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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Muzikale actie tijdens 
Candlelightshopping

Castricum - Zaterdag tussen 
16.00 en 21.00 uur organiseren 
Omroep Castricum en Marian-
ne Vollers een inzamelingsac-
tie voor Right To Play tijdens het 
Candlelightshopping. De vracht-
wagen met de radiostudio staat 
in het centrum. Hier kunnen ver-
zoekplaatjes worden aange-
vraagd tegen een financiële ver-
goeding. Hiermee ondersteu-
nen de deelnemers het fiets-

project van Wycher van Vliet, die 
geld inzamelt voor Right To Play. 
Wycher van Vliet, die op 1 maart 
dit jaar vanaf het strand met de 
fiets vertrok heeft op 13 decem-
ber met ruim 16.535 kilometer 
op de teller op de fiets zijn eind-
bestemming Shanghai bereikt. 
Right To Play is een organisa-
tie die zich wereldwijd inzet voor 
de rechten van ieder kind om te 
sporten en te spelen. 

Sprong in de Noordzee 
Bakkum - De vrijwilligers van 
de Castricumse zwem- en 
waterpoloclub Aquafit staan 
nu nog in de kleren op het 
strand, maar op dinsdag 1 ja-
nuari springen ze allemaal in 
zwemkleding in zee. 

De club organiseert samen met 
de reddingsbrigade en de onder-
nemers van het strand de nieuw-
jaarsduik. Na afloop is er voor ie-
dere deelnemer warme choco-

Zie pagina 5

De Roset 
op zijn 

kerstbest

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Topkoks 
kiezen voor 
biologisch,
u toch ook?

dry aged 
Rib eye

Cote de boeuf
Lendestuk

of een rollade van
varken, (heldervarken)

kalf, (limousin)

lam, (Texels)

rund, (hoogland of limousin)

al onze vleeswaren zijn 
op ambachtelijke wijze 

zelfgemaakt, dat proef je!!
Weekaanbieding

Italiaanse 
biefstuk

100 gram € 2,95
Vleeswarentrio

Gev. Kalfsborst
Rundersalami

Grillworst
samen € 4,99

Ossenstaartsoep
2e liter halve prijs

TUSSEN KERST EN 
OUD EN NIEUW 
GEOPEND!!

R A M E N  &  D E U R E N ,  D A K K A P E L L E N ,  K O Z I J N E N

KUNSTSTOF WAS 
NOG NOOIT ZÓ

MOOI!

www.sama.nl

De voordelen
 Unieke rechte hoekverbinding (HVL)
 Fraaie houtnerfstructuur
 Oerdegelijk en onderhoudsvriendelijk
 In vele kleuren uitvoerbaar

SAMA Heemskerk:  Lijnbaan 65  |  1969 ND  Heemskerk   |  T 0251 236 846   |  E info@sama.nl
openingstijden showroom  ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur  |  za 10.00 - 15.00 uur

kozijnen, ramen en deuren  |  dakkapellen; nieuw en renovatie  |   gevelbekleding  |  polyester goten  |  dakramen

Dat er heel veel mogelijk is met kunststof  
elementen bewijst de jongste ontwikkeling 
wel: de HoutVerbindingsLook. 
 
Een nieuwe hoekverbinding bij kunststof  
kozijnen, ramen en deuren. Die aan de 
buitenkant oogt als een traditionele rechte 
verbinding. Precies zoals ambachtelijke  
houten kozijnen eruit zien. Maar tegelijk  
net zo onderhoudsvrij, isolerend en maat- 
vast als alle kunststof kozijnen.  
Glad afgewerkt of met nerfstructuur.

NIEUW!

www.sama.nl

lademelk bij paviljoen Deining, 
aangeboden door de paviljoen-
houders. En op het terras staan 
hot tubs. Radio Castricum 105 
doet rechtstreeks verslag. 
De deelnemers verzamelen om 
13.45 uur voor de warming up. 
Om 14.00 uur wordt het start-
schot voor de nieuwjaarsduik 
gegeven. Deelname is gratis en 
aanmelden is niet nodig. Parke-
ren is deze dag gratis. Foto: Henk 
Hommes.

VERSCHIJNT 
VOLGENDE WEEK NIET
Redactie aanleveren voor 
de krant van 2 januari kan 

t/m donderdag 27 de-
cember 12.00 uur. Adver-
tenties aanleveren kan tot 

17.00 uur.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
06-12-2012: Juliët Barbara Cor-
nelia, dochter van D.P. Woes-
tenburg en M.C. Veldt, geboren 
te Beverwijk. 07-12-2012: Mia, 
dochter van A. Beemster en M. 
Buré, geboren te Beverwijk.
Wonende te Castricum:
11-12-2012: Nick, zoon van E. 
Laarhuis en P. Koopman, gebo-
ren te Castricum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
07-12-2012: Glorie, Adrianus G. 
en Dam, Dorothea C.A., beiden 
wonende te Castricum. 10-12-
2012: Roemer, Robertus G.H. en 
van Hees, Adriana L., beiden wo-
nende te Castricum. 12-12-2012: 
Molenaar, Rick C. en Wielinga, 
Patricia, beiden wonende te Lim-
men.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
08-12-2012: Heemskerk, Rick 
en van Weenen, Esther B., bei-
den wonende te Castricum. 12-
12-2012: Ipek, Ufku, wonende te 
Castricum en Kat, Tugba, wonen-

de te Beverwijk.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
06-12-2012: Joosse, Jacobus, 
oud 98 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J. 
Hellinga.
Wonende te Akersloot:
14-11-2012: de Jong, Divera 
M.A., oud 68 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met H.G. Tie-
nen. 08-12-2012: Beers, Johan-
na A., oud 64 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
J.J. Twaalfhoven.

Wonende te Limmen:
07-12-2012: Tijssen, Johanna A., 
oud 85 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met J. 
Willems. 10-12-2012: Groot, Cor-
nelis G., oud 75 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met A.M. Mo-
lenaar.
Wonende te Castricum:
06-12-2012: Mulder, Gerardus 
J., oud 84 jaar, overleden te Am-
sterdam, gehuwd met J.M. Stam. 
09-12-2012: Deegens, Louise 
G.C., oud 92 jaar, overleden te 
Castricum.

Lichtjes wijzen de weg 
door het donkere duin 

Castricum - Op 21 december 
steken de boswachters van PWN 
de kaarsjes aan voor de jaarlijk-
se lichtjestocht vanaf 19.00 uur 
bij de duiningang bij Bezoekers-
centrum De Hoep. In de avond 
en nacht is het natuurgebied 
normaal gesproken gesloten 
voor bezoekers. Alleen op deze 
langste nacht van het jaar, mo-
gen bezoekers te gast zijn in de 
donkere duinen en bij hun be-
woners. Tijdens deze wandeling 
gaan bezoekers zelf op pad. De 
lichtjes wijzen de weg. Onder-
weg wachten een aantal sfeer-

volle verrassingen. De tocht is 
geschikt voor het hele gezin. De 
tocht start tussen 19.00 uur en 
20.00 uur en duurt ongeveer an-
derhalf uur. De kosten zijn 3,50 
euro, maar op vertoon van de 
duinjaarkaart van het Noordhol-
lands Duinreservaat 2,50 euro. 
Kinderen tot en met 12 jaar kun-
nen gratis deelnemen. Aanmel-
den kan op de avond zelf vanaf 
18.30 uur in Bezoekerscentrum 
De Hoep aan de Johannisweg 2. 
Houd wel de website in de gaten 
of de tocht doorgaat bij slecht 
weer: www.pwn.nl/eropuit. 

Kerstsamenzang met kerstspel
Akersloot - Het Aquariuskoor 
uit Akersloot organiseert in sa-
menwerking met het kinderkoor 
de Meerzangertjes op zondag 23 
december een kerstmiddag in de 
rk kerk.

Bezoekers krijgen een kerstspel 
te zien dat wordt opgevoerd door 
kinderen met muzikale omlijsting 
van kerstliederen.
Het kerstspel is bedoeld voor 
jong en oud. Aanvang 16.30 uur. 

Inzameling voor Voedselbank
Limmen - De Sint Maarten-
school heeft afgelopen week de 
Voedselbank in Alkmaar gehol-
pen. Ieder jaar wordt er op de 
Sint Maartenschool op de laat-
ste donderdag voor de kerstva-
kantie met elkaar op school ge-
geten. Om de kinderen bewust 
te maken dat er mensen zijn voor 

wie het niet vanzelfsprekend is 
om iedere dag lekker en goed te 
eten, startte de school een inza-
melingsactie. Ruim achttien vol-
le kratten werden gevuld met al-
lerlei lekkers. 
Op de foto twee leerlingen van 
groep 6a, Job Couwenberg en 
Milan Peemen. 

Castricum -  In de dorpskerk is 
er op 24 december om 21.00 uur 
een vesper met als onderwerp 
‘Tussen de os en de ezel’ ofte-
wel ‘Entre le boeuf et l’âne gris’, 
de titel van een Frans kerstlied. 
Dominee Dick van Arkel gaat in 
deze dienst voor en verzorgt een 
korte overdenking. Het Liturgie-
koor neemt onder leiding van 
Jelle Jan Klinkert, versterkt door 
gastzangers, de zang en muziek 
voor haar rekening. Wie mee wil 
zingen kan contact opnemen 
met Jelle Jan Klinkert op jelle-
jan@jjklinkert.nl.

Vesper in 
dorpskerk

Clusius bij top Nederland vol-
gens schoolcijferlijst Volkskrant
Castricum - Op zaterdag 8 de-
cember heeft de Volkskrant de 
kwaliteit van het Nederlands 
onderwijs gepubliceerd in de 
Schoolcijferlijst 2012. Volgens de 
berekeningswijze van de Volks-
krant behoort het Clusius Colle-
ge Castricum tot de top van Ne-
derland.
Het Clusius College Castricum  
scoort namelijk bij de Kaderbe-
roepsgerichte Leerweg en Ge-

mengde Leerweg een 9 en bij 
de Basisberoepsgerichte Leer-
weg zelfs een 9,5. Voor de Basis-
beroepsgerichte Leerweg dingt 
het Clusius College Castricum 
mee bij het Ministerie van On-
derwijs naar het predicaat ‘Ex-
cellente school’. Op 4 februari 
maakt het Ministerie van Onder-
wijs bekend of het Clusius Cas-
tricum dit predicaat daadwerke-
lijk mag voeren.

Roofvogels 
en uilen

Limmen – Op donderdag 20 de-
cember geeft Fred Koning een 
lezing over roofvogels en uilen 
bij Groei & Bloei in de Burgerij 
op de hoek Dusseldorperweg/
Kerkweg in Limmen. 
Aanvang 20.00 uur, entree niet-
leden 2,00 euro.
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Glamour en hardcore 
aan einde van het jaar
Uitgeest - Op zaterdag 22 de-
cember begint om 22.00 uur in 
Club Planet een groots kerst-
feest dat georganiseerd wordt 
door dansschool Sizzling Salsa. 
Op de 300m2 houten dansvloer 
kunnen alle liefhebbers zich uit-
leven op de swingende klanken 
die dj Maik en dj Sigi de grote 
zaal insturen. Bovendien staat er 
een show op het programma van 
Shelina’s Showdancers. De en-
tree bedraagt 10 euro in de voor-

verkoop bij dansschool Sizzling 
Salsa en 12 euro aan de zaal.

‘De wereld draait hardcore’ staat 
op zaterdag 29 december op 
het programma de A9 Studios 
van Bobs met Tha Playah, Out-
blast, Nosferatu, Korsakoff, Mar-
cus Decks, Pacifier, Viruz, Raoul 
D.K.C, en de winnaar van de best 
0251 dj-contest: dj Redstyle. En-
tree in de voorverkoop 15 euro 
en aan de deur 20 euro. 

Kerstkerels en meer...
Bakkum - Zaterdag wordt het 
wel heel gezellig in ‘t Oude Thee-
huys als verschillende muzikan-
ten bekende en minder beken-
de kerstliedjes spelen en zingen. 

Zo brengen De Kerstkerels in-
strumentale vertolkingen op kla-
rinet, accordeon en basklarinet. 
Dan Toon Hollanders, solo met 

zang en gitaar, gevolgd door Jos 
Kraakman en René Rühland. Zij 
doen het op de bluegrassmanier 
met banjo, gitaar en zang. Als 
laatste de vierkoppige folkband 
Boudicca’s Voice. 

Aanvang 14.00 uur. Het Oude 
Theehuys is te vinden op het ter-
rein van Dijk en Duin. 

Castricum - Vrijdag is er een 
optreden van De Koekenbak-
kers in De Bakkerij. Zaterdag 
speelt metal de hoofdrol met de 
dj’s Blastbeat Beng, Tora, Hiel-
racer en UlfrAndi. Zomaar een 
Zondagmiddag staat helemaal in 
het teken van kerst met de kin-
deren. Aanvang 15.00 uur. Op 
kerstavond kan iedereen de le-
lijkste kersttrui showen. Eer-
ste kerstdag draaien een paar 
dj’s van de Nineties en Naugh-
ties-feestjes. Op tweede kerst-
dag een line-up van hiphoppers 
met onder andere  Stretzz, Me-
niz, Borrie & B., Sam & Falko en 
anderen. De Bakkerij is te vinden 
op de Dorpsstraat 30. Op de fo-
to Borrie, één van de hiphoppers 
die optreedt op tweede kerstdag. 
Bron: Aviva Bing. 

Bak rond kerst

donderdag , vrijdag, zaterdag 
& zondag 18.30 uur 

dinsdag & woensdag 18.30 uur 
Life of Pi – 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag  15.15 & 21.15 uur 

maandag 14.00 uur 
dinsdag 21.15 uur

woensdag 15.15 & 21.15 uur
The Hobbit – 3D

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 15.45 & 21.15 uur 

dinsdag & woensdag 21.15 uur 
Het Bombardement

donderdag & vrijdag 18.30  uur 
dinsdag & woensdag 18.30  uur 

Alles is Familie
zaterdag & zondag 18.30 uur 

Skyfall - 007
donderdag, vrijdag & zaterdag 15.45 uur 

zondag 13.00 uur 
maandag 11.30 uur
woensdag 15.45 uur 

Koning van Katoren 
donderdag, vrijdag 

& zaterdag 10.30 & 13.00 uur 
zondag & maandag 10.30 uur 
woensdag10.30 & 13.00 uur 
Wreck it Ralph (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 10.30 & 12.45 uur

maandag 14.00 uur
woensdag 10.30 & 12.45 uur
De Groeten van Mike

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 27 dec t/m 2 jan 2013

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

 Ook voor de lunch 
bent u welkom bij 

Pincho
______________________

Combineer uw eten met 
een bioscoopbezoek

Proeverij van de kaart
Wildbouillon en 
pompoensoep

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

cranberrysaus
Bioscoopkaartje

€ 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag , vrijdag, zaterdag, 
zondag & maandag 18.30 uur

dinsdag & woensdag 12.45 uur 
Life of Pi – 3D

donderdag & vrijdag 21.15 uur
zaterdag, zondag & maandag 15.15 & 21.15 uur 

dinsdag & woensdag 14.00 uur 
The Hobbit – 3D

donderdag 18.30 ZP & 21.15 uur
vrijdag & zaterdag  21.15 uur

zondag 15.45 & 21.15 uur 
maandag 21.15 uur

dinsdag & woensdag 15.15 uur 
Het Bombardement

vrijdag & maandag 18.30  uur 
Alles is Familie

zaterdag & zondag 18.30 uur 
Skyfall - 007

zaterdag 15.45 uur
zondag 13.00 uur

maandag 15.45 uur
Koning van Katoren

zaterdag 10.30 & 13.00 uur
zondag 10.30 uur

maandag 10.30 & 13.00 uur
dinsdag & woensdag 10.30 uur
Wreck it Ralph (NL) 3D

zaterdag, zondag & maandag 10.30 & 12.45 uur
dinsdag & woensdag  11.30 uur

De Groeten van Mike

Programma 20 dec t/m 26 dec 2012

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nlwww.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Life of Pi, avontuur in 3D
Life Of Pi, van Oscarwinnaar Ang 
Lee, is gebaseerd op de gelijkna-
mige bestseller van Yann Martel 
en vertelt het verhaal van de on-
waarschijnlijke overlevingstocht 
van de jonge PI op zee. 
Life Of PiI is een betoverende, 

epische 3D ervaring, die het pu-
bliek zal inspireren, raken en 
meevoeren naar een plaats van 
ontdekkingen, die men nooit zal 
vergeten. 
Alle voorstellingen draaien zon-
der pauze.

Rotterdam, mei 1940. De jon-
ge bakkersknecht Vincent de 
Graaf ontmoet bij toeval de wel-
gestelde Eva von Heerle. Zij is 
de dochter van uit Duitsland ge-
vluchte notabelen, hij een volks-
jongen die werk vond in Rotter-
dam. Zij staat op het punt een 
verstandshuwelijk aan te gaan 
met de rijke industrieel Dirk. Hij 
wil naar Amerika om zijn zieke 
broer Chris een toekomst te ge-
ven. Vincent raakt halsoverkop 
verliefd op Eva, maar alleen een 
wonder kan hen bij elkaar bren-
gen. Of het noodlot? Dan trek-

Het Bombardement met Jan Smit
ken Hitlers troepen de grens 
over. Terwijl het Nederlands le-
ger dapper weerstand biedt, ziet 
Vincent zijn kans schoon om een 
centje bij te verdienen Hij biedt 
Dirk aan de ouders van Eva naar 
Rotterdam te halen. Eva verge-
zelt hem op de gevaarlijke tocht 
dwars door de frontlinie. Terwijl 
de twee zowel avontuurlijke als 
romantische momenten beleven, 
komt er een waarschuwing uit 
Berlijn. Als het Nederlandse le-
ger zich niet direct overgeeft, zal 
Rotterdam gebombardeerd wor-
den.

Tjoe en Jeroen tweede 
kerstdag in De Balken
Uitgeest - Tweede kerstdag zijn 
ze er weer; het is een traditie dat 
ze komen, de slecht zingende en 
er niet uitziende, maar o zo leuke 
jongens van Trio Tjoe en Jeroen, 
Het optreden begint om 22.00 
uur in café De Balken. Vrijdag is 
er een bouwvakkersborrel in Uit-

geest. ‘t Portiertje gaat dan om 
15.00 uur open en de Balken om 
16.00 uur. En voor nog een borrel 
na het kerstdiner is ‘t Portiertje 
zondag, maandag en dinsdag 
open vanaf 20.00 uur en De Bal-
ken maandag vanaf 20.00 uur en 
dinsdag vanaf 21.00 .uur. 

Limmen - Conquista en de Bur-
gerij organiseren voor jongeren 
van 12 tot en met 15 jaar een 
nieuwjaars-Frisz-feest in de Bur-
gerij op 5 januari van 20.00 tot 

Frisz-feestje 24.00 uur. Dj’s Bob en Ed staan in 
de startblokken om alle verzoe-
ken te draaien. Er wordt alleen 
frisdrank geschonken. Kaarten 
zijn voor 4,00 euro in de voorver-
koop verkrijgbaar bij de Burgerij 
en bij Conquista. Aan de deur is 
de entree 5,00 euro. 
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,,Wij doen ons kerst-best!”

Assortiment De Roset 
trendy en traditioneel

Castricum - Bij patisserie De 
Roset zijn de voorbereidingen 
voor het kerstfeest in volle gang. 
In de bakkerij en in de winkels is 
het gezellig druk en er wordt met 
man en macht gewerkt om de 
drukte het hoofd te bieden. ,,De 
mooiste tijd van het jaar”, zegt ei-
genaar Martin Langeveld. ,,Het is 
ons weer gelukt om een prach-
tig assortiment samen te stellen 
met traditionele kerstlekkernijen, 
maar ook met trendy gerechten 
die het kerstfeest helemaal af 
maken. Wij hebben in ieder ge-
val ons kerst-best gedaan!”
Er zijn bijvoorbeeld roombo-
terstollen met een royale vul-

Explosieve handel!
Castricum - Ze staan er weer 
helemaal klaar voor; het team 
van Lijstenmakerij Ida Bakker 
op de Dorpsstraat 102 in Cas-
tricum. Want het wordt weer 
de drukste tijd van het jaar. 

Op vrijdag 28 december, zater-
dag 29 december en maandag 
31 december van 8.00 uur tot 
18.00 uur kan iedereen hier het 
mooiste vuurwerk kopen. Na-
tuurlijk is er weer de vertrouw-
de Crown Collectie van de firma 
Broekhoff en dit jaar is die col-
lectie aangevuld met een kleine 

selectie van de firma Hardix. Dit 
jaar zijn er bovendien verschil-
lende aantrekkelijke aanbiedin-
gen. Er worden ook veiligheids-
brillen, lonten en vuurwerkklem-
men verkocht voor extra veilig-
heid. 
Het is mogelijk via internet een 
bestelling te doen en de folder 
met uitgebreide informatie is af 
te halen in de winkel. Daar kan 
natuurlijk ook een bestelling ge-
daan worden tot en met 24 de-
cember. Kijk alvast op www.
bakker.vuurwerkexpert.nl voor 
prachtige voorbeelden. 

Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland ver-
telt in deze laatste column meer 
over de wijzigingen in de zorgver-
zekering en de oplossingen die 
Univé biedt om zorg betaalbaar te 
houden.

Wijzigingen in de 
zorgverzekering
Ieder jaar stelt de overheid de in-
houd van het basispakket voor de 
zorgverzekering vast. Hieronder 
treft u de belangrijkste wijzigingen: 
•  Het stoppen met roken pro-

gramma komt terug in het basis-
pakket.

•  Dieetadvisering komt terug in de 
basisverzekering. U krijgt max. 3 
uur per kalenderjaar vergoed.

•  Rollators en een aantal andere 
eenvoudige loophulpmiddelen 
worden niet meer vergoed. Dit 
betekent dat u zelf betaalt voor 
krukken, een looprek of rollator.

•  Er komt een eigen bijdrage van 
25% bij de aanschaf van hoor-
toestellen. 

•  Als u 18 jaar of ouder bent, heeft 
u een wettelijk verplicht eigen 
risico. De overheid heeft dat 
voor 2013 verhoogd naar  
€ 350,- per jaar.

De basisverzekering is voor ie-
dereen verplicht die in Nederland 

woont of werkt. Het omvat de 
meest noodzakelijk zorg, zoals 
huisarts, ziekenhuiszorg en ge-
neesmiddelen. Met één van de 
aanvullende verzekeringen heeft 
u recht op veel extra vergoedin-
gen. Bijvoorbeeld voor fysiothera-
pie, Mensendieck en alternatieve 
zorg. Ook op het gebied van pre-
ventie krijgt u een groot aantal 
zaken vergoed. 

Oplossingen die zorg betaal-
baar houden
Hoewel Univé haar premie voor 
de basisverzekering met € 0,30 
heeft verlaagd (u betaalt € 107,95 
per maand), wordt de zorg voor 
iedereen steeds duurder. Univé 
heeft aan de hand van de wijzi-
gingen daarom een aantal oplos-
singen bedacht, zodat zorg toch 
betaalbaar blijft. Hieronder wil ik 
enkele toelichten:

-  In tegenstelling tot andere zorg-
verzekeraars tellen bij ons de 
kosten van een voorkeursge-
neesmiddel niet mee voor uw 
verplicht en vrijwillig eigen risico. 
Het preferentiebeleid biedt dus 
direct voordeel. 

-  Het eigen risico wordt volgend 
jaar met € 130,- verhoogd, naar 
€ 350,- per persoon per jaar. Dit 
is een fors bedrag. Daarom kunt 

u na ontvangst van de rekening, 
contact met ons opnemen om 
afspraken te maken over ge-
spreide betaling.

-  Aangezien hulpmiddelen (rolla-
tors, krukken, looprekken) niet 
meer vanuit de basisverzekering 
worden vergoed, heeft Univé 
een deal gemaakt met diverse 
leveranciers. Op vertoon van uw 
zorgpas kunt u deze zaken met 
korting aanschaffen of voor 
maximaal een half jaar  lenen. 

-  Hoe meer (schade)verzekering-
en u bij ons onderbrengt, des te 
hoger wordt uw korting op de 
basisverzekering. Tot maximaal 
10%. Dit geldt ook voor inwo-
nende gezinsleden.

Wilt u meer informatie? Univé 
Noord-Kennemerland is te  
vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Meer weten over de 
zorgverzekering 2013?

ling van zelfgemaakte spijs en 
vruchten, tulbanden die bereid 
zijn met verse scharreleieren en 
roomboter. Martin: ,,De recep-
ten van deze producten zijn oud 
en ongeëvenaard en kunnen al-
leen door echte vakmensen wor-
den gemaakt. Er wordt dus geen 
gebruik gemaakt van poeders en 
mixen.” Speciaal voor de feestda-
gen maken de patissiers van De 
Roset prachtig ontworpen des-
serts en met de hand gemaak-
te kerstchocolade en bonbons. 
Nieuw dit jaar zijn de premium 
ice cream glaasjes. Vier verschil-
lend luxe opgemaakte glaas-
jes met een uitgekiende smaak-

combinatie van hazelnoot/va-
nille, mokka/brownies, frambo-
zen/mango en chocolade/pista-
che verpakt in één doosje. Han-
dig en lekker als afsluiter van het 
kerstdiner. Ook mooie lekker-
nijen voor in de kerstboom zijn 
ruim voorradig.
Ook de petit fours, theekoek-
jes en petit fleurs zijn smaakvol 
opgemaakt in kerstsfeer. Neem 
daar nog de chocoladebavaroise 
lolly’s in drie smaken, roomboter 
koekkransjes en amandelkerst-
krans bij en je kan thuis makke-
lijk uitpakken met een zeer luxe 
high tea tijdens de kerstdagen. 
Ook voor de kerstborrel heeft de 
Roset een aantal heerlijke pro-
ducten in de winkel liggen. Denk 
dan aan zoute stengels, kaas-
garnituur en mini kaas- en sau-
cijzenbroodjes. Kijk eens op de 
nieuwe website www.deroset.nl 
om nog meer smaakvolle ideeën 
op te doen. Kerst bij Saladebar Loes

Castricum - Een kerstsalade 
met krab en avocado? Of een 
salade met asperges als voor- of 
bijgerecht tijden het kerstdiner?  
Een toastje serveren met de-
ze delicate salade kan natuurlijk 
ook of vul een plakje courgette 
met een salade als amuze. 
Loes Grandiek van Saladebar 
Loes heeft al haar creativiteit 
weer aangewend om mooie en 
smakelijke gerechten te creëren.
Een wrap met carpaccio bijvoor-
beeld of borrelhapjes als gevul-
de vijgen en Italiaanse spiesjes.

Speciaal voor candletlightshop-
ping op 21 september heeft zij 
een kerstwrap in het assortiment 
opgenomen die begeleid wordt 
door een mooie salade. En er is 
dan erwtensoep verkrijgbaar om 
de kou buiten beter te kunnen 
weerstaan. Saladebar Loes, die 
te vinden is op het Bakkersplein-
tje, is zondag 23 en 30 december 
extra geopend van 12.00 tot 17.00 
uur. Maandag 24 december gaat 
de deur al om 8.30 uur open. In 
de winkel liggen de bestellijsten 
voor alle kerstproducten klaar. 

Mariet van den Brand 
zingt in café My Way

Castricum - Café My Way heeft 
een feestelijk programma sa-
mengesteld rond de feestda-
gen. Hoogtepunt is een muzika-
le avond op vrijdag 28 december 
als Marjet van den Brand komt 
zingen. Marjet maakte grote in-
druk tijdens The Voice of Hol-

land. Met het nummer ‘Uit De 
Schaduw’ wist de zangeres de 
laatste twaalf te bereiken. Ook 
de zangers Glenn Palm en Han 
Holland verzorgen die avond een 
optreden. Aanvang 20.00 uur.

Op maandag 24 december be-
gint bingo om 19.00 uur in het 
café dat gezellig in kerststijl 
is ingericht. Eerste en tweede 
kerstdag is het café geopend 
en wordt er getrakteerd op een 
feestelijk hapje. 

Maandag 31 december is ieder-
een welkom om samen het nieu-
we jaar te begroeten met prach-
tig vuurwerk. Op 1 januari heeft 
My Way een eigen nieuwjaars-
duik om 16.00 uur, compleet met 
warme chocolademelk. 
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Drie feestjes en het einde voor Amphora
Castricum - Aan al het goede 
komt een einde en dat geldt ook 
voor het jongerencentrum Am-
phora op de hoek van de Prin-
ses Beatrixtraat en de Kleibroek. 
Na een vrijwillige inzet van elf 
jaar gooien Peter de Pree, Robin 
Haagedoorn, Sanne Bol en Mi-
cha van Buuren de handdoek 
in de ring. Vrijdag 28 december 
gaat de deur definitief op slot.
,,Het niet meer haalbaar om Am-
phora open te houden”, vertelt 
Peter de Bree. ,,De kosten wor-
den te hoog, de klandizie loop 
terug en dat gaat nu eenmaal 
niet zo goed samen.” Peter werd 
in 2001 gevraagd zich in te zet-
ten voor Amphora, omdat de 
toenmalige vrijwilligers ermee 
stopten. ,,Amphora werd in 1980 
in het leven geroepen onder de 
naam La Libra door jongeren 
vanuit de Maranathakerk. Het 
was bestemd om de jeugd van 
de kerk een eigen plek te geven. 
Het jongerenkoor Connection 
werd hier ook opgericht.” Nadat 

Peter het vrijwilligerwerk in han-
den nam met hulp van anderen 
werd het steeds drukker op de 
vrijdagavond. ,,Op een gegeven 
moment moesten er vergunnin-
gen aangevraagd worden omdat 
we geen besloten club meer wa-
ren vanuit de kerk. In 2008 had-
den we alle benodigde horeca-
papieren en konden weer door-
gaan waar we geëindigd waren. 
Aan die tijd komt nu een einde.”
Vrijdag 21 december wordt een 

karaokeavond gehouden waarbij 
iedereen zijn stem mag laten ho-
ren. Op maandag 24 december 
wordt een reünie georganiseerd 
waarbij gedanst kan worden op 
muziek van toen en nu. Op vrij-
dag 28 december valt het doek. 
Tijdens de laatste borrel wor-
den foto´s getoond die in de loop 
der jaren gemaakt zijn. Aanvang 
20.00 uur. Een boodschap ach-
terlaten op www.vriendenva-
namphora.nl kan ook. 

Limmen - Armoede in 2012, bij-
na niet voor te stellen, maar het 
komt in Limmen voor. Ook dit 
jaar willen PCI Limmen probe-
ren om deze armoede te verlich-
ten door middel van een kerst-
pakkettenactie. Kerstpakketten 
kunnen worden ingeleverd bij 
de pastorie, PCI zorgt ervoor dat 
de pakketten op de juiste plek-
ken terecht komen. Wie de ac-
tie financieel wil ondersteunen 
kan geld storten op bankreke-
ningnummer 3364.00.292 t.n.v. 
PCI Limmen. 

Kerstpakketten
voor armsten

Bakkum - Op kerstavond is er een oecume-
nische viering in De Dansende Duinen bij 
Dijk en Duin. De viering is op 24 december 
vanaf 20.00 uur. 

Het vierstemmige koor Vocal Choice 
uit Castricum verleent medewerking. 
Dirigent is Chris Jobse, pianist Yuliya 
Ponomaryova. 

Vocal Choice zingt tijdens dienst op kerstavond

Beverwijk - Op zondag 23 de-
cember worden de winnaars 
bekendgemaakt van de Bever-
wijk Schittert etalagewedstrijd. 
En wel om 17.15 uur op het po-
dium van Local Request op de 
Breestraat in Beverwijk. 
De genomineerden voor de Ori-
ginaliteitprijs zijn bekend ge-
maakt door de vakjury, te we-
ten Gert-Jan Stolp (Kennemer 
Kunsthandel) en Gladys Muller 
(De lijstenmakerij). Het juryrap-
port van de Mysteryshopper voor 
de Ondernemersprijs, is ook al 
gepubliceerd. De enquêteformu-
lieren van de Publieksprijs wor-
den vrijdag doorgespit. De trek-
king welke klant het kerstpakket 
krijgt is ook op zondagmiddag! 
Al met al een spannende tijd. De 
etalages blijven natuurlijk schit-
teren tot het nieuwe jaar, op de 
Breestraat, Zeestraat, Begijnen-
straat, Kloosterstraat, Baanstraat 
en de kleinere zijstraten. Foto’s 
van allerlei prachtige etalages 

zijn te zien en te ‘vindikleuken’ 
op de Facebookpagina’s van zo-
wel Beverwijk Verwent als van 
Beverwijk Winkelstad.
Doe dus gezellig een ‘rondje 
Breestraat’ en stap dan ook met-
een even in het reuzenrad dat 
de winkeliers er hebben neer-
gezet. Want voor 2,50 steunt 
men Local Request door eens 
een ander ‘rondje Breestraat’ te 
doen! Kaartverkoop o.a. bij Local 
Request, Intersport Veldhuis en 
Patisserie Leek. Ook zijn er win-
keliers die een ‘rondje geven’ als 
actie. 
In de Beverhof is er een speci-
ale kerstmarkt op zaterdag 22 
december, waar kinderen kerst-
stukjes kunnen maken. Van vrij-
dag tot en met zondag is Bever-
wijk Winkelstad gastheer van Lo-
cal Request dat aansluit op 3FM 
Serious Request. 
Redenen genoeg om dit week-
einde het schitterende centrum 
van Beverwijk te bezoeken!

Beverwijk Schittert door 
tijdens Local Request

Allerlaatste huwelijk 
in Het Oude Raadhuis
Castricum - Het was waar-
schijnlijk het laatste huwelijk dat 
werd gesloten in Hotel Het Ou-
de Raadhuis. 12-12-12, de bij-
na magische datum, prijkt in de 
gloednieuwe trouwringen van 
Bas van Oosten en Linda Huij-
zendveld uit Heemskerk. Om-

dat Hotel Het Oude Raadhuis de 
deuren moet sluiten, wordt een 
uitverkoop gehouden van het in-
terieur van Rivière Maison. Op 
alle meubels, lampen en acces-
soires wordt korting gegeven 
van vrijdag tot en met zondag. 
Foto: Reinder Weidijk.

Kerstwandelen
Castricum - De Wandelcom-
missie Castricum organiseert 
tweede kerstdag een wandel-
tocht door het bos en de duinen. 
Er zijn wandelingen van 5,  10, 15 

en 20 km. Een duinkaart is ver-
plicht. 
De wandelingen beginnen bij 
Dorpshuis De Kern aan de Over-
toom. Men kan starten vanaf 
10.00 uur. Inschrijving kost drie 
euro. 

Castricum - Co Nanne heeft 
de Klant Focos Award gewon-
nen binnen Postnl. De postbo-
de ontdekte dat een echtpaar 
steeds post van Ziggo op het ou-
de adres ontving. Toen bleek dat 
het echtpaar al jaren rekeningen 
dubbel betaalde. Co zette zich 
in om dit onrecht teniet te doen. 
Uiteindelijk is het hem gelukt via 

de ombudsman; het echtpaar 
kreeg het teveel betaalde geld 
terug. 

Na voordraging binnen post-
nl kreeg Co 700 stemmen van 
de 1.800 uit het hele land en hij 
werd eerste. Co werd door zijn 
werkgever beloond met een tas 
en een geldbedrag. 

Lekkerste oliebol
Castricum - Radio Castri-
cum105 organiseert de  oliebol-
lentes op zaterdag 29 december. 

Notaris Feikema kijkt mee met 
de jury om te controleren of de 
test eerlijk verloopt. De uitzen-
ding is op tussen 12.00 uur en 
15.00 uur. 

Co klantvriende-
lijkste postbode 

van het land
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Studieproject steunt goed doel
Limmen - In het kader van een 
profielwerkstuk voor de oplei-
ding havo 5 aan het Jac. P. Thijs-
se College in Castricum wordt 
op zaterdag 22 december van 
10.30-13.00 uur een mountain-
bikeclinic georganiseerd op het 
OGL mountainbikeparcours 
aan de Pagenlaan. Limmenaren 
Kay Pronk en Luke Pouw, havo 
studenten aan bovengenoem-
de school, organiseren die och-
tend in samenwerking met de 

Stichting Kids and Parents bike-
school dit sportieve festijn. Naast 
het resultaat van deze dag, no-
dig voor hun opleiding, onder-
steunen Luke en Kay het project 
‘kans voor open doel’. Dit goede 
doel betreft de opbouw van een 
weeshuis met school en verde-
re toebehoren in Abosamso te 
Ghana. Voor verdere informa-
tie en steun voor dit project zie 
de website www.@kpbiking.nl of 
mail naar kay.pronk@gmail.com.

Eerste meters richting 
SportFair Castricum 2013
Castricum - Woensdag 12 de-
cember hebben  vertegenwoor-
digers van sport – en maat-
schappelijke organisaties sa-
men met Bert Meijer, wethouder 
sport, het startschot gegeven 
voor SportFair Castricum 2013. 
De gemeente Castricum, Stich-
ting SportFair, Forte Kinderop-
vang, Stichting MEE Noordwest-
Holland, Full of Life en Vitesse’22 
kwamen bijeen in Healthcenter 
Full of Life. 
Voordat de bespreking over de 

SportFair plaats vond, moes-
ten de aanwezigen zichzelf eerst 
in het zweet werken in de spin-
clinic. De SportFair vindt weer 
plaats op sportpark de Puik-
man en bij Healthcenter Full of 
Life op 19 mei óf op 2 juni. De 
SportFair is een dag in Castri-
cum waar mensen gratis kennis 
kunnen maken met veel beken-
de en onbekende sporten. Meer 
informatie via de www.sportfair.
nl, via info@sportfair.nl) of tel.: 
023-5410338. 

Afzwemmers november
Castricum  - In november be-
haalden 58 kandidaten hun 
zwemdiploma in zwembad De 
Witte Brug. Op dinsdagoch-
tend 13 november hebben Jari 
Knaapen voor Jip 1, Thijs Liefting 
voor Jip 2, Fien Stoutenbeek voor 
Jip 3 en Valentijn La Croix, Björn 
Hazelet en Lotte Mooij voor Jip 4 
afgezwommen.  
Maandag 12 november heeft Ja-
son Klene afgezwommen voor 
zijn eerste zwemdiploma.
Woensdag 14 november is er 
door 40 kandidaten voor het eer-
ste zwemdiploma afgezwom-
men en hebben: Umud Ab-
lat, Zoë Bakker, Susan Bijman, 
Zus Doornenbal, Jamie Dries-
sen, Gerrit van Egmond, Chenoa 
Fontijn, Adeline Hollmann, Sa-
ra Huisman, Joop Jonker, Daan 
Kaandorp, Dyanne Koekkoek, 
Keith Königel, Rosa Kool, Tom 
Kool, Fee de Lange, Milou Lief-
ting, Jens van der Locht, Fay 
van ’t Loo, Quinty Meijer, Lucas 
van Mens, Xander Monteban, 
Mikay van Mullem, Hanne Si-
mons, Alexander Stoppels, Floris 
Jan Stoppels, Tommie Stouten-
beek, Tijn Straalen, Kick Taverne, 
Tristan Tijsen, Freek van Veen, 
Goos Veldt, Stefano Veldt, Kim-

berly Völker, Jeb de Vries, Luuk 
Weijers, Flynn Wiersma, Iona Zijl-
stra, May Zwart en Faith Zwarte-
poorte met goed gevolg alle ei-
sen voor het A-diploma afgelegd 
en laten zien aan al hun suppor-
ters. Op 21 november hebben 
voor het B-diploma afgezwom-
men: Sterre Arends, Abdigerber 
Aybek, Lucas Bakker, Nina Be-
liën, Famke Dijk, Livia Drankier, 
Karsten van Goor, Lisa Greveling, 
Youri Konijn, Niels Limburg Zwa-
neveld, Lynn Lute, Stijn de Maar, 
Bente Montezinos Mul, Ishaq 
Muntslag, Jos Peters, Sil de Rid-
der, Jurrit van der Veen, Tess Ver-
hulst, Jouke Windig en Ton Wör-
mann.
Woensdag 8 november zwom-
men voor het C-diploma af Vee-
na Bakker, Kareem Colleye en 
Sander Meijer. 
Voor Snorkelen 1 hebben Floor 
Sannes en Melle Windig la-
ten zien dat ze de basis van het 
zwemmen beheersen. Wouter 
Könst en Lieke Liefting zijn al 
verder en hebben Snorkelen 2 
gehaald en het laatste Snorkel-
diploma - Snorkelen 3 - is be-
haald door: Chris Braams, De-
mi Bult, Flip van Marle en Sver-
re Tijsen.

Tumblingbaanspringen
Castricum - Springen en duike-
len op de 15 meter lange tum-
blingbaan bij DOS kan op don-
derdag 3 januari voor kinde-
ren in de leeftijd 4 tot en met 7 
jaar van 13.30 tot 15.00 uur en 
voor kinderen van 7 tot en met 
10 jaar van 15.30 tot 17.00 uur  
in de gymzaal Juliana van Stol-
bergstraat 3. De kosten voor de-
ze Kerstvakantiecocktailactivi-
teit bedragen � 3,00 per deelne-
mer. Aanmelden kan op werkda-
gen van 9.00 tot 12.00 uur bij de 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251-656562. Foto: Ni-
co Lute

Zaalvoetbaltoernooi 
AZV Akersloot

Akersloot - Op tweede kerstdag 
vanaf 10.00 uur kruisen acht ver-
schillende Akerslootse teams de 
degens in sporthal de Lelie om 
de titel ‘Beste zaalvoetbalteam 
van Akersloot’’. Naast verschil-
lende teams van AZV doen ie-
der jaar ook een aantal beken-
de (oud)voetballers uit Akersloot 
mee. Dit jaar trekken onder an-
dere oud-prof Eddy Putter en de 
regionaal bekende Peter Dietz 
en Daan de Jong (beiden oud-

Hoofdklasse) hun zaalvoetbal-
schoenen aan om hun kunsten 
te vertonen. De finale wordt rond 
15.30 uur gespeeld, deze wordt 
voorafgegaan door een onder-
linge wedstrijd tussen de jongste 
pupillen van Akersloot. 
Na het toernooi vindt een grote 
loterij plaats met 300 prijzen en 
een aantal hoofdprijzen. Dit alles 
wordt muzikaal omkleed door de 
band Jukebox die er een gezelli-
ge avond van maakt.

Smashbal bij Croonenburg 
in de kerstvakantie

Castricum - In de kerstvakantie 
organiseert Croonenburg samen 
sportservice Noord-Holland een 
gratis clinic voor smashbal op 
vrijdag  28 december van 13.00-
14.30 uur in sporthal De Bloe-

men. Iedereen van 6 tot 13 jaar 
kan meedoen. Opgeven kan via 
www.sportservicekennemerland.
nl. Voor meer informatie: Rein 
Luijckx, yvonnerein@hetnet.nl of 
tel. 0251-658036. 

Castricum - Brian de Wildt, 
jeugdspeler van Vitesse, heeft 
botkanker. Patricia Brouwer uit 
Heemskerk, de buurvrouw van 
Brian, is een actie gestart via 
RTV Noord-Holland om Brian 
heel veel kerstkaarten te laten 
ontvangen als steuntje in de rug. 
Een kaart kan gestuurd worden 
ter attentie van Brian naar RTV 
N-H, Postbus 9823, 1006 AM 
Amsterdam.

Kerstkaart 
voor Brian

Akersloot - Op zaterdag 22 de-
cember wordt in café De Vriend-
schap weer een klaverjasdrive 
met grote prijzentafel georgani-
seerd. Naast het klaverjassen is 
er ook een superverloting met 
daarin dezelfde prijzen als met 
het klaverjassen.
Een deel van de opbrengst gaat 
naar de Stichting KIKA die de 
belangen van kankerpatiëntjes 
behartigt. Aanmelden via 0251-
312866. Deelnamekosten 5 euro, 
aanvang 20.00 uur.
 

Kerstdrive in 
De Vriendschap

VKIJ en Thialf
Castricum - Afgelopen vrijdag 
hebben 18 wedstrijd rijders van 
de VKIJ (Vereniging Kennemer 
IJsbaan)  zichzelf kunnen verbe-
teren op het ijs van Thialf in Hee-
renveen.  De wedstrijd werd on-
derling gereden met schaatsver-
enigingen uit Heerhugowaard, 
Geestmerambacht en Schoorl.
De nieuwe clubrecords waren 
voor Thom de Vries op de 500 en 
1500 meter, Rutger van der Klip 
op de 500 meter, Bram Visser op 
de 700 meter, Jelle Schaap op de 
1000 meter en Eric Tabak op de 
1500 meter. Menno Schaap (fo-
to) heeft de limieten gereden om 
volgend seizoen gebruik te mo-
gen maken van clubfaciliteiten. 
Club en ijs faciliteiten zijn extra 
trainingsuren voor talenten in de 
schaatssport. Op de 500 meter 
reed Hugo van der Klip (22 jaar) 
voor het eerst onder de een mi-
nuut (57,41). Hugo is iemand met 
een beperking. De voormalig 
leerling van Heliomare en tegen-
woordig conciërge op de Toer-
malijn in Castricum laat hiermee 
zien dat je nooit moet opgeven 
en mensen met een beperking 
ook in staat zijn om toppresta-
ties neer te zetten.

Castricum - Naar aanleiding 
van de dood van grensrechter 
Richard Nieuwenhuizen van SC 
Buitenboys uit Almere is er bij 
Vitesse’22 een bijeenkomst ge-
houden. Doelstelling was om 
met elkaar stil te staan bij agres-
sie en geweld in en rondom het 
voetbalveld. Uit de discussie 
kwam naar voren dat het ima-
go van Vitesse redelijk goed is. 

Geweld en voetbal
Wel zijn er zaken voor verbete-
ring vatbaar. Voor de eerstko-
mende wedstrijd van elk team 
is er een half uur overleg met de 
leider, trainer, spelers en ouders 
over hoe om te gaan met agres-
sie op en rond het veld. De ove-
rige aanbevelingen zullen door 
het jeugdbestuur op korte ter-
mijn worden besproken met het 
bestuur.

Deze bezorger wenst u

en een
prettige feestdagen

knallend 2013!
CASTRICUMMERWERF 39-41

1901 RV CASTRICUM
TEL. 0251-674433

Deze week 
brengt de
bezorger u de 
beste wensen 
met dit kaartje.
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Films gezocht
Castricum - Voor de open dag 
op zondag 3 februari is de Werk-
groep Oud-Castricum op zoek 
naar oude filmpjes en video’s 
met herkenbare Castricumse 
beelden. Iedereen bereid is ma-
teriaal in bruikleen af te staan 
aan de werkgroep, wordt uit-
genodigd om dit mee te nemen 
naar de Duynkant tussen 12.00 
en 17.00 uur. 

Bakkum - Perspectief exposeert 
tijdens de kerstdagen in het ate-
lier in de Oude Duinrandschool.  
Evenwicht is dit jaar het thema. 
Naast beelden zijn er aquarel-
len, olieverf- en acrylschilderij-
en te zien. Ook leden van de ke-
ramiek en etsgroepen tonen hun 
werk. De Duinrand Artotheek, 
waar werk geleend kan worden, 
is dan bovendien geopend. 
De expositie maakt onderdeel uit 
van de Winterroute, samen met 
Toonbeeld uit Castricum en Tin-
toretto uit Heiloo. Openingstij-

Kerstexpositie

den: 25, 26, 30 december en 1 ja-
nuari van 13.00 tot 17.00 uur. Het 
adres is Van Oldenbarneveldt-
weg 37, Bakkum. 

Kerstexpositie amateur- 
kunstenaars Toonbeeld
Castricum - Fotoclub Castricum 
en Toonbeeld houden voor de 
27ste keer een kersttentoonstel-
ling met werk van amateurkun-
stenaars. Deze expositie wordt 
gehouden op de Jan van Nas-
saustraat 6 in Castricum.
De officiële opening wordt ver-
richt door burgemeester Mans 
op eerste kerstdag om 14.00 uur.
Ook dit jaar zijn er weer prijzen 
beschikbaar voor de deelnemers 
van de verschillende categorie-
en: plat vlak, ruimtelijk, foto’s. 
Deze worden beoordeeld door 

het publiek dat via een formulier 
ter plaatse kan stemmen. Thema 
dit jaar is ‘Tegenstelling’. De prij-
zen  worden uitgereikt op dins-
dag 1 januari om 16.00 uur.
De tentoonstelling maakt deel 
uit van de Winterroute die voert 
langs diverse kunstcentra. Toon-
beeld is geopend op 25, 26 en 30 
december en 1 januari van 13.00 
tot 17.00 uur. Naast Toonbeeld en 
de Fotoclub doet Perspectief in 
Bakkum mee aan de Winterrou-
te en Tintoretto op Mariënstein 
178a in Heiloo. 

1.301,50 euro voor
3FM Serious Request
Castricum - De Castricum-
se Romy Nooij heeft samen met 
medestudenten van de Hoge-
school Amsterdam actie gevoerd 
voor 3FM Serious Request als 
opdracht voor hun studie. Don-
derdag werd een kerstloterij ge-
houden in Café City waarbij bier 

drinken meehelpen was voor het 
goede doel. 
Romy: ,,Ons streefbedrag lag op 
vijfhonderd euro, maar uitein-
delijk hebben we 1.301,50 eu-
ro opgehaald. We zijn ontzettend 
dankbaar dat zoveel mensen ons 
hebben gesteund.“ 

Castricum - In november kon-
den Lottoklanten bij Vivant Ro-
zing aan het Bakkerspleintje 
een deelnameformulier invul-
len om in aanmerking te komen 
voor een kerstpakket ter waarde 
van  200 euro. Afgelopen week 
is de winnaar bekendgemaakt. 
De compleet verbaasde fami-
lie Krooman kwam afgelopen 
maandag het feestpakket opha-
len met onder andere een fles 
champagne, een Monopolyspel, 
een gourmetset en nog een aan-
tal prijzen die in de maand de-
cember goed van pas komen. 
,,Hartstikke leuk, dit hadden we 
totaal niet verwacht. We hebben 
maar een bonnetje ingeleverd.” 
En Jos Rozing vindt het prachtig 
dat één van zijn vaste klanten in 
de prijzen is gevallen.

In de prijzen...

Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer 
voor 7 januari 2013 naar Weekblad De Castricummer/
Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmui-
den of mail uw oplossing naar: 
redactie@castricummer.nl met vermelding van uw 
telefoonnummer. Maximaal één inzending per adres.

PUZZEL MEE 
EN WIN LEUKE 
PRIJZEN

    

    

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

    

    

Geesterduin 50, 
Castricum

Tel. 0251-653606

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

dekker

groente&fruit

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

Mooi van den Haak, 
Geesterduin 54

1902 EL Castricum, 
tel. 0251 671561

1902 EL Castricum
Tel: (0251) 671561

Mooi van den Haak
Geesterduin 54

90C+75M

Coated

100C+90M+45K

Van den Haak
Het Hoekstuk 8

Geesterduin 51-55
Heiloo
CastricumGeesterduin 51-55

Castricum

Geesterduin 7, Castricum, 
0251-675300

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386Burgemeester Mooystraat 17 

0251-652386, Geesterduin 39 
Tel. 0251-654683

Torenstraat 36, Castricum
0251-654221

www.twice-clothes.nl

Middelweg 95 a, Uitgeest
Tel. (0251) 32 11 35

Goody bag Goody bag

Horloge t.w.v. 39,95 euro 
naar keuze

2 vrijkaarten

2x cadeaubon 
t.w.v. 25 euro Heerlijke taart

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon 
t.w.v. 20 euro

16 GB USB stick Kingston 1 uur gratis bowlen

Kerstvakantie 
in De Hoep

Castricum - Tijdens de kerstva-
kantie is er van alles te doen en 
te beleven in De Hoep. Vanaf 28 
december is er in de hoeptuin 
een speurtocht uitgezet. Mee-
doen kost 1 euro. Op 3 januari 
is er van 14.00 tot 16.00 uur een 
begeleide knutselmiddag voor 
kinderen van 8 tot en met 12 
jaar. Deelnamekosten 7,50 euro. 
Vooraf aanmelden is noodzake-
lijk en kan via www.pwn/erop-
uit of bel met De Hoep via 0251-
661066. Op eerste kerstdag en 
nieuwjaarsdag is het Bezoekers-
centrum gesloten. 

Beroofd
Limmen - Drie jongens van 15 
en 16 jaar uit Castricum zijn vrij-
dag beroofd van hun geld toen 
zij vrijdag rond 23.55 uur op de 
Rijksweg ter hoogte van de Ho-
geweg in Limmen richting Cas-
tricum fietsten. Een groep van 
drie onbekende jongens kwam 
de Castricummers  tegemoet lo-
pen. Ze dwongen de jongens te 
stoppen en bedreigden hen. Ze 
moesten hun waardevolle spul-
len afstaan. De politie heeft een 
zoekslag gemaakt in de omge-
ving en is op zoek naar getui-
gen die zich kunnen melden via 
0900 –8844. De daders zijn drie 
jongens van 17/18 jaar oud. In 
ieder geval twee van hen had-
den een getinte huidskleur.
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KERST PUZZEL

Horizontaal
1. openstaande betrekking; 7. Europese hoofdstad; 13. korte
hevige wervelwind; 14. reisdocument; 15. windrichting (afk.); 17.
deel van bijenkorf; 19. schriftelijk bewijsstuk; 21. rondedans; 23.
stuk of defect; 24. laatstleden (afk.); 25. de onbekende (Lat.
afk.); 26. gesloten glazen veranda; 27. titanium (scheik. afk.); 28.
voormalige Nederlandse koningin; 30. een bepaalde smaak; 32.
in memoriam (afk.); 33. dicht oerwoud; 35. land in Azië; 39.
welgevallig (mooi); 42. schip der woestijn; 45. uitroep van pijn;
46. zuidvrucht; 48. algemene kiosk onderneming (afk.); 49.
meisjesnaam; 51. muzieknoot; 52. luide woordentwist; 55. breed
(weids); 57. zwaardwalvis; 59. briefomslag; 62. aardkluit; 63.
ontvangtoestel; 65. aangesloten bij een vereniging; 66.
gewrichtsaandoening; 70. Deense munt; 71. bloeimaand; 72.
land in het oosten van Afrika; 76. Frans lidwoord; 77. halfbloed;
79. soort leder; 82. aanspreektitel voor een koning; 84. zink
(scheik. afk.); 85. invetten (oliën); 88. bloemsoort; 90. smalle
doorgang (nauwte); 92. doorgestikte deken; 95. internationaal
autokenteken Israël; 96. deel van boom; 98. alvorens; 99.
dapperheid; 101. oosterlengte (afk.); 102. Nederlandse rivier;
103. geld terzijde leggen; 106. mager (fragiel); 109. land in Azië;
111. schil (huid); 112. gewicht; 113. botermals (donzig); 115.
lokspijs; 116. stek (twijg); 117. windrichting (afk.); 119. lofschrift;
121. nachtroofvogels; 123. deel van gelaat; 125. deel van thee-
servies; 126. Russisch snaarinstrument; 127. briljant (fenome-
naal).

Verticaal
1. zangvogel; 2. Poolse componist; 3. als onder (afk.); 4. soort
duif; 5. United States of America (afk.); 6. Europees land; 7.
kolder (gekte); 8. raad van toezicht (afk.); 9. middagslaapje; 10.
centraal station (afk.); 11. jongensnaam; 12. (ver)bond; 16.
aanleg (aard); 18. bergweide; 20. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 22. plaats in Gelderland; 29. honingdrank; 31. eikenschors
van schors ontdoen; 33. hondachtig roofdier; 34. weddenschap;
36. zonder eergevoel; 37. paraplu (afk.); 38. schaapkameel; 39.
drinkgeld; 40. binnenvaartuig; 41. iemand die stoffen schei-
kundig onderzoekt; 43. afgemat; 44. deel van Noord-Europa; 47.
gebergte in Zwitserland; 50. allemaal; 53. zangstem; 54. doping
bij o.a. wielrennen (afk.); 56. Nederlandse prinses; 58. novelle
(proza); 60. Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven
(afk.); 61. vod; 64. flesafsluiting; 67. tramgarage; 68. voormalig
tv-programma van Jan Lenferink; 69. heilige; 73. toespraak; 74.
deel van boom; 75. vrouwelijk lastdier; 78. stoom (wasem); 80.
voetbalstadion van Ajax; 81. plaats in Australië; 83. honingbij; 86.
een dorp in de gemeente Ooststellingwerf; 87. bolgewas (kleine
ui); 89. kever; 91. Engelse jenever; 93. uitvinder van de gloei-
lamp; 94. wijnhuis (café); 97. plaats in Drenthe; 100. mens
(Indisch); 102. werklust; 104. automatische halve overweg-
bomen (afk.); 105. lastdier; 107. hoes (foedraal); 108. hoffeest;
110. koraaleiland; 114. gevangenverblijf. 118. maanstand (afk.);
120. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 122. persoonlijk voor-
naamwoord; 124. onzes inziens (afk.).
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Castricum- Bridgeclub Bricas 
start in januari een cursus club-
bridge. In tien maandagmidda-
gen leren deelnemers omgaan 
met biddingboxen, spelregels, 
arbitrages en spelen in tempo 
van een club. 

Geschikt voor mensen die de 
eerste twee lesboeken hebben 
gehad. Start 14 januari om 13.00 
uur in Geesterhage. Opgeven via 
www.bricas.nl. 

Clubbridge

Laatste ballen 
fataal voor dames 

Croonenburg
Castricum - Ook de laatste vol-
leybalwedstrijd van het jaar liet 
zien dat de dames van Croonen-
burg goed kunnen meekomen in 
de derde divisie. Er is echter een 
probleem: tot de twintig punten 
konden de dames goed mee ko-
men. Daarna stokte de machi-
ne. De dames waren met slechts 
twee reserves afgereisd naar 
Spaarnestad, de concurrent met 
slechts een punt boven hun in 
de competitie. Met name tijdens 
de derde en vierde set lieten de 
dames van coach Ruben Nijhuis 
veerkracht zien. In de derde set 
kwam het team terug van een 
17-24 achterstand tot 22-24. 

Maar Spaarnestad maakte het 
af. Des te opvallender was het 
om te zien met wat een gemak 
Croonenburg de vierde set na 
zich toetrok en deze wel win-
nend afsloot. Het team gaat nu 
de winterstop in. De vier jongste 
speelsters moeten wel flink aan 
de bak voor de voorbereiding op 
het NK onder de 18.

Kay Pronk weer 
op niveau

Limmen - De zesde rit in de 
mountainbikereeks is een prooi 
geworden van Kay Pronk. Er ont-
spon zich direct na de start een 
titanenstrijd tussen strandra-
cer Melvin Bos en Kay Pronk. De 
laatste weken in minder goede 
doen zijnde Pronk leek wel een 
hergeboorte te hebben onder-
gaan, gezien de felheid van nu 
en de gelatenheid van de afgelo-
pen weken. Melvin Bos, minder 
technisch dan Pronk, maar op de 
lange rechte stukken ijzersterk, 
liet de dan weer 50 en dan weer 
100 meter voor hem rijdende 
Limmenaar geen moment met 
rust. Toch slaagde Kay Pronk er 
tenslotte in zijn directe constan-
te belager Melvin Bos op gerin-
ge afstand te houden en zo zijn 
winst in de zesde van de acht 
ritten tellende Grote Prijs Univé 
veilig te stellen. Ook Dennis van 
Dalen lijkt weer op zijn oude ni-
veau terug te keren door naar 
een verdiende derde plek te rij-
den voor Henk Louwe en Chris 
Kemp die de eerste vijf plekken 
compleet maakten.

Diploma’s voor 
jeugdschaatsers VKIJ

Castricum - Het schaatssei-
zoen is al weer op de helft en 
de jeugdschaatsers van de VKIJ 
hebben hun eerste schaatsproe-
ven achter de rug. Allemaal heb-
ben ze een diploma gehaald. Dit 
werd gevierd in het clubhuis van 
de ijsbaan aan de Zeeweg. Voor 

ze hun diploma ontvingen wer-
den ze eerst getrakteerd door 
hun trainers op pannenkoeken. 
De komende periode gaan al-
le kinderen weer flink trainen 
om nog beter te schaatsen, mis-
schien ook nog wel op de ijs-
baan van de VKIJ.

Limmen D3 ongeslagen 
najaarskampioen

Limmen - Tegen HSV is afgelopen zaterdag de felbegeerde titel voor 
Limmen D3 binnengehaald. Op de foto Jovi, Chris, Mike, Thom, Joran, 
Davey, Sven, Dani, Nick, Luuk, Vincent, Sam en Stan. 

Bakkum wint verrassend de 
schaakderby tegen Castricum
Bakkum - Met gemengde ge-
voelens toog het Bakkumse 
schaakteam onder leiding van 
coach Bob Bakker op 14 decem-
ber naar Castricum voor de der-
by tegen Castricum 2. Vorig jaar 
werd Bakkum immers kampi-
oen, ondanks een gevoelige ne-
derlaag tegen notabene Castri-
cum 3. Maar het ging voorspoe-
dig voor de Bakkumers. In de 
overgang naar het midden- en al 
snel het eindspel bleven de spe-

lers het elkaar niet al te moeilijk 
maken en werd, blij met de voor-
sprong van Bakkum, de vrede 
getekend (5-2). Dat aan het eer-
ste bord Henk van der Eng tegen 
de Castricumse sterspeler San-
der Mossing Holsteijn zijn partij 
wegblunderde was toen niet be-
langrijk meer.  Door deze fraaie 
overwinning is Bakkum opge-
klommen naar een verdienstelij-
ke 2e plaats in de tweede klas-
se C.

Bakkummer Fons Vermeulen (links) in actie tegen Ger Holsteijn.

Open Limmen tafeltennis- 
kampioenschappen

Limmen - Afgelopen zondag 
werd het jaarlijkse open Limmen 
tafeltenniskampioenschappen 
voor de jeugd georganiseerd. 
Aan dit jaarlijks terugkerende 
evenement deden zo’n 30 jeugd-
leden uit Limmen, Castricum en 
omstreken mee. Er werd in drie 
leeftijdscategorieën gespeeld. 
Bij de jeugd van twaalf jaar en 
ouder gingen de ereplaatsen 
naar Remco Bosman en het zil-

ver was voor Stavenuiter. Voor de 
groepen 7 en 8 was er een groot 
deelnemersveld en hier ging de 
eerste plaats naar Sanne Brief-
jes, gevolgd door Ramon Twisk 
en Nino. 
Voor de allerjongste deelnemers 
waren er prijzen voor Jesse Oo-
men en Milan Peemen. Meespe-
len kan op vrijdag 21 december 
vanaf 18.30 uur op de Hogeweg 
61 in Limmen. 

Jörgen Bolten triomfeert in 
de libre competitie bij WIK
Castricum - Jörgen mocht twee 
keer in het strijdperk treden en 
beide partijen besliste hij in am-
per 21 beurten. In zijn eerste par-
tij had hij een geduchte tegen-
stander in de persoon van Kees 
Baars, die maar net niet kon pro-
fiteren van de matige laatste 
beurten van Jörgen. Door in de 
laatste 4 beurten 25 caramboles 
te scoren, kwam Kees toch uit 
op een moyenne van 4.57. In zijn 
tweede partij profiteerde Jörgen 
van de volledige offday van Pe-
ter Weijers, die maar 24 caram-
boles scoorde in de 21 beurten. 
Nestor Willem Baltus deed weer 
van zich spreken, door in een 
prima partij tegen Jan Kamp, na 
22 beurten de overwinning op te 
eisen. Terwijl Jan niet echt slecht 

speelde, waren zijn series te laag 
om Willem te verontrusten, voor-
al door drie series van boven de 
10 caramboles bij elkaar te tik-
ken pakte deze de verdiende 
overwinning. Met een slotserie 
van 10 caramboles besloot Jaap 
Rumphorst zijn partij tegen Pe-
ter Vos in de 24e beurt. De par-
tij werd beslist in het voordeel 
van Jaap met een hoogste serie 
van 16 caramboles. Piet van Leur 
maakte in de 27e beurt de partij 
tegen koploper Ferry van Gennip 
uit met een serie van vier caram-
boles. Deze prestatie van Piet le-
verde hem zelf een derde plaats 
op de ranglijst op, terwijl Cor 
Stroet mee profiteerde van het 
verlies van Ferry, door de koppo-
sitie van hem over te nemen. 

Meervogels MD1 kampioen
Akersloot - Zaterdag 15 decem-
ber is Meervogels MD1 najaars-
kampioen geworden. Na een 
5-0 overwinning op HSV  D7M 
mochten ze de kampioensstan-
daard in ontvangst nemen. Dat 

de dames op het veld hun man-
netje staan blijkt wel uit het aan-
tal behaalde punten. 
Alle wedstrijden werden gewon-
nen, het doelsaldo is 73 voor en 
7 tegen. 
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De 50Pluswijzer mocht vorige 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Vakan-
tiebeurs,  van woensdag 9 tot 
en met zondag 13 januari in 
Jaarbeurs Utrecht. Meer dan 
honderd mailtjes kregen we 

binnen van mensen die wel 
belangstelling hadden voor die 
vrijkaartjes. Ze stuurden alle-
maal leuke foto’s en verhaaltjes 
in over hun favoriete vakantie-
bestemmingen.
Zo kregen we een prachtige 
foto (zie hierboven) van Astrid 
en Thijs van Iwaarden uit Cas-
tricum. Zij stonden op een cam-
ping in IJsland en besloten met 
de fi ets een gletsjer op te gaan. 
Iets dat volgens de camping-
baas nog nooit eerder iemand 
had gedaan. “Gewoon doen, 

Winnaars lezersactie 
Vakantiebeurs

lekker eigenwijs’’, schrijven 
Astrid en Thijs. “Het was een 
geweldige ervaring, we hebben 
de hele dag niemand gezien en 
voelden ons weer 25 in plaats 
van dik in de 50!’’ Uiteraard 
komt krijgen Astrid en Thijs 

twee toegangskaartjes toege-
stuurd.
Ook onderstaande foto, inge-
stuurd door Marga de Groot 
uit Beverwijk, is goed voor twee 
entreekaartjes. Marga maakte 
in januari 2010 met  drie vrien-
dinnen een onvergetelijke rond-
reis door Thailand.
De andere acht inzenders die 
vrijkaartjes hebben gewonnen 
zijn: Nel van den Bos uit Castri-
cum, Eveline de Jongh (namens 
haar moeder Anita de Munnik) 
uit Beverwijk, G.O. van Gelde-
ren-Ong uit Heemskerk, Mar-
tina van Zonderen uit Velser-
broek, Ria en Aad Meegdes uit 
Driehuis, J. Heijne uit Uitgeest, 
Mirjam Lennon uit Santpoort-
Noord en Liana Toepoel uit 
Castricum. De entreekaartjes 
vallen binnenkort op uw deur-
mat.
Op de Vakantiebeurs staan 
meer dan 1400 exposanten 
klaar met de ultieme vakantie-
tips. De bezoekers kunnen zich 
uitgebreid oriënteren op de 
meest uiteenlopende bestem-
mingen in ruim 150 landen. 
Kijk op www.vakantiebeurs.nl 
voor meer informatie.

Akersloot
Bennebroek
Beverwijk
Castricum
Driehuis
Heemskerk

Heemstede
Limmen
Santpoort-N.
Santpoort-Z.
Uitgeest

Velsen-N.
Velsen-Z.
Velserbroek
Wijk aan Zee
IJmuiden

OPLAAG 117.000

De geschiedenis van de Zon-
nebloem begint in 1945 met de 
eerste uitzending van “Radio-
ziekenbezoek de Zonnebloem” 
gepresenteerd door Alex van 
Wayenburg. Het ideaal van Alex, 
een samenleving waarin plaats is 
voor gezonden en zieken, sloeg 
enorm aan. Hij kreeg zoveel re-
acties dat op 17 januari 1949 
stichting de Zonnebloem werd 
opgericht. Overal in het land 
ontstonden plaatselijke comités 
die regelmatig bezoek en andere 
activiteiten verzorgden. Later 
werd de stichting een vereniging 
met ondersteunende leden, die 
jaarlijks een fi nanciële bijdrage 
leverden.
De Zonnebloem is een op-en-
top vrijwilligersorganisatie en 
leeft meer dan ooit. In onze 
regio zijn ook aardig wat men-
sen actief voor de Zonnebloem. 
Zo is zojuist de actie “Zon in de 
Schoorsteen” afgesloten, waarbij 
er een cadeautje met eventueel 
gedicht bij de mensen wordt af-
geleverd.  In feite is de Zonne-

bloem voor iedereen met een fy-
sieke beperking die leuke dingen 
wil doen en (nieuwe) mensen wil 
ontmoeten. En voor wie dat door 
ziekte, handicap of ouderdom 
niet vanzelfsprekend is.
Zo komt Carla Huijg uit Uitgeest 
al 8 jaar bij mevrouw Cress. Me-
vrouw Cress, een kwiek-ogende 
89-jarige vrouw, schotelt een 
enorm stuk taart voor en schenkt 
een heerlijk kopje koffi e in. Ze is 
wel een beetje zenuwachtig want 
je komt per slot van rekening  niet 
iedere dag in de krant. Ze vertelt 
dat ze jaren geleden oogproble-
men had en de hulpdienst belde 
om te horen wat de mogelijkhe-
den waren. Zo kwam zij bij de 
Zonnebloem terecht en daar was 
Carla Huijg die mevrouw Cress 
liefdevol in haar armen sloot.
Carla: “Wat wij samen hebben 
is wel heel bijzonder, wij voelen 
ons enorm op ons gemak bij el-
kaar. Ik heb hiervoor ook andere 
mensen bezocht en ik haalde 
het niet in mijn hoofd om daar 
Oma tegen te zeggen maar bij 

mevrouw Cress doe ik dat wel.” 
Niet iedereen is gecharmeerd 
van bezoek vertelt Carla, som-
mige mensen hebben er geen 
behoefte aan, dat kan natuurlijk. 
Mevrouw Cress: “Dan mis je heel 
wat!” Ze staat op en pakt twee 
fotolijstjes uit de kast waar ze 
met de kleinkinderen van Carla 
op staat. Hiermee wordt in één 
klap duidelijk hoe betrokken ze 
bij elkaar zijn.
Carla: “De meeste Zonnebloem-
vrijwilligers gaan gemiddeld 
eens per 2 weken op bezoek bij 
hun gast maar ik ga soms wel 
2 keer in de week. Dan moet ik 
haar gewoon even spreken en 
horen hoe het met haar gaat, het 
is altijd gezellig. Als ze ziek is ben 
ik echt bezorgd om haar.” Me-
vrouw Cress straalt als ze naar 
Carla luistert en zegt met zachte 
stem: “Ik heb haar in mijn hart 
gesloten.” 
Bent u geïnteresseerd in het werk 
van de Zonnebloem, kijkt u dan 
op www.zonnebloem.nl.

Monique Teeuwen

‘Zonder elkaar is iedereen alleen’
Sociale functie Zonnebloem 
nog steeds heel bijzonder

De 50Pluswijzer mocht vorige 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Vakan-
tiebeurs,  van woensdag 9 tot 
en met zondag 13 januari in 
Jaarbeurs Utrecht. Meer dan 
honderd mailtjes kregen we 

binnen van mensen die wel 
belangstelling hadden voor die 
vrijkaartjes. Ze stuurden alle-
maal leuke foto’s en verhaaltjes 
in over hun favoriete vakantie-
bestemmingen.
Zo kregen we een prachtige 
foto (zie hierboven) van Astrid 
en Thijs van Iwaarden uit Cas-
tricum. Zij stonden op een cam-
ping in IJsland en besloten met 
de fi ets een gletsjer op te gaan. 
Iets dat volgens de camping-
baas nog nooit eerder iemand 
had gedaan. “Gewoon doen, 
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lekker eigenwijs’’, schrijven 
Astrid en Thijs. “Het was een 
geweldige ervaring, we hebben 
de hele dag niemand gezien en 
voelden ons weer 25 in plaats 
van dik in de 50!’’ Uiteraard 
komt krijgen Astrid en Thijs 

twee toegangskaartjes toege-
stuurd.
Ook onderstaande foto, inge-
stuurd door Marga de Groot 
uit Beverwijk, is goed voor twee 
entreekaartjes. Marga maakte 
in januari 2010 met  drie vrien-
dinnen een onvergetelijke rond-
reis door Thailand.
De andere acht inzenders die 
vrijkaartjes hebben gewonnen 
zijn: Nel van den Bos uit Castri-
cum, Eveline de Jongh (namens 
haar moeder Anita de Munnik) 
uit Beverwijk, G.O. van Gelde-
ren-Ong uit Heemskerk, Mar-
tina van Zonderen uit Velser-
broek, Ria en Aad Meegdes uit 
Driehuis, J. Heijne uit Uitgeest, 
Mirjam Lennon uit Santpoort-
Noord en Liana Toepoel uit 
Castricum. De entreekaartjes 
vallen binnenkort op uw deur-
mat.
Op de Vakantiebeurs staan 
meer dan 1400 exposanten 
klaar met de ultieme vakantie-
tips. De bezoekers kunnen zich 
uitgebreid oriënteren op de 
meest uiteenlopende bestem-
mingen in ruim 150 landen. 
Kijk op www.vakantiebeurs.nl 
voor meer informatie.

De geschiedenis van de Zon-
nebloem begint in 1945 met de 
eerste uitzending van “Radio-
ziekenbezoek de Zonnebloem” 
gepresenteerd door Alex van 
Wayenburg. Het ideaal van Alex, 
een samenleving waarin plaats is 
voor gezonden en zieken, sloeg 
enorm aan. Hij kreeg zoveel re-
acties dat op 17 januari 1949 
stichting de Zonnebloem werd 
opgericht. Overal in het land 
ontstonden plaatselijke comités 
die regelmatig bezoek en andere 
activiteiten verzorgden. Later 
werd de stichting een vereniging 
met ondersteunende leden, die 
jaarlijks een fi nanciële bijdrage 
leverden.
De Zonnebloem is een op-en-
top vrijwilligersorganisatie en 
leeft meer dan ooit. In onze 
regio zijn ook aardig wat men-
sen actief voor de Zonnebloem. 
Zo is zojuist de actie “Zon in de 
Schoorsteen” afgesloten, waarbij 
er een cadeautje met eventueel 
gedicht bij de mensen wordt af-
geleverd.  In feite is de Zonne-

bloem voor iedereen met een fy-
sieke beperking die leuke dingen 
wil doen en (nieuwe) mensen wil 
ontmoeten. En voor wie dat door 
ziekte, handicap of ouderdom 
niet vanzelfsprekend is.
Zo komt Carla Huijg uit Uitgeest 
al 8 jaar bij mevrouw Cress. Me-
vrouw Cress, een kwiek-ogende 
89-jarige vrouw, schotelt een 
enorm stuk taart voor en schenkt 
een heerlijk kopje koffi e in. Ze is 
wel een beetje zenuwachtig want 
je komt per slot van rekening  niet 
iedere dag in de krant. Ze vertelt 
dat ze jaren geleden oogproble-
men had en de hulpdienst belde 
om te horen wat de mogelijkhe-
den waren. Zo kwam zij bij de 
Zonnebloem terecht en daar was 
Carla Huijg die mevrouw Cress 
liefdevol in haar armen sloot.
Carla: “Wat wij samen hebben 
is wel heel bijzonder, wij voelen 
ons enorm op ons gemak bij el-
kaar. Ik heb hiervoor ook andere 
mensen bezocht en ik haalde 
het niet in mijn hoofd om daar 
Oma tegen te zeggen maar bij 

mevrouw Cress doe ik dat wel.” 
Niet iedereen is gecharmeerd 
van bezoek vertelt Carla, som-
mige mensen hebben er geen 
behoefte aan, dat kan natuurlijk. 
Mevrouw Cress: “Dan mis je heel 
wat!” Ze staat op en pakt twee 
fotolijstjes uit de kast waar ze 
met de kleinkinderen van Carla 
op staat. Hiermee wordt in één 
klap duidelijk hoe betrokken ze 
bij elkaar zijn.
Carla: “De meeste Zonnebloem-
vrijwilligers gaan gemiddeld 
eens per 2 weken op bezoek bij 
hun gast maar ik ga soms wel 
2 keer in de week. Dan moet ik 
haar gewoon even spreken en 
horen hoe het met haar gaat, het 
is altijd gezellig. Als ze ziek is ben 
ik echt bezorgd om haar.” Me-
vrouw Cress straalt als ze naar 
Carla luistert en zegt met zachte 
stem: “Ik heb haar in mijn hart 
gesloten.” 
Bent u geïnteresseerd in het werk 
van de Zonnebloem, kijkt u dan 
op www.zonnebloem.nl.

Monique Teeuwen
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Zege voor Croonenburg
Castricum - De mannen van 
Croonenburg HS 1 speelden op 
14 december de laatste wedstrijd 
van 2012 uit tegen VVW HS 1 te 
Wervershoof. Terwijl Croonen-
burg terug is te vinden in de top 
3 van de ranglijst in de promotie-
klasse, zo is VVW HS 1 terug te 
vinden op de laatste plaats. Toch 
gaven zij zich niet gauw gewon-
nen. De eerste set van de wed-
strijd ging gelijk op, echter de 
routiniers, Bas Beentjes, Wim 
van der Ham, Raymond Wentink 
en Edwin Gerritse wisten door 
middel van een sterk aanvallend 

spel de set voor Croonenburg te 
winnen, de set werd gewonnen 
met 25-18. 
In de tweede set had Croonen-
burg het moeilijk en kreeg VVW 
vleugels en zo wisten zij de set 
met 27-25 naar zich toe te trek-
ken. 
Tijdens de derde set wisten de 
Castricummers ternauwernood 
de set met 26-24 naar zich toe te 
trekken. Het winnende punt was 
een prachtig blok van Bas Been-
tjes. Croonenburg won de vierde 
set gemakkelijk met 25-12. Wed-
strijduitslag 3-1. 

FC Castricum D3 pakt 
de najaarstitel

Castricum - Het ‘We are the Champions’ klonk uit de speakers 
van sportpark De Weydt in Koedijk en de spelers vlogen elkaar al-
lemaal om de hals. Het team van Wouter Laman en Edward van 
Willegen had met een klinkende 5-0 zege de dikverdiende na-
jaarstitel bij de D-pupillen in de wacht gesleept. Twee goals van 
Willem Tervoort, twee van Volkert Dekkers en één van Max Kroes 
zorgden uiteindelijk voor de afgetekende 5-0 zege voor FC Cas-
tricum. Op de foto: achterste rij v.l.n.r.: Marcel Tervoort, André de 
Lange, Edward van Willegen, Wouter Laman en Klaas Dekkers. 
Middelste rij v.l.n.r.: Stefan de Lange, Seim Mol, Egill de Visser, 
Bryan Vierhout, Casper Aarnts, Job Zoontjes en Zoran de Graaf. 
Voorste rij v.l.n.r.: Volkert Dekkers, Willem Tervoort, Julian van Wil-
legen, Tristan Laman en Max Kroes. Op de foto ontbreekt Bas van 
der Werf. Foto: Han de Swart.

Kaylin zwemt zesde NJK limiet
Serena doorbreekt de 
magische grens op 100 vrij
Castricum - Afgelopen week-
end werd er in het Amsterdam-
se Sloterparkbad de Martinez-
cup gezwommen.
Serena Stel uitkomend voor de 
Dolfijn uit Amsterdam begon de-
ze wedstrijd met de 400 vrij. Haar 
tijd van 4.40.07 was iets boven 
haar pr. Daarna volgde de 100 
vrij. Op deze afstand doorbrak 

Serena voor het eerst de magi-
sche grens van een minuut. Haar 
tijd nu is 59.69, een pr van 0.5 
seconde. De derde afstand was 
de 50 rug. Ook hier zette ze een 
nieuw pr neer; ze was 1.5 secon-
den sneller dan haar oude tijd. 
Zondag was het tijd voor de 50 
vlinder. Haar tijd van 31.16 was 
3.3 seconden sneller dan haar 

Jaimie van Sikkelerus 
gaat ook wegracen
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden heeft 
in november deelgenomen aan 
de Speedweek van Wilco Zee-
lenberg. Tijdens deze week heeft 
hij gereden op een Yamaha R6 
van Edwin Ott motoren uit Uit-
geest. Jaimie slaagde er iede-
re dag in om zijn tijd te verbete-
ren. In zijn allerlaatste sessie zet-
te hij zijn snelste tijd neer en dat 
was goed voor een derde plaats. 
Jaimie gaf aan dat hij uiteinde-
lijk aan wegrace wil doen. ,,Echt 
racen en met 270 kilometer per 
uur plat op de tank over een cir-
cuit knallen. Helaas laat het bud-
get deze tak van sport nog niet 
toe.” Maar bij thuiskomst werd 

door Edwin Ott contact opgeno-
men met de familie Van Sikkele-

Knappe overwinning voor 
heren CSV/Meervogels
Castricum - Het herenteam van CSV/Meervogels speelde afge-
lopen zaterdagavond in sporthal de Lelie tegen het op de tweede 
plaats staande Havas. In de beginfase van de wedstrijd bleek dat de 
bezoekers gebruik maakten van een zeer offensieve verdediging en 
daar had CSV/Meervogels veel problemen mee. Jelle Putter en Mar-
co Buur zorgden ervoor dat de thuisploeg een voorsprong nam van 
twee doelpunten, 5-3. Nadat Havas bij 8-8 op gelijke hoogte was ge-
komen ontspon zich een gelijkopgaande wedstrijd. Havas kon in de-
ze fase zelfs een voorsprong nemen en wist die vast te houden tot 
aan het rustsignaal. 
De tweede helft bleek Havas op een andere manier te gaan verde-
digen. Nu geen offensieve dekking meer maar een vlakke 6-0 ver-
dediging. Hierdoor kregen de CSV/Meervogels-heren de gelegen-
heid om van afstand te schieten. Beide teams scoorden nu om en 
om en na zo’n 10 minuten spelen was de stand 20-20. In de fa-

oude pr. Ook zwom ze een pr 
op de 200 vrij, haar toptijd nu is 
2.08.95, wat goed zou zijn ge-
weest voor een derde plek op 
het NK. 
Op een limietwedstrijd in Purme-
rend zwom Kaylin Stel haar zes-
de NJK limiet en wel op de 200 
rug met een tijd van 2.48.45. 
Naast de 200 rug start Kaylin in 
het weekend van 1, 2 en 3 febru-
ari op het Nederlands Kampi-
oenschap op de 100 rug, de 100, 
200 en 400 vrij en de 200 wissel. 
Tevens zwom Kaylin nog de 100 
school wat een pr van 7 secon-
den opleverde. Ze legde de af-
stand af in 1.32.80.

se die nu volgde was de balvoe-
ring bij de thuisploeg ver onder-
maats en kon Havas de aanval-
len gemakkelijk onderscheppen. 
Dit leverde een aantal snelle te-
genaanvallen op en zo konden 
de bezoekers uitlopen naar een 
22-26 voorsprong en leek het 
er even op dat de thuisloeg te-
gen een niet nodige nederlaag 
op te lopen. Met nog vijf minu-
ten te gaan kwam de thuisploeg 
weer op gelijke hoogte, 28-28, 
en ging zoals dat heet erop en 
erover. Zij scoorden in de laatste 
minuten nog vier maal waar Ha-
vas er slechts een doelpunt te-
genover stelde. Zo eindigde de-
ze wedstrijd in een 32-29 over-
winning voor de heren van CSV/
Meervogels.

Kerstfeest E-pupillen Vitesse’22
Castricum - Bij Vitesse’22 is er 
afgelopen zaterdag een groot 
kerstfeest georganiseerd voor de 
E-pupillen. Meer dan 60 kinde-
ren deden mee aan verschillen-
de spelletjes. Na de gebruikelij-
ke snacks gingen de kinderen 
verder met de kerstbingo onder 

leiding van de speciale Vitesse 
kerstman. 
Na het optreden van de kerst-
man gingen de kinderen voldaan 
met een cadeautje naar huis. Ga 
de nieuwe website van Vitesse 
voor meer foto’s van dit evene-
ment.

Cas RC wint slag om Leiden
Castricum - De rugbyers van de 
Castricumse RC hebben in Lei-
den een prima zege geboekt. 
Met 18-30 waren de gasten te 
sterk voor LRC Diok. Hiermee is 
CasRC het enige team dat de-
ze ronde uit een wedstrijd wint. 
Nog zes ploegen strijden om de 
laatste vier plaatsen; RC ’t Gooi 
en the Dukes hebben zich al ge-
plaatst.

De wedstrijden tussen Diok en 
Castricum staan altijd bol van de 

spanning; aanvallend en verde-
digend doen ze niet voor elkaar 
onder. CasRC startte uitstekend. 
Het veldoverwicht werd uitge-
drukt in een voorsprong door pe-
nalty’s van Rob Molenaar en een 
try van James Makea. Voor de 
rust liet ook Diok van zich spre-
ken, waardoor de ruststand van 
8-11 werd bereikt. Na de thee 
ging Castricum door met scoren. 
Luuk de Geest en Mark Jonker 
drukten beiden een try, waarbij 
Molenaar een conversie benutte. 

Natuurlijk liet de thuisploeg zich 
niet naar de slachtbank leiden 
en maakte ze de stand iets dra-
gelijker door een try en een ver-
diende penalty. Alessandro Van-
nozzi maakte aan het uitzicht op 
meer een eind door try nummer 
vier te drukken. Molenaar zette 
de eindstand op het scorebord, 
door de bonus tussen de palen 
te kicken. Volgende week zater-
dag staat de thuiswedstrijd te-
gen the Hookers op het pro-
gramma.   

rus. Edwin had iemand gevon-
den die Jaimie wel wilde helpen 
en die zijn motor beschikbaar 
wil stellen voor 2013. Dit is een 
Yamaha R6 van Roel’s Veegser-
vice uit Warmenhuizen. Zoals het 
er nu naar uitziet zal Jaimie drie 
wedstrijden racen in de 600 cup. 




