en kort daar-
op scoorde Lammert Ruiter de 
bevrijdende try. De voorwaart-
sen waren goed geïnstrueerd en 
voerden het plan tot op de punt 
uit. Aanval na aanval resulteer-
de in een try van wederom Ruiter 
en de conversie van Lane. Hier-
na slipte het initiatief langzaam 
weg bij de Duinranders die een 
aantal penalty’s weggaven waar-
van één redelijkerwijs op de pa-
len te nemen was. Van Osch ver-
zuimde niet deze buitenkans te 

verzilveren. De thuisploeg had 
niet de kracht om de rollen weer 
om te draaien en moest lijdzaam 
toezien hoe Boudewijn de Rouw 
de ruststand op 15-11 bracht via 
een slimme break na de scrum. 

De toespraak van de trainer moet 
de thuisploeg goed hebben ge-
daan. The Dukes begonnen fou-
ten te maken en Lane was er als 
de kippen bij om de stand op 18-
11 te brengen. Na knap scrum-
werk werden de backs gelan-
ceerd en had Rob van der Vel-
den een run in huis die hem via 
het betere zigzagwerk naar de 
try line in het vijandelijk gebied 
bracht met vijf punten als belo-
ning. Topscorer Ruiter haalde het 
dikverdiende bonuspunt binnen 
door try nummer vier te scoren. 
Op dat moment was nog niet be-
kend dat halverwege de tweede 
helft de eindstand al bereikt was. 
Net als in de eerste helft liet Cas-
RC de aanvalstouwtjes weer uit 
handen glippen, maar defensief 
werd er niet verzaakt. De inge-
brachte wissels deden niet onder 
voor de startende vijftien, waar-
mee gezegd kan worden dat de 
jonge honden van Winkels en Ki-
re een hecht team zijn geworden 
met zelfvertrouwen.

De ereklasse staat in verband 
met de aanstaande feestda-
gen tot 7 januari stil. The Hoo-
kers, nieuwkomer in de ereklas-
se, is de gastheer voor de eerst-
volgende wedstrijd in 2012. Foto: 
Theo Beentjes.

Opbrengst Calorie Battle 
voor de Voedselbank
Castricum - Squashclub Reflex 
e-Power organiseert voor be-
ginnende en gevorderde spelers 
op de squashbanen van Berg 
& Bal een Calorie Battle waar-
van de opbrengst naar de Stich-
ting Voedselbank IJmond-Noord 
gaat. Op zondag 8 januari van-
af 10.00 uur kan iedereen de 
kerstpondjes eraf squashen. Er 
is een verloting met mooie prij-
zen. Zo maakt iedere deelnemer 
kans op een squashracket. Er is 
een hapje en een drankje na af-
loop. Meedoen kost vijftien eu-
ro. Inschrijven bij Bas Monteban 
via e-mail info@squashclub-re-
flex.nl of op het inschrijfformu-
lier bij de squashbanen van Re-
flex tot 4 januari.
Squash is de beste sport is voor 

het verbeteren van de condi-
tie. Niet alleen een half uurtje 
squash zorgt voor een verlies 
van vijfhonderd kilocalorieën; 
het zorgt tevens voor de verbe-
tering van andere fysieke basis-
componenten fitness. Voor wie 
op een voordelige manier ken-
nis wil maken met squash kan 
dat de komende maanden doen 
tegen een gereduceerd bedrag. 
Daarbij hoort een gratis proefles 
van een gediplomeerde trainer. 
Een leenracket en een squash-
bal zijn op aanvraag beschik-
baar. Aanmelden kan via info@
squashclub-reflex.nl of ga langs 
op de racketochtend op zon-
dag van 10.00 tot 12.00 uur of op 
de trainingsavond van 19.30 tot 
21.45 uur op donderdag.

Smashbal bij Croonenburg in kerstvakantie
Castricum - De Nevobo merkt 
dat er een groeiend aantal 
jeugdleden gaat volleyballen 
dankzij de invoering van vereen-
voudigde spelregels. Ruben Nij-
huis, coördinator jeugdvolley-
bal van de Nevobo: “De groei zit 
hem vooral bij het meidenvolley-
bal. We zijn bezig met het ont-
wikkelen van een vorm van vol-

leybal die ook jongens over de 
streep helpt. Jongens willen hard 
rammen. Dat leren ze direct bij 
smashbal!” In de kerstvakantie 
organiseert Croonenburg daar-
om samen met de Nevobo en 
sportservice Kennemerland een 
gratis clinic voor smashbal op 27 
december van 10.00-11.30 uur in 
sporthal De Bloemen. De week 

daarop op 3 januari van 10.00-
12.30  is er een smashbaltoer-
nooi. Ook dan is deelname gra-
tis. Iedereen van zes tot dertien 
jaar kan meedoen. Opgeven voor 
deze evenementen kan via www.
sportservicekennemerland.nl.
Voor meer informatie: Rein Luij-
ckx tel.: 0251-658036 of jeugd-
commissie@croonenburg.nl.




