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Schaatsen 
op de camping

Castricum - Bij een camping 
denk je niet meteen aan schaat-
sen, maar dat kon zondag wel op 
camping Geversduin tijdens de 
kerstmarkt. Nou ja, het was wel 
kunstijs, maar dat maakten de 
kinderen niets uit. Omdat er hier 
bovendien een wandeltocht van 
start ging, werd de kerstmarkt 

heel goed bezocht. Het volgende 
evenement op de agenda is een 
midwinterfeest op 21 december 
tussen 16.00 en 20.00 uur met 
verhalen, muziek, sterren kij-
ken, vuur, creativiteit, spel, ont-
moeting, een speurtocht, eten en 
meer. Informatie: www.avontuur-
lijkheden.nl.

Wie wordt of zoekt een maatje?
Eenzaamheid doorbreken
met kleinkunst op podium 
Castricum - Zaterdag om 14.00 
uur start een middag met een 
aanbod van verschillende klein-
kunstvormen in Dorpsstraat23. 
In optredens van telkens een 
kwartier komen poëzie, een ver-
haalverteller, zang met gitaar-
spel en de nodige humor voorbij. 

Deze middag wordt georgani-
seerd door vrijwilligers en is be-
doeld voor vrijwilligers én voor 
mensen die wel wat steun of ge-
zelschap kunnen gebruiken.
Castricum telt een aantal vrij-
willigers dat zich inzet in één op 

één situaties. De culturele mid-
dag is bedoeld voor mensen die 
dergelijk contact zoeken of te 
bieden hebben. Dorpsstraat23 
stelt zich onder andere ten doel 
mensen te verbinden, kennis en 
vriendschap te stimuleren en 
te vergroten. Mensen die daar-
in veel te geven hebben worden 
uitgenodigd zaterdag hun steen-
tje bij te dragen. Gastheer Frank 
Boske  ontvangt iedereen graag. 
Op de foto Anja Dekker, die voor 
zaterdag belangeloos gezon-
de lekkernijen bakt. Het adres is 
Dorpsstraat 23.

De kerstbestel-
lijsten liggen voor 

u klaar in onze 
winkels

Een 
winkel vol...
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Tel. (0251) 652924
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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
®

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Bakkum - Muziekvereniging 
Emergo zorgt op 24 december 
voor een sfeervolle kerstavond 
in de buitenlucht op het plein-
tje in Bakkum. Het begint om 
19.00 uur met warme chocola-
demelk en glühwein. Om 19.30 
uur begint de samenzang, bege-
leid door het kerstensemble van 
Emergo. PWN heeft weer een 
mooie kerstboom ter beschik-
king gesteld. Met hulp van Al-
win Hes is de metershoge boom 

Kerstavond op pleintje
met een kraan stevig op het plein 
neergezet. Aan kinderen wordt 
gevraagd een zelfgemaakte, wa-
tervaste versiering mee te nemen 
voor in de boom. Tussen 19.00 en 
19.30 uur kunnen de versierin-
gen worden opgehangen. Schil-

dersbedrijf Ronald Kuijer heeft 
zijn steiger beschikbaar ge-
steld om het metershoge projec-
tiescherm van Emergo te kun-
nen plaatsen. Zo kan iedereen 
de liedjesteksten goed zien en 
meezingen. Na afloop van de sa-
menzang kan er samen nog wat 
gedronken worden bij de koek-
en-zopie-kraam. 

Burgemeester Mooijstraat 29     Castricum     0251 652430

Met kerst echt wild
uit eigen land?
Bestel het op tijd!!!

Kwartels (1 kwartel = voor 1 persoon)
Heerlijk met een beetje zout
20 min in de oven 200 graden Celsius

Lamsbout/Schouderrollade 
Gekruid met verse rosemarijn, thijm en knoflook

Huisgemaakte wildpaté’s 
Fazant, haas, hert, wild zwijn, eend

Vleeswarentrio
Ardennerham
Kalfsrollade
Gevuld varkensbuik
Kerstbestellingen tot zaterdag inleveren 
of e-mailen info@groeneslager.nl
Dinsdag open van 07.00 tot 15.00 uur

samen
€ 5,99

De eerstvolgenDe CastriCummer 
versChijnt op maanDag 30 DeCember

Redactionele artikelen en advertenties 
dienen voor dinsdag 24 december 10.00 uur 

te worden ingeleverd. De week daarna 
verschijnt de krant weer op woensdag.
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Castricum Door een klinkende 
4-0 overwinning op HSV VR1 is 
FC Castricum VR1 winterkampi-
oen geworden met dertig punten 
uit tien wedstrijden. Trainer Re-

né de Winter: ,,Hier staat een ge-
lukkig trainer, die erg trots is op 
de meiden! En nu gaan we even 
een goed feestje bouwen. Foto: 
Han de Swart.

FCC VR1 winterkampioen

Castricum - De meiden van Vi-
tesse '22 MC1 zijn winterkampi-
oen geworden. 

Door hard werken en een goede 
instelling klom het team van de 
achtste plaats naar de eerste po-
sitie op de ranglijst. 

Dit is afgelopen weekend groots 
gevierd. Eerst met taart, bloemen 
en limonade. 
Daarna hebben de meiden een 
rondrit door het dorp gemaakt op 
een aanhanger en tractor, waar-
bij zij door heel veel dorpsgeno-
ten zijn toegejuicht.

Meiden Vitesse MC1 winterkampioen

Castricum - Voor de tweede 
keer op rij is het de E2 van FC 
Castricum gelukt om het felbe-
geerde kampioenschap binnen 
te halen door HSV met 5-0 te 
verslaan. 

Met een volledig nieuw team, op 
de keeper na, is het ook dit na-
jaarsseizoen weer gelukt. Wat 
deze prestatie zo uniek maakt is 
dat de E2 van de elf wedstrijden 
er tien won en er een gelijk werd 
gespeeld. Ongeslagen dus! Foto: 
Liu Jian.

E2 FCC weer 
kampioen!

Dub Stuifbergen is nu 
erelid van Vitesse ‘22
Castricum - Het meest be-
kende lid van Vitesse, Dub 
Stuifbergen, is erelid van de 
vereniging geworden. 

Dub is al meer dan een halve 
eeuw op heel veel fronten actief 
of actief geweest voor de club. 
Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering van Vitesse werden 

ook de Leden van Verdienste be-
kendgemaakt: Niek Veldt, Adrie 
de Wit, Kees de Groot en Marian 
Hanck. Vrijwilligers van het Jaar 
2013 zijn Nick van der Himst, Het 
Veiling Team, Nico Kortekaas en 
Ron Zonneveld geworden. Op de 
foto: Dub Stuifbergen krijgt van 
voorzitter Hans Kaandorp de ver-
sierselen ‘opgespeld’.

Zaalvoetbaltoernooi 
op tweede kerstdag 

Akersloot - Op donderdag 26 
december, tweede kerstdag, is 
het jaarlijkse zaalvoetbaltoer-
nooi van AZV Akersloot in sport-
hal De Lelie. Vanaf 10.00 uur be-
strijden acht teams van de ver-
eniging elkaar om de titel ‘Bes-
te ploeg van Akersloot’. De finale 
is rond 15.30 uur, voorafgegaand 

door een wedstrijd van de jong-
ste pupillen van Meervogels.
Na het toernooi is er een loterij 
met meer dan driehonderd prij-
zen waaronder een tabletcom-
puter en een trampoline. Het 
toernooi wordt afgesloten met 
een optreden van de band Juke-
box. Iedereen is welkom.

De Kerst-Inn Castricum bestaat 27 jaar 
en komt op kerstavond bij u thuis.

Onderstaande sponsors maken het mogelijk de Kerst-Inn
2013 te organiseren:

Loodgietersbedrijf Kriek en Zonen te Castricum
M.C. Kriek te Castricum
Firma Grapendaal, kerstpakkett en en relati egeschenken 
te Castricum
Nieuwsblad voor Castricum
De Castricummer
Autobedrijf Kooijman te Castricum
Sti chti ng Rotonde te Castricum
Worstenhandel Wilts te Beverwijk
Electronica de Graaf te Castricum

De volgende bloemsten stellen kerststukjes beschikbaar:
Bloembinderij de Verleiding te Castricum
Cools Bloemensierkunst te Castricum
Bloemisterij De eeuwige lente te Castricum

KERST-INN CASTRICUM
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 04-12-
2013 Bento, zoon van B. van 
Westerop en F. da Silva Costa, 
geboren te Alkmaar. 06-12-2013 
Fleur Romy Mia Manon, doch-
ter van G.J.H. Kolk en C.E.C.M. 
Beentjes, geboren te Castricum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistratie
05-12-2013 de Waard, Jacobus 
M. en Janse, Tamara J., beiden 
wonende te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registratie
11-12-2013 Tielemans, Caspar C. 

en Zonneveld, Miriam M.A., bei-
den wonende te Bakkum.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 05-12-
2013 Griffioen, Martina J., oud 74 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met J. Tijms. Wonende te 
Limmen: 04-12-2013 de Bie, Wil-
lem, oud 84 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met A.D.K. de 
Jong. 05-12-2013 Kuijper, Geer-
truida, oud 99 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
J.H.L. van der Sande. 08-12-2013 
Kaandorp, Nicolaas J.W., oud 64 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met P.D.M. Brakenhoff.  

,,Sta in het leven en kijk om je heen, 
het leven houdt niet op bij jezelf”
Regio - Voor veel mensen be-
gon het al weken geleden, het 
bedenken van recepten voor 
de Kerst. En als je de glossy’s 
of reclamebladen bekijkt, dan 
wordt er in menig huishouden 
flink uitgepakt. Stijlvol tafel-
linnen, uitbundige tafeldeco-
raties en een ijskast vol heer-
lijkheden, van Hollands tot 
exotisch. Maar niet voor ie-
dereen is deze tijd even fees-
telijk, want wat doe je als 
door omstandigheden je bud-
get niet toereikend is om  iets 
lekkers op tafel te zetten.

Voor een aantal mensen is dit 
niet alleen met dure feestda-
gen een probleem maar kam-
pen zij dagelijks met een ma-
tig gevulde beurs en weten zij 
vaak niet hoe zij de eindjes aan 
elkaar moeten knopen. Zonder 
hulp van buitenaf zouden zij niet 
over voldoende voedsel kun-
nen beschikken. Daarom biedt 
de Voedselbank tijdelijke onder-
steuning door het verstrekken 
van wekelijkse voedselpakket-
ten. In Nederland begon het al-
lemaal in Rotterdam en bestaat 
de Voedselbank sinds tien jaar. 
Om iets meer te weten te komen 
over het uitgiftepunt Uitgeest, 
naast de hervormde kerk, moe-
ten we bij mevrouw Greetje Plai-
sier-Wartenhorst zijn. Zij houdt 
zich al vijf jaar bezig met de co-
ordinatie van de voedselhulp in 
Uitgeest. Tijdens de rit naar het 
distributiecentrum aan het Hil-
bersplein in Beverwijk, vertelt 
zij hoe het komt dat deze vorm 
van hulp haar zo na aan het hart 
ligt. Greetje: ,,Vanuit het onder-
wijs heb ik gezien hoe triest het 
is als kinderen dingen niet kun-
nen doen, die voor anderen heel 
normaal zijn. Elk kind heeft recht 
op voldoende en goede voeding. 
En iedereen kan zomaar in een 
situatie terecht komen waardoor 
het minder goed gaat en hulp 
gewenst  is. En help je de ou-
ders, dan help je meteen de rest 
van het gezin. Toen ze mij hier-

voor vroegen, zou het een uur-
tje werk zijn…” Lachend vervolgt 
zij: ,,Dat is dus wel iets meer ge-
worden!” Volgens Erica van Don-
gen, bestuurslid en plaatsver-
vangend voorzitter Voedselbank 
IJmond Noord, groeit de vraag 
naar voedselhulp de laatste jaren 
gestaag. Erica: ,,Toen ik acht jaar 
geleden kwam, waren het tussen 
de 120 en 130 pakketten die wij 
uitgaven, nu zijn het er 180.” 

Greetje kan dat, wat Uitgeest 
betreft, beamen. Maar wanneer 
komt men nou in aanmerking 
voor een voedselpakket? Erica: 
,,Door zich aan te melden bij het 
centraal loket van de gemeente 
waarin men woont en door aan-
melding bij de Stichting Soci-
us, de vroegere Maatschappelijk 
Dienstverlening Midden-Kenne-
merland. Deze Stichting houdt 
een intakegesprek waarbij met-
een gekeken wordt hoe men-
sen verder nog geholpen kun-
nen worden.” 
Er zijn duidelijke financiële crite-
ria. Men komt in aanmerking als 
men per maand na aftrek van al-
le vaste lasten voor voedsel en 
kleding minder overhoudt dan 
180,00 euro voor eenpersoons-
huishouding en 60,00 euro meer 
per volwassene van 18 jaar of 
ouder en 50,00 euro per kind tot 
en met zeventien jaar. Voorbeeld: 

huishouden van twee volwasse-
nen en twee kinderen 340,00 eu-
ro per maand. Elke zes maan-
den wordt een evaluatiegesprek 
gehouden en in principe kun je 
maximaal drie jaar gebruik ma-
ken van de Voedselbank. Erica: 
,,Het is zo dat eenderde van on-
ze klanten binnen drie maanden 
weer weg is. De volgende der-
de gaat tussen de drie en acht 
maanden weg en 1,5 % blijft het 
maximum van drie jaar. De Voed-
selbank komt op verschillende 
manieren aan hun spullen die 
in Beverwijk staan opgeslagen. 
Via het regiocentrum in Amster-
dam bijvoorbeeld. Zij verkrijgen 
het voedsel van bedrijven. Het 
gaat dan om overschot en pro-
ducten tegen de houdbaarheids-
data. Ook via een aantal goede 
gevers zoals bakkers, service-
clubs IJmond, kerken en bijvoor-
beeld telers. Daarbij worden de 
ruimtes van de uitgiftepunten 
door verschillende kerken gra-
tis ter beschikking gesteld. Ook 
particulieren en schoolkinderen 
geven regelmatig. En er zijn in-
zamelingsacties in supermark-
ten in de IJmond. Greetje: ,,Op 
30 november hebben we nog 57 
kratten bij de Dekamarkt vol we-
ten te krijgen, de Uitgeesters ga-
ven gul!” Erica: ,,Als de groenten 
van een bepaald merk een ander 
dekseltje krijgen, dan ontvangen 

wij de potjes met de oude dek-
seltjes en daar is verder uiter-
aard niets mis mee.” De houd-
baarheidsdatum wordt scherp in 
de gaten gehouden en bij even-
tuele kleine overschrijdingen, 
wordt het apart gezet en kunnen 
mensen zelf kiezen of ze dit mee 
willen nemen. 

Greetje en Erica benadrukken 
dat het allemaal loopt dankzij de 
inzet van de 65 vrijwilligers die 
nauwgezet en consequent hun 
werk verrichten. Greetje: ,,Om 
vrijwilliger te zijn moet je echt 
aan een aantal voorwaarden vol-
doen, zeker niet iedereen is hier 
geschikt voor. Integriteit is erg 
belangrijk want niemand gaat 
voor zijn plezier naar een Voed-
selbank. De mensen willen soms 
ook hun verhaal kwijt en daar 
moet je op een goede manier 
mee om kunnen gaan. Wij bena-
deren zelf de mensen om te vra-
gen of ze dit werk willen doen, 
zodat we zeker weten dat het 
met die integriteit goed zit.”

Op de vraag wat er voor nodig 
is om dit werk te kunnen doen 
zegt Erica lachend: ,,Moed, be-
leid en doorzettingsvermogen.” 
En Greetje verklaart: ,,Sta in het 
leven en kijk om je heen, het le-
ven houdt niet op bij jezelf.”
(Monique Teeling)

Kerst in en om De Hoep
Bakkum - Op 20 december ste-
ken de boswachters van PWN 
honderden lichtjes aan in het 
donkere duin. 
Op 21 december kan iedereen 
met de kinderen een kerstengel 

komen maken. En dan is er weer 
de populaire, levende kerststal 
op tweede kerstdag. Geadvi-
seerd wordt om niet met de auto 
te komen vanwege de  verwach-
te drukte. 
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Programma 19 dec t/m 25 dec 2013
donderdag t/m dinsdag 19.00 uur   

Walking with Dinosaurs (NL) 3D
donderdag 15.45 uur  

vrijdag 15.45 & 21.15 uur   
zaterdag & zondag 21.15 uur   

woensdag 13.30 uur   
The Hobbit 2 - 3D

donderdag 21.15 uur   
zaterdag & zondag 15.30 uur   
maandag 15.30 & 21.15 uur   

dinsdag 21.15 uur   
The Hobbit 2 - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag
19.00 & 21.15 uur   

maandag 21.15 uur   dinsdag 19.00 & 21.15 uur 
Soof

donderdag 13.30 uur   
Elle S’en va

donderdag & vrijdag 13.30 uur  
La Grande Bellezza

donderdag 16.30 uur   vrijdag 13.30 uur 
maandag 19.00 uur    

Het Diner
zaterdag 15.45 uur  zondag 11.00 & 15.45 uur  
maandag 15.45 uur   dinsdag 11.00 & 15.45 uur  

woensdag 11.00 uur  
Frozen (NL) 3D

vrijdag 16.15 uur   zaterdag 13.30 uur  
zondag & maandag 11.00 & 13.30 uur  

dinsdag 13.30  & 15.45 uur  
woensdag 13.30 uur  

Mees Kees op kamp
zaterdag & zondag 13.30 uur  

maandag & dinsdag 11.00 & 13.30 uur  
woensdag 11.00 uur  

Midden in de Winternacht
Kijk voor de 2e Kerstdag op 

www.corsobioscoop.nl
Week 52 is er geen krant
Kijk dan ook op de site!

Walking with Dinosaurs
Walking with Dinosaurs is het 
grootste 3D spektakel over de 
laatste zeventig miljoen jaar. De 
tijd dat de dinosaurussen over 
deze planeet liepen. En de tijd 
dat Patchi, een Pachyrhinosau-
rus, uit zijn ei kruipt. Hij is de 
kleinste van het nest, maar ook 
de meest avontuurlijke. Zijn gro-
te broer Scowler is de stoer-
ste; hij wil vooral de leider van 
de kudde worden. En omdat di-

nosaurussen vechten om hun 
vrouwtjes, lijkt Scowler ook nog 
eens Patchi’s vriendinnetje Juni-
per in te pikken. Pas als de kud-
de in gevecht raakt met bloed-
dorstige Gorgosaurussen, kan 
Patchi laten zien hoe dapper hij 
echt is. Geholpen door een vo-
geltje dat Alex heet, beleeft Pat-
chi het grootste avontuur van 
zijn leven! Walking with Dino-
saurs. 

Een week voor kerst ontdekt de 
tienjarige Max dat een eland 
door het dak van de schuur is 
gevallen. Het is niet zomaar een 
eland. Het is Moos, die niet al-
leen kan praten maar ook nog 
eens werkt voor de kerstman als 
testpiloot, voordat de rendieren 
het echte werk gaan doen. Tij-
dens de testvlucht met de slee is 

Midden in de Winternacht
het helemaal misgegaan, waar-
door hij de kerstman is kwijt-
geraakt. Moos zal de kerstman 
heel snel moeten vinden, want 
zonder kerstman krijgt niemand 
cadeautjes. Max & Moos krijgen 
hulp bij hun zoektocht van zusje 
Kiki, maar worden ook tegenge-
werkt door de gemene buurman 
Panneman. 

Nieuw album Jos van Beest 
Trio gepresenteerd in Japan
Castricum - Het nieuwe, elfde 
album van het Jos van Beest Trio 
ziet deze week het levenslicht in 
Osaka in Japan. De presentatie 
si in handen van het platenlabel 
Atelier Sawano Handmade Jazz. 
De cd krijgt als naam ‘I Love You’ 
mee en naast Jos van Beest zijn 
bassist Evert J. Woud, drummer 
Frits Landesbergen en gastgita-
rist Joost Zoeteman te horen op 
dit album.
Pianist Jos van Beest kreeg bij 
de presentatie van zijn debuut-
album ‘Because of You’ in Ja-
pan veel lof toebedeeld. Voor en-

kele andere albums ontving hij 
onderscheidingen als ‘best sel-
ling artist’. Het album ‘The Gin-
za Shuffle’ werd onlangs in Tok-
yo uitgeroepen tot ‘masterpie-
ce’. Op het nieuwe album zijn 
naast composities van Cole Por-
ter, Thelonius Monk en anderen 
twee eigen composities te horen 
van Jos van Beest. 

Echtgenote en zangeres Mariëlle 
Koeman heeft vier albums uitge-
bracht in Japan met het trio Jos 
van Beest. Medio 2014 wordt het 
vijfde album opgenomen.

Ook muziek in Oude Keuken  
Cimbaliste Pit Hermans  
in het Oude Theehuys

Bakkum - Eind december ver-
huist Het Oude Theehuys naar 
haar nieuwe stek op het terrein 
van Dijk en Duin om daar als De 
Oude Keuken verder te gaan. De 
maandelijkse optredens worden 
in De Oude Keuken voortgezet. 
In Het Oude Theehuys kunnen 
liefhebbers op zaterdag 21 de-
cember nog één keer van bij-
zondere livemuziek genieten. 
Cimbaliste Pit Hermans komt, 

zij geeft kerstmelodiën een Ori-
entaals tintje. En haar veelsna-
rige, zeldzame instrument klinkt 
soms als een tinkelende arreslee 
of een oude honkytonk piano. 
Zij wordt hier en daar bijgestaan 
door gastgitarist Eduardo. Za-
terdag 21 december van 14.00 
tot 16.00 uur. Van 27 december 
tot en met 7 januari is Het Ou-
de Theehuys gesloten . Vanaf 
woensdag 8 januari 2014 kan ie-

dereen in De Oude Keuken te-
recht op het terrein van Dijk en 
Duin, ingang aan de Zeeweg. 

Van punk tot funk op 
festival in De Bakkerij

Castricum - Voordat zaterdag-
middag een festival van start 
gaat, zijn er vrijdag optredens 
van Steed en Sociale Onrust 
in De Bakkerij. Steed heeft ge-
speeld op festivals als Dijkpop, 
Bevrijdingsfestival en het Indi-
an Summer Festival. Hun muziek 
wordt beschreven als ‘on-Neder-
lands goed’. Sociale Onrust zingt 
Nederlandstalig. De zaal is om 
21.00 uur open en de entree is 
4,00/3,00 euro. 
Zaterdag 21 december is er een 
festival in De Bakkerij met een 
groot aantal live bands. De eer-
ste band begint rond 16.30 uur. 
De eerste band is GoldenWolf. 

Deze band speelt instrumentaal. 
Daarna volgt Dorzt met Holland-
rock. Dan Different Homes met 
punkrock. Vervolgens Kilimand-
jaro met afwisselend eigen werk, 
gevolgd door Ricky Rehab die 
de Drentse popprijs won. Verder 
met Brothers on the Edge met 
een combinatie van funk, soul, 
rock, hiphop. En als afsluiter 
de Barbershop Rockets. In een 
Stray Cats bezetting brengen zij 
een divers programma van up-
tempo rockabilly, country en folk 
met een mespuntje psychobilly. 
Tussendoor en na afloop dansen 
met de dj’s Tubbie en Beng. De 
entree is 6,00/5,00 euro. 

Concert Emergo in kerk
Castricum - Emergo heeft be-
sloten om op zondag 22 decem-
ber een concert te geven in de 
Maranathakerk. Hier treden het 
Fanfare Orkest en het DEO op-
leidingsorkest op. 
De orkesten, die onder leiding 
staan van respectievelijk Erik van 

de Kolk en Paul Bijman, hebben 
voor dit concert kerstliederen in-
gestudeerd. Aanvang 19.30 uur. 
De zaal gaat om 19.00 uur open. 
Kaarten kosten in de voorver-
koop vijf euro, bestellen via in-
fo@emergo.org en aan de zaal 
7,50 euro.

Castricum - Op donderdag 12 
december kregen de 4 en 5vwo 
leerlingen van het Jac. P. Thijsse 
College met muziek in hun pak-
ket de kans om kennis te maken 
met een, voor hun, geheel nieu-
we klank. Melissa de Groot 5v: 
,,De dirigent van de Castricumse 
Oratorium Vereniging Pieter-Jan 
Olthof kwam naar de school toe 

om te vertellen over het Weih-
nachtsoratorium. Nog dezelfde 
avond verzamelden de leerlin-
gen zich voor de Pancratiuskerk 
om te kijken bij de generale re-
petitie van het orkest. Zodra de 
eerste klanken te horen waren 
werd het stil. Dus ook bij de tie-
ners van vandaag laat Bach nog 
een diepe indruk achter.”

Kunst met kerst
Bakkum - Tijdens de kerstda-
gen zijn de ateliers van Perspec-
tief sfeervol ingericht en kan 
men schilderijen en beeldhouw-

werken bekijken. Openingstijden 
eerste en tweede kerstdag en 
op nieuwjaarsdag van 13.00 tot 
17.00 uur in de Oude Duinrand-
school, Van Oldenbarneveldt-
weg 37. 

Castricum - Een sessie lachme-
ditatie vindt plaats op vrijdag van 
10.00-11.00 uur op de data 10, 17 

Lachmeditatie en 24 januari, 7 en 14 februari. 

Opgave: Marleen Heeman 0251 
674450 of heeman@humor-
coach.nl.
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Gratis glühwein, varken aan spit
Kerst bij Club Zand

Donderdagavond opent 
Hotel Borst om 20.00 
uur een kerstafl evering 
van Vaudevillage. Het 
café en restaurant wor-
den theaterzaal met po-
dium om de optredens 
van de artiesten goed 
tot zijn recht te laten 
komen.
Er komt een Franse 
chansonnier, een dich-
ter, hiphop zangers, 
singer a song writers 
en klassieke ensem-
bles. Dans, zang, ca-
baret, stand-up come-
dy, het voordragen van 

Vaudevillage

een gedicht, een vertel-
ling of het bespelen van 
een instrument behoort 
tot de mogelijkheden. 
Wie zich wil aanmelden 
kan dat doen via hotel-
borst@casema.nl t.a.v. 
Ellen Borst.

Kerst vieren op het strand? Dat kan bij Club Zand op 
het strand van Bakkum. Beide dagen is het strand-
paviljoen geopend. Ga na een strandwandeling ge-
nieten van een glaasje glühwein of een warme cho-
colademelk bij de openhaard. 

Feestelijke opening 
Drogisterij Aker

Ard Aker en zijn moeder Annemieke kijken tevreden terug op 
de opening van hun nieuwe drogisterij vorige week in Limmen. 
Want het was een feestelijke gebeurtenis en de reacties van de 
klanten waren zonder uitzondering enthousiast. Nog steeds gel-
den een aantal spectaculaire openingsaanbiedingen. Op de 
hoek van de Vuurbaak en Kerkweg is een zee van ruimte ont-
staan om het uitgebreide assortiment te presenteren. Het aan-
bod is onder andere uitgebreid met reformartikelen, voedings-
supplementen en natuurvoeding, waaronder glutenvrij. En met 
de natuurlijke gezichtsverzorging en cosmetica van Dr. Hausch-
ka. Aker heeft zich bovendien gespecialiseerd in de verkoop van 
luxe parfums. En dat is mooi voor iedereen die op zoek is naar 
een luxe cadeau voor onder de kerstboom! 

Wie tijdens de feestdagen culinair wil 
genieten, geen zin heeft om uit eten te 
gaan en ook niet te lang in de keuken wil 
staan, steekt zijn licht op bij Bistro a go-
go in Castricum. Bistro a gogo verzorgt 
feestelijke catering op locatie en Jeroen 
en Trudy Zijlstra hebben op de Burge-
meester Mooijstraat 32 in Castricum een 
eetwinkel geopend. Hier kunnen mooie 
hapjes en maaltijden worden afgehaald. 
Denk hierbij aan door het seizoen ge-
inspireerde gerechten, pasta’s, soepen, 
stoofvlees, hartige- en zoete taarten, 
desserts en nog veel meer lekkers. Kleu-
rig, smakelijk en gevarieerd. 
Tijdens de feestdagen zijn subtiel sa-
mengestelde hapjes verkrijgbaar en er 
wordt een kleine selectie uitgelezen wij-
nen aangeboden. Voor meer informatie: 
www.bistroagogo.nl, tel.: 06-53899078.

Impressionistische schilderijen van José van Gool zijn tot 
en met 28 januari in de etalages van Streetscape op het 
Bakkerspleintje 81 te zien. In de galerie tonen zeventien 
kunstenaars hun werk, er is van alles te zien. Brons, mo-
de en accessoires, etsen, landschapsfoto’s, schilderijen, 
keramiek. En wie binnenloopt wordt door een of meerde-
re van de exposanten verwelkomt. Vaak zijn er in de ga-
lerie ook kunstenaars aan het werk, altijd bereid om vra-
gen te beantwoorden. Streetscape draait op de partici-
patie van kunstenaars die 
graag exposeren en met 
publiek over hun werk wil-
len praten. 
Vanaf 19 december is de 
expositie van José Stigt 
Timmer te zien in de ga-
lerie. Streetscape is in de-
cember geopend op dins-
dag t/m zaterdag van 13.00 
tot 17.00 uur, tijdens Cand-
lelightshopping van 18.00 
tot 21.00 uur en op koop-
zondag 22 december. Foto: 
schilderij José van Gool, 

Streetscape

Kosteloos online cursussen volgen met de bibliotheekpas. Alle bibliotheekleden krij-
gen een jaar lang de mogelijkheid om zich op een digitale manier te ontwikkelen 
dankzij drie online cursuspakketten van Hema academie. De drie beschikbaar gestel-
de cursuspakketten zijn Social media/sociale vaardigheden: Instagram, Omgaan met 
pesten en seksuele intimidatie en Timemanagement, ICT: iPad de basis, Nieuw in Po-
werPoint 2013, Excel 2007, de basis en Vrije tijd: Wijn, Digitale fotografi e en Dj). Ieder 
pakket bevat online cursussen van Hema academie, het online opleidingsinstituut voor 
overheid, onderwijs en bedrijven. Bibliotheekleden krijgen gratis toegang tot één van 
de drie pakketten, die zij na activering een jaar lang kunnen volgen. Het cursusaanbod 
kan in de loop van het jaar nog ververst worden. Meer informatie: www.bibliotheek.nl/
hema-academie.

Bibliotheek en Hema 
brengen kennis aan huis

Miss Global Teen Netherlands 2012 is Lisanne Bouman uit Castricum. Zij deed mee aan de 
door de website Missitems.be georganiseerde Ice Shoot op 16 december. 
Dit concept werd door fotograaf Bjorn Van Ryckeghem voor het eerst gelanceerd in de-
cember 2008. De voorbije jaren is dit concept uitgegroeid tot één van de meest besproken 
shoots in de Belgische Misswereld. De modellen trotseren immers de vrieskoude in lin-
gerie en badmode en dat levert telkens een unieke fotoreeks op. De foto’s van deze shoot 
komen online op www.missitems.be van 21 tot 31 december.

Lisanne Bouman in lingerie 
gefotografeerd in de vrieskou

Truus Quax met Lieve Kunst
Tot 27 januari is het werk van Truus Quax te zien in de bibli-
otheek. 
Quax maakt schilderijen van acrylverf met diverse materi-
alen zoals kralen, schelpen en pailletten. Voordat zij begint 
met schilderen, mediteert zij om haar hoofd leeg te maken. 
De expositie is gratis te bezoeken tot 27 januari op de Gees-
terduinweg 1.

Eerste kerstdag is Club Zand open voor lunch 
in de kerst-beachlounge. Tweede kerstdag is 
het paviljoen de gehele dag en avond geopend 
met in de beachlounge een varken aan het 
spit. Op tweede kerstdag is er livemuziek van-
af 17.00 uur. Vanaf 27,50 euro kan iedereen ge-
nieten van een kerstbuffet. Reserveren is niet 
nodig. 
Op tweede kerstdag start Club Zand boven-
dien met een Bootcamp voor het goede doel 
vanaf 10.30 uur. Voor 10,00 euro kan men deel-
nemen aan deze spor-
tieve Bootcamp en 
daarmee wordt de 
Brandwondenstichting 
gesteund. Deelname 
is voor iedereen, jong 
en oud.

Het wordt echt feest met Bistro a gogo









18 december 201312

Zoals elk jaar kan men bij het Benedictushof van de Abdij van Egmond kerststallen uit alle windstreken, 
kerstgroepen, engeltjes en alles wat Kerstmis zo bijzonder maakt bekijken of kopen. Foto: Peter van Renen.

Limmen - Armoede in 2013, bij-
na niet voor te stellen, maar het 
komt in Limmen voor. Ook dit 
jaar wil de Parochiële Caritas In-
stelling proberen om deze ar-
moede te verlichten door mid-
del van een kerstpakkettenactie. 
Wie een kerstpakket ontvangt en 
de artikelen eigenlijk niet nodig 
heeft, wordt gevraagd het pakket 
in te leveren bij de parochie. Ook 
een financiële bijdrage is wel-
kom. Het bankrekeningnummer 
is 3364.00.292 t.n.v. PCI Limmen.
Wie in de omgeving mensen 
kent, waarvoor de PCI iets zou 
kunnen betekenen, laat het 
weten via Peter Bakker 072-
5053965 of Johan Olling 072-
5051275.

Kerstpakket
afstaan?

Castricum - In de Dorpskerk is 
op 24 december om 21.00 uur 
een vesper met als thema ‘Zin-
gend geloven’. De viering is op-
gebouwd rond het Magnificat 
van Maria. Pastor Simon Zui-
dema verzorgt een korte over-
denking. Het Liturgiekoor on-
der leiding van Jelle Jan Klin-
kert neemt, versterkt door gast-
zangers, de zang en muziek voor 
haar rekening nemen. Op de fo-
to: De engelenminiatuur. (Hilde-
gard von Bingen twaalfde eeuw)

Het lied 
van Maria

Castricum - De Evangeliege-
meente Castricum houdt een ge-
zinsdienst op 24 december van-
af 19.30 uur in Geesterhage. De 
dienst duurt ongeveer een uur.
Aan de hand van het thema ‘Het 
is voorzegd’ wordt gezongen en 
een kerstverhaal verteld.

Voorganger is ds. Wim Nieuwen-
huis. Na afloop kan samen wat 
gedronken worden, voor elk kind 
is er een cadeautje.

Avonddienst  

Akersloot - Het Oecumenisch 
beraad voor de gezamenlijke 
kerken van Akersloot houdt een 
kerstsamenzang in de protes-
tantse kerk op vrijdag 20 decem-
ber, aanvang 19.30 uur. 

Phonation onder leiding van Piet 
de Groot zingt en wordt begeleid 
door organist Hans Kelder. De 
vrijwillige bijdrage is dit jaar be-
stemd voor Sensoor, de telefoni-
sche hulpdienst, die 24 uur per 
dag een luisterend oor verleent 
aan een ieder die daar behoef-
te aan heeft. 

De entree is gratis en na afloop 
is er warme chocomel, koffie of 
thee.

Samenzang

Castricum - Op 24 december 
om 19.00 uur begint in de Ma-
ranathakerk een speciale dienst. 
Vanaf 18.30 uur worden de kin-
deren die naar de Kerstgezins-
viering komen omgetoverd tot 

onderkoning. Ze krijgen een 
mooie koningskroon op en gaan, 
om 19.00 uur, in het gevolg van 
de drie koningen en hun kame-
len een heldere ster achterna. 
De heldere ster wijst hen de weg 

Gezinsviering met koningen en kameel
naar deze nieuwe koning. Dan 
gebeurt er nog van alles… On-
derkoningen die dat willen, kun-
nen zich vanaf de straat naar de 
kerk laten vervoeren op de ‘kerk-
kameel’.

Castricum - Zondag 22 decem-

Samenzang

Castricum - Ook dit jaar verzor-
gen de Carol Singers uit Heems-
kerk een kerstconcert in de her-
vormde kerk aan het Kerkpad 1. 
Dit concert vindt plaats op za-
terdag 21 december vanaf 20.00 
uur.
Het koor, dat sinds de oprichting 
in 1979 onder leiding staat van 
dirigent Joost Doodeman, brengt 
een programma dat varieert van 
het zeer traditionele 14e eeuw-
se In Dulce Jubilo tot het meer 

dan swingende Cantemos a Ma-
ria, een traditionele carol uit de 
Domenicaanse Republiek. Pia-
nist Bernard van den Boogaard, 
sinds 2004 de vaste pianist van 
de Carol Singers, begeleidt dit 
jaar het koor bij een aantal ca-
rols. Bernard brengt ook een so-
lostuk op piano ten gehore. Toe-
gangskaarten kosten tien euro 
en zijn verkrijgbaar bij Twice, To-
renstraat 36 of telefonisch te re-
serveren via 0251-237652.

Carol Singers en Van den 
Boogaard in concert

Kerst op radio
Castricum- Zaterdag 21 de-
cember is er vanaf 17.00 uur is er 
de Serious Request-actie op en 
rond het Bakkerspleintje. De ac-
tie is rechtstreeks te beluisteren 
op Castricum105. in de Winterse 
50 is de jaarlijkse lijst met kerst- 
en winterhits te beluisteren op 

Akersloot - Het Aquariuskoor 
houdt in samenwerking met 
het kinderkoor de Meerzanger-
tjes op zondag 22 december 
een kerstmiddag in de r.k. kerk. 
Men krijgt een kerstspel te zien 

die wordt opgevoerd door kin-
deren en het geheel wordt mu-
zikaal omlijst met kerstliederen. 
Iedereen is welkom. Het begint 
om 16.30 uur, de koren beginnen 
ongeveer een kwartier daarvoor.

Kerstsamenzang met kerstspel

ber wordt weer de traditione-
le kerstsamenzang gehouden in 
de St. Pancratiuskerk, aanvang 
14.00 uur. Dit jaar wordt mede-

werking verleend door het he-
renkoor, r.k. gemengd zangkoor 
én het dameskoor Pancratius. Ie-
dereen is welkom.

Candlelight-
shoppen

Castricum - Zaterdag 21 de-
cember kan iedereen weer 
‘Candlelightshoppen’ in het 
dorpshart van Castricum van 
18.00 tot 22.00 uur. Bij aanko-
pen ontvangt men een kans-
kaart voor het Prijzenrad op 
de hoek van de Burgemeester 
Mooijstraat en Dorpsstraat. Het 
kersttreintje rijdt door het dorps-
hart langs verschillende op- en 
afstapplaatsen. Op verschillen-
de plaatsen in het dorpshart is 
kerstmuziek te horen. Castricum - Winkelcentrum 

Geesterduin is op zondag 22 de-
cember extra geopend. Er is een 
extra koopavond op 23 decem-
ber. Vrijdagmiddag wordt een 
flashmob uitgevoerd door leer-
lingen van De Sokkerwei. Vrij-

Kerstmis in Geesterduin 

zondag 22 december tussen 
13.00 uur en 17.00 uur.  Vanuit de 
Dorpskerk in Castricum wordt de 
kerstnachtviering uitgezonden 
op 24 december vanaf 23.00 uur.  
Op eerste kerstdag wordt om 
10.00 uur de kerkdienst uitge-
zonden. Om 12.00 uur geeft bur-
gemeester Toon Mans de jaar-
lijkse kersttoespraak. 

dagavond is het lichtjesavond 
Zondagmiddag treedt kinder-
koor Musicstar op en verschil-
lende winkelierstrakteren op wat 
lekkers. En kerstvrouwtjes en 
-kinderen delen snert en glüh-
wein uit.  
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Henk Hoogervorst is Ridder 
in Orde Oranje Nassau 

Castricum - Henk Hoogervorst, 
tot 1 december 2013 algemeen 
directeur van Hobaho, is tijdens 
een seminar op 10 december 
in Alkmaar benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Henk Hoogervorst heeft de on-
derscheiding ontvangen vanwe-
ge zijn verdiensten voor de bloe-

men- en bloembollensector, Ho-
baho en buiten de genoemde 
sectoren. 
De onderscheiding is bij Henk 
Hoogervorst opgespeld door 
burgemeester Toon Mans onder 
het toeziend oog van vijfhonderd 
gasten en de familie. Foto: Ge-
meente Castricum. 

Castricum - De leden van CDA-
Castricum hebben de kandida-
tenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen vastgesteld. Een 
dertigtal namen tellende lijst met 
Wim Swart uit Limmen als lijst-
trekker. Een mix van ervaren 
mensen en van nieuwkomers, 
zoals Fer Wilms, Gerrit Brander-
horst, Dorien Veldt, Fred Mosk, 
Tina Marcus, Ruben de Jong, 
Sjaak Welboren, Elize Bon, Mirko 

Carton, Bernard Edelenbos, Ma-
ria Overtoom. Het huidige raads-
lid Elize Bon heeft aangegeven 
deze periode even in de luw-
te mee te doen. Verder staat de 
huidige wethouder Fred Mosk 
uit Beverwijk die de portefeuil-
le sociaal beleid doet op de lijst. 
Hij is voor CDA-Castricum bij het 
eventueel meedoen in een nieuw 
college een perfecte kandidaat 
voor een wethouderspost. De 

zieke wethouder Marianne Zon-
jee is de lijstduwer. Zij spreekt 
hiermee haar blijvende steun 
uit aan CDA-Castricum. Op de 
lijst staat ook de 23-jarige Wen-
dy Nanne die nu een stageplaats 
bezet binnen de fractie. Ook An-
nelies Swart (A)  en Niek Valk (C) 
zijn nieuwkomers op de lijst. ‘Sa-
men kunnen we meer’, zo vatte 
de lijsttrekker Wim Swart het be-
sluit van de leden samen. 

,,De gemeente: dat 
zijn wij samen”

Castricum - Hannie Lutke 
Schipholt, Janine Cornel, Ma-
chiel Postma, Sven Drillenburg 
en Jeroen Kelders en veel ande-
re GroenLinksers waren zater-
dagochtend aanwezig bij de in-
formatiemarkt van Muttathara. 
De organisaties die Muttatha-
ra sponsort presenteerden zich. 
Machiel Postma: ,,De kracht van 
een gemeenschap is de kracht 
van de bewoners en hun initi-
atieven. Ten onrechte wordt de 
gemeente aangemerkt als de 
belangrijkste kracht, maar als 
je realistisch bent, dan is bur-
gerkracht nog belangrijker voor 
de gemeenschap. De gemeente: 

dat zijn wij samen.” Muttathara 
is een mooi voorbeeld van bur-
gerkracht, vindt Postma. ,,Zonder 
burgerinitiatieven, verenigingen, 
stichtingen en kerken kent de 
gemeenschap nauwelijks veer-
kracht. GroenLinks heeft daar-
om als speerpunt in haar ver-
kiezingsprogramma opgenomen 
dat de gemeente veel dienst-
baarder moet zijn aan de ver-
schillende soorten initiatieven 
vanuit de gemeenschap.” Op de 
foto: Staand v.l.n.r.: Hannie Lut-
ke Schipholt, Machiel Postma en 
Janine Cornel. Gehurkt v.l.n.r.: 
Sven Drillenburg en Jeroen Kel-
ders.

Ook voetbal en muziek 
bij lokale partij CKenG
Castricum - Bij CKenG draait 
het niet alleen om politiek. In-
middels bestaat CKenG ook uit 
een afdeling zaalvoetbal. Elke 
vrijdag speelt het zaalvoetbal-
team van CKenG in sporthal de 
Bloemen. De jongste voetballer 
is 19 jaar, en de oudste 62. Zowel 
de kandidatenlijst als het zaal-
voetbalteam staat onder aanvoe-

ring van lijsttrekker Roel Beems. 
CKenG bezit sinds kort ook over 
een afdeling muziek. Voor het 
eerst kwamen de muzikale jon-
geren in actie in Hotel Borst tij-
dens een muzikale quiz. En dan 
heeft CKenG een afdeling speci-
fi ek voor jongeren onder leiding 
van Wilco van Pel, JCKenG (Jon-
geren van CKenG). 

,,Toekomst eiland De 
Woude niet verzekerd”

Castricum - De raadsfractie 
van De VrijeLijst is fel gekant te-
gen het voornemen van het ge-
meentebestuur om nader on-
derzoek te doen naar een alter-
natieve oeververbinding met De 
Woude. Raadslid Ron de Haan:  

,,Waar komt dit opeens vandaan? 
De Woude is een eiland met een 
onschatbare cultuur historische 
kwaliteit. Hoe mooi wil je Castri-
cum hebben, met een eiland dat 
Europese bescherming verdient, 
een uniek weidevogelgebied 

heeft en waar je een heel klein 
beetje moeite voor moet doen 
om er vervolgens heel veel te 
kunnen genieten.” De VrijeLijst is 
ontstemd dat B en W geen waar-
borg wil geven dat het eiland een 
eiland blijft, nadat de gemeente 
op 1 januari 2014 het beheer en 
eigendom van de pontveer van 
het Hoogheemraadschap heeft 
overgenomen. De Haan: ,,Via de 
achterdeur krijgt de gemeente-
raad nu plotseling aangekon-

digd dat we nut en noodzaak 
naar een mogelijke verandering 
van de oeververbinding met De 
Woude gaan onderzoeken, ter-
wijl daar door niemand om is ge-
vraagd, in geen enkele bestuurs-
opdracht is verzocht en in geen 
enkel college- of coalitieakkoord 
te lezen is, echt helemaal ner-
gens.” Een brug met beweegbaar 
deel is in januari van dit jaar door 
het Hoogheemraadschap gepre-
senteerd als oeververbinding die 

het eiland ‘het veiligst en best 
bereikbaar maakt en voordeliger 
dan met een pontveer’. Aan de 
voordracht is daarna geen ver-
volg gegeven, maar B en W stel-
len de gemeenteraad voor om 
het voorstel van De VrijeLijst om 
de toekomst van het eiland De 
Woude als eiland te waarborgen, 
af te wijzen. Ondertussen laat De 
Haan weten dat hij verwacht dat 
een meerderheid van de raad 
zijn visie steunt.

Castricum - Op donderdag 19 
december onthult gedeputeerde 
Elvira Sweet bij De Hoep een bij-
zondere nieuwe archeologische 
vondst. 
Volgens het NHD zou het gaan 
om de overblijfselen van een sol-
daat. Geïnteresseerden zijn wel-
kom vanaf 9.00 uur. 
Aanmelden kan via www.huis-
vanhilde.nl en www.pwn.nl/
dehoep of telefonisch (0251) 
661066. 

Onthulling 
van vondst

Limmen - Vanaf De Wieke in 
Limmen wordt een rode cyper-
se kater vermist met een wit-
te bef, wit aan de poten, onge-
castreerd, twee jaar oud met als 
roepnaam Willem. Wie inlichtin-
gen heeft graag bellen met Ria 
Dol, tel. 0251- 658504. 

Willem vermist
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Restyling van visspeciaalzaak:
Nieuwe huisstijl voor 

Nico Waasdorp

Omdat de visspeciaalzaak el-
ke dag van de week geopend 
is, werd gekozen voor een ge-
faseerde restyling. Daarbij wor-
den de nieuwste ontwikkelingen 
in de branche toegepast, zodat 
er sprake zal zijn van meer ‘ vis-
beleving’. ,,Ondanks de crisis zul 
je toch moeten investeren, want 
stilstand is achteruitgang’’, al-
dus Nico Waasdorp. Hij vervolgt: 
,,Blijven eten moeten we na-
tuurlijk toch allemaal, dan maar 
100% gezonde, maar ook duur-
zaam gevangen en gekweekte 
vis kunnen kopen met een be-
leving en een verhaal.” De zaak 
blijft ondanks de werkzaamhe-
den ook in 2014 gewoon dage-
lijks geopend. Het team van Ni-
co Waasdorp is helemaal klaar 

voor de komende feestdagen. 
Met een groot assortiment verse 
vis uit alle wereldzeeën kunnen 
de klanten ruimschoots kiezen 
uit het overheerlijke zeebanket. 
In de keuken is men klaar voor 
de stroom bestellingen van over-
heerlijke rijkgevulde vissalades 
en de populaire verse vis gour-
met- en fondueschotels.
Op zaterdag 21 december zal er 
voor de zaak een visrokerij zijn 
met heerlijke warmgerookte vis-
specialiteiten. Ook is er dan een 
proeverij van Italiaanse topwij-
nen en delicatessen. Dus ga-
proeven en volop genieten van 
de gezelligheid in de vernieuwde 
visspeciaalzaak van Nico Waas-
dorp en zijn team! Het adres is 
Halkade 27 IJmuiden

IJmuiden - Afgelopen dinsdag is de winkel van visspecialist 
Nico Waasdorp in een nieuw jasje gestoken. Een professio-
neel bedrijf heeft de zaak zowel van buiten als van binnen on-
der handen genomen met een nieuwe, frisse uitstraling als re-
sultaat. Gedurende 2014 zullen de indeling en het interieur 
van de zaak gefaseerd worden aangepakt. Ook worden er ver-
nieuwde koelmeubels geplaatst.

www.Vuurwerkspektakel.nl
Vuurwerk Schram mooi, 

betrouwbaar en niet duur!
Castricum - Het is weer bijna 
zover; de nieuwjaarswisseling 
en daar hoort natuurlijk vuur-
werk bij. Genoeg vuurwerkhan-
delaren, maar wat is nu echt 
mooi, veilig en betaalbaar vuur-
werk? Hans Schram van Vuur-
werkspektakel heeft het alle-
maal. ,,We zijn weer naar diver-
se shows geweest en hebben 
veel vergeleken”, zegt hij. ,,Toen 
werd ik door een enorme vuur-
werkfan op Rubro Vuurwerk ge-
attendeerd. Ik ben gaan kijken 
en kwam bij een jong dynamisch 
bedrijf terecht. Ik heb een en an-
der gezien en toen wist ik het 
ook; hier moest ik zijn! En dan 
de prijzen. ,,Ze wilden echt met 
mij aan de weg timmeren. Dat 
het concept aanslaat merk ik al 
heel direct met de bestellingen. 

Ze komen niet alleen vanuit Cas-
tricum, maar ook ver daarbuiten 
via Vuurwerkspektakel.nl. Omdat 
we geen hoge onkosten heb-
ben, kunnen wij de prijzen klein 
houden. We hebben alle advies-
prijzen sterk verlaagd en daarbij 
krijg je ook nog gratis vuurwerk 
mee. Ons team staat klaar om al-
le vragen te beantwoorden. On-
line bestellen op Vuurwerkspek-
takel.nl kan nog tot 27 decem-
ber, daarna is iedereen welkom 
op de Overtoom 7 in Castricum 
op onze losse verkoopdagen.“ 
Die zijn op zaterdag 28 decem-
ber en maandag 30 december 
van 8.00 tot 21.00 uur en dinsdag 
31 december van 8.00 tot 17.00 
uur. Parkeren kan in de nabij-
heid, waaronder de parkeerga-
rage. Bezorgen na overleg.

Hart van Nederland bij Mariëtte
Castricum - Muttathara onder-
steunt onder andere Stichting 
Mariëtte’s Child Care in Gha-
na. Mariëtte, getrouwd met een 
Ghanese dominee, heeft haar 
roots in Castricum. Via die con-
nectie hebben al heel wat plaats-
genoten een tijdje als vrijwilliger 
bij het kindertehuis Hanukka in 
Sunyani gewerkt. Op dit moment 
wordt gebouwd aan een school 
voor ongeveer tweehonderd kin-
deren. Muttathara financiert de 
gehele benedenverdieping met 
zes lokalen. Hoe het er in Suny-
ani uitziet en het project vordert, 
is eind december in de late edi-

tie (22.30 uur) van Hart van Ne-
derland op SBS6 te volgen. Van 
26 tot en met 29 december zijn 
er telkens korte reportages en 

op 30 december zelfs een spe-
cial van 25 minuten. De film-
ploeg heeft een week rondgeke-
ken en gefilmd. 

Castricum - Met ingang van 1 
januari 2014 gaat het politie-
bureau in Castricum op zater-
dag dicht. De meeste contac-
ten met de politie verlopen al 
telefonisch en via internet. 

,,Alle nieuwe ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat het aantal be-
zoekers van het bureau in Castri-
cum op zaterdag en ook op an-
dere dagen, steeds verder terug-
loopt. In goed overleg met bur-
gemeester Mans hebben wij be-
sloten dit bureau voortaan op 
zaterdagen te sluiten. 
Dit geldt al voor de zondag”, zegt 
Paul Kloosterman, teamchef van 
het Basisteam Alkmaar/Duin-
streek waar Castricum toe be-
hoort. De mogelijkheden om 
aangifte te doen zijn de afgelo-
pen jaren bovendien uitgebreid 
met de telefonische aangif-
te, aangifte op afspraak (0900-
8844) en aangifte via www.po-
litie.nl.

,,Echte veiligheid wordt bereikt 
door inzet van politie op plaatsen 
en tijdstippen waar dat nodig is, 
door goede beschikbaarheid en 
bereikbaarheid. We zetten agen-
ten liever op straat in dan dat we 
een bureau open moeten hou-
den. De zaterdagsluiting bete-
kent overigens niet dat bewo-
ners van de gemeente altijd ver-
der moeten reizen om de po-
litie te spreken. De politie kan 
ook bij specifieke aangiften, zo-
als bij woninginbraken, bij men-
sen thuis een aangifte opnemen. 
Daarnaast kan de politie ge-
sprekken met bewoners voeren 
op een ander politiebureau of af-
gesproken locatie. Ook na kan-
tooruren in bijvoorbeeld bureau 
Alkmaar. In geval van nood kan 
via een intercom op de gevel van 
het politiebureau in Castricum 
rechtstreeks contact gemaakt 
worden met de meldkamer van 
de politie. Deze intercom bevindt 
zich naast de hoofdingang.”

Aangifte doen op afspraak kan 
bij ieder politiebureau in Noord-
Holland. Men kan 0900 - 8844 
bellen voor het maken van een 
afspraak.

Puzzel mee 
en win leuke 
Prijzen

Stuur de oplossing met uw 
adres en telefoonnummer 
voor 13 januari 2014 naar 
Weekblad De Castricum-
mer/Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191 1971 HB 
IJmuiden of mail uw oplos-
sing naar: 
redactie@castricummer.nl
met vermelding van uw 
telefoonnummer. Maximaal 
één inzending per adres.

  

Geesterduin 50, 
Castricum

Tel. 0251-653606

Cadeaubon t.w.v. e25,00

  

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

0251-652386, Geesterduin 39 
Tel. 0251-654683

Een heerlijke taart

  

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

1 uur gratis bowlen met 
max. 6 personen

  

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

2 toegangskaarten

  

Cadeaumand met 
natuurvoeding

  Geesterduin-
weg 29a

Castricum
Telefoon 

0251 650849

Cadeaubon t.w.v. e15,00

  

Burg. Mooijstraat 32
Castricum

Cadeaubon t.w.v. e20,00

Drogisterij 
AKer
Kerkweg 16

1906 AW 
Limmen

072-5053138

eetwinkel

in onze gezellige eetwinkel verkopen wij elke dag 
de meest uiteenlopende gerechten.

Soepen, maaltijden, salades, vegetarische gerechten, 
taarten hartig- en zoet. 

Probeer ook onze handgesneden verse friet, 
cappuccino’s en heerlijke broodjes.

wij werken met biologisch vlees en duurzaam 
gevangen vis en frituren in pure biologische olie. 

Burgemeester Mooijstraat 32  Castricum  
t. 0251 - 820883  www.bistroagogo.nl  info@bistroagogo.nl

OPeningStijden: di t/M za van 11.00 – 20.00 uur.

vriendelijke groet, 
                          Jeroen & Trudy

Politiebureau
zaterdags dicht
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Castricum – In januari gaan bij 
de Muziekvereniging Emergo 
de introductielessen slagwerk 
voor kinderen van start. Onder 
de pakkende naam Emergo Ry-
thmics kunnen kinderen vanaf 
acht jaar kennis maken met al-

le facetten uit de wondere we-
reld van het slagwerk. De in-
strumenten: drumstel, pauken, 
toms, conga’s, vibrafoon, xylo-
foon, gong en nog veel meer. De 
lessen worden gegeven in Gees-
terhage vanaf 6 januari. Op 16 

Introductie slagwerk Emergo voor kinderen

 

Castricum - In de kerstvakan-
tie vindt de opening plaats 
van de nieuwe expositie van 
een collectie van in Neder-
land voorkomende schelpen. 
Lennard Dunselman heeft 
zijn verzameling permanent 
in bruikleen gegeven aan het 
Strandvondstenmuseum. 

Lennard is veertien jaar en zit in 
de derde klas op het Bonhoeffer-
college. Hij verzamelt al acht jaar 
schelpen omdat hij het mooie 
voorwerpen vindt. Hij weet er al-
les van af. Op zaterdag 21 de-
cember komt hij om 11.00 uur 
zijn eigen expositie openen en 
vertellen. De schelpen worden 
tentoongesteld in vitrines van 
viskisten, die Lennard zelf heeft 
gemaakt in het museum. 

Op donderdagochtend 2 janua-
ri vanaf 10.00 uur zullen de nieu-

we houten wielen van de his-
torische brandweerspuitwagen 
Otto achter het museum gehoe-
peld worden. In navolging van de 
bouw van de Bakkumse schel-
penkar heeft  praktijkleraar Ja-
cob Beentjes met zijn leerlingen 
twee nieuwe houten wielen ge-
maakt. De stalen banden moeten 
om de houten wielen gekrompen 
worden. Een spectaculaire histo-
rische werkwijze. 

Hiervoor moeten de ringen eerst 
in een achter het museum gefa-
briceerde oven tot circa 500 gra-
den opgestookt worden, waarna 
de ringen over de houten wielen 
worden geschoven. Het houten 
wiel vliegt dan in brand. De rin-
gen dienen direct daarna zo snel 
mogelijk gekoeld en  geblust te 
worden. De brandweer van Cas-
tricum is gevraagd om assisten-
tie. 

Bewoners rond Schiphol 
verder in het nauw

Regio - Op 18 december be-
spreekt staatssecretaris Wilma 
Mansveld het door Hans Alders 
aan haar uitgebrachte advies 
met de woordvoerders lucht-
vaart van de Tweede Kamer. ,,De 

inhoud van dit advies is voor de 
bewoners zeer teleurstellend”, 
zegt Erwin von der Meer van de 
vereniging Bescherming Leef-
omgeving Regio Schiphol en het 
Platform Vlieghinder Regio Cas-

tricum. ,,De lokale bescherming 
met betrekking tot een maximum 
aan geluidshinder komt te ver-
vallen waardoor bewoners niet 
langer enige lokale rechtsze-
kerheid en -bescherming meer 
hebben. In het advies worden 
bovendien veel interpretatiemo-
gelijkheden opengelaten. Daar-
naast geeft het advies de lucht-
vaartsector veel ruimte om de 

operatie zo effectief en efficiënt 
mogelijk af te wikkelen, terwijl 
het voor de bewoners niet meer 
mogelijk is om na te gaan of er 
volgens de regels van het nieu-
we stelsel is gehandeld en het 
vliegverkeer zorgvuldig is afge-
wikkeld.” Het onderzoeksrapport 
is na 18 december beschikbaar. 
Hans Alders heeft, na overleg 
met de bewoners, aangegeven 

dat de inhoud van dit rapport 
agendapunt is voor het eerstko-
mende Alderstafeloverleg in ja-
nuari. Dan wordt ook gesproken 
over de door LVNL gehanteer-
de, en door de bewoners bekri-
tiseerde, normen voor staart- en 
zijwind bij het starten en landen. 
Er zal daarmee dus niet gewacht 
worden op het nog op te richten 
Overleg Regio Schiphol.

Bakkum - Het schaatsseizoen 
is in volle gang. Afgelopen za-
terdag organiseerde de VKIJ een 
groot pannenkoekenfeest voor 
alle jeugdleden. 

Ook werden de vaardigheids-
paspoorten uitgereikt waarin 
staat beschreven welke vaardig-
heden de schaatser beheerst. Ie-
dereen die een keer wil komen 
proeven van de schaatssport is 
zaterdag 21 december welkom 
op ijsbaan De Meent in Alkmaar. 
Opgeven bij de VKIJ jeugd-
schaatscoördinator Jolanda van 
Amsterdam, kijk op www.vkij.nl 
voor het mailadres. .

Schaatsen 
en meer... 

Slow daten ouderen tijdens 
kerstdiners van Ouderenfonds

Akersloot - Dinsdag genoten 75 
eenzame ouderen van een aan-
geboden kerstdiner bij Van der 
Valk Hotel Akersloot. Tijdens de 
kerstdiners die het Nationaal 
Ouderenfonds organiseert bij 37 
Van der Valk vestigingen door 

het hele land, gaan zo’n 4.000 
eenzame ouderen ‘slow daten’. 
Zo leren ze bij een gratis meer-
gangendiner op een ongedwon-
gen manier andere ouderen uit 
de buurt kennen. Als het na een 
hele avond tafelen en enter-

tainment klikt, wisselen ze hun 
adresgegevens uit via slowda-
tekaartjes. De ouderen werden 
vervoerd met de Boodschappen-
Plusbussen van het Ouderen-
fonds of via vrijwilligers van de 
Lions Clubs en de Rotary Clubs. 

Akersloot - Op vrijdag 20 de-
cember overhandigt Nationale-
Nederlanden aan korenmolen 
De Oude Knegt in Akersloot een 
donatie van 2.500 euro. De stich-
ting is de derde winnaar van de 
actie ‘Alles en iedereen verdient 
een mooie oude dag’. Met de gift 
kan de Oude Knegt het verzakte 
molenerf ophogen en opnieuw 
bestraten. Namens De Oude 
Knegt neemt molenaar Theo Vis-
ser de cheque in ontvangst. 
De historische korenmolen staat 
op de plaatselijke monumenten-
lijst. Vrijwilligers houden De Ou-
de Knegt draaiende en in stand. 
Met het geld is de molen straks 

ook weer goed toegankelijk voor 
bezoekers met een fysieke be-
perking en ouders met een kin-
derwagen. De korenmolen en 
het daarbij behorende huisje 
vervullen een belangrijke socia-
le functie in Akersloot. Zo is het 
ook een trefpunt voor talrijke ge-
pensioneerden uit het dorp, die 
er komen aanwaaien voor een 
kop koffie en een gezellig praat-
je. De molen draait en maalt bij 
voldoende wind elke zaterdag en 
woensdag en kan dan worden 
bezocht.
Nationale-Nederlanden is begin 
dit jaar gestart met een landelij-
ke zoektocht naar oude objecten 

Prijs voor De Oude Knegt

die met hun jarenlange aanwe-
zigheid vaak onlosmakelijk ver-
bonden zijn met de uitstraling en 
sfeer van hun omgeving. Na de 
restauratie van de klok van de 
Barones van Kasteel de Haar en 
de BoodschappenPlusBus van 
het Nationaal Ouderenfonds, is 
nu korenmolen De Oude Knegt 
aan de beurt.

februari vindt er een afsluiting 
plaats voor belangstellenden. De 
groepstijden zijn van 15.45 tot 
16.45 uur of van 16.45 tot 17.45 
uur. Inschrijven via info@emer-
go.org of telefonisch bij Ingrid 
Gijzen 06-27622709.

Castricum - De Werkgroep 
Oud Castricum wil een ten-
toonstelling samenstellen 
over de dagelijkse praktijk op 
de lagere scholen van  Castri-
cum en Bakkum tussen 1950 
en 1960. 

Hans Mantjes van de werkgroep 
vertelt: ,,We hebben al veel klas-
senfoto’s, maar kunnen er nog 
meer gebruiken. 

Daarnaast zijn we op zoek naar 
foto’s van schooluitjes, lesboek-
jes, schriftjes, inktlappen, let-

terdozen, blinde kaarten enzo-
voorts. Wij willen ze graag lenen. 
Men kan ze komen brengen op 
zaterdag 4 januari tussen 14.00 
en 16.00 uur of op woensdag 8 
januari tussen 19.30 en 21.00 uur 
bij De Duynkant, het gebouw 
van de Werkgroep Oud Castri-
cum aan de Geversweg. Ook 
verhalen over de schooltijd in de 
jaren vijftig horen we dan graag.” 

Wie niet langs kan komen, neemt 
contact op om materialen op te 
laten halen via  info@oudcastri-
cum.com of tel.: 0251-671642.

Tentoonstelling school-
spullen jaren ’50-‘60
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Castricum - Vitesse en Assen-
delft stonden dit weekend voor 
het eerst tegenover elkaar in 
competitieverband. Omdat Vi-
tesse verzuimde gebruik te ma-
ken van wel héél veel grote kan-
sen, bleef het lang spannend. 
Maar vriend en vijand konden na 
afloop vrede hebben met de dik 
verdiende 0-2 zege van Vitesse. 
Twaalf minuten na de aftrap 
was het raak. Bij een vrije trap 
net buiten het strafschopgebied 
en midden voor doel werd geen 
goede muur neergezet. Robin 
Bakker kon daardoor dankbaar 
de bal naast de muur in de hoek 
knallen: 0-1. Ook daarna bleef 
Vitesse duidelijk de boventoon 
voeren, zette telkens snel druk 
op de tegenstanders en creëer-
de bovendien heel legio grote 
kansen. Toch ging de rust in met 
slechts die 0-1 stand op het sco-
rebord waarmee Vitesse zichzelf 
na een prima eerste helft duide-
lijk tekort deed.

Na rust wist Jelle Limmen de ge-
lijkmaker te voorkomen. Aan de 
andere kant bleef Vitesse door-
gaan met zowel het creëren als 
het missen van kansen. Maar 
in de 66e minuut was het als-
nog raak toen de bal na een van 
links opgezette aanval op rechts 
terecht kwam bij de vrijstaande 
Shabari Visser. Zijn voorzet vanaf 
de achterlijn werd door Lennert 
Beentjes in het kruis gescho-
ten: 0-2. Omdat Vitesse daarna 
verzuimde de wedstrijd op slot 
te gooien bleef Assendelft strij-
den voor een aansluitingstref-
fer. Vlak voor tijd leek die nog te 
gaan vallen, maar met twee pri-
ma reddingen wist Jelle Limmen 
zijn goede debuut extra kleur te 
geven. Door deze zege is Vites-
se naar de tweede plaats op de 
ranglijst geklommen zodat het 
hele team met een héél positief 
gevoel kan gaan genieten van de 
komende winterstop.

Vitesse sluit het jaar af 
met overtuigende zege

Castricum - FC Castricum is te-
gen DVVA zwaar onderuit ge-
gaan. Met een pak slaag van 7-0 
gingen de mannen van coach 
Ron van der Velde onderuit. De 
wedstrijd bracht alleen het eer-
ste half uur spektakel. Na een 
mooie aanname van Maarten 
van Duivenvoorde schoot Justo 
van de Werf keihard op de krui-
sing. Even later was Van Duiven-

voorde de verdediging van DVVA 
weer te snel af, maar kwam hij 
niet tot scoren. Daarna kantelde 
de wedstrijd razendsnel. Binnen 
tien minuten scoorde DVVA drie 
keer. Na de rust was er met tien 
man geen redden aan. DVVA 
schoot in totaal zes keer op doel 
en kreeg drie penalties. De eind-
stand leverde een beschamende 
7-0 op. Foto: Leone Hamaker.

Blamage FC Castricum 

Akersloot - Een belangrijke 
thuiswedstrijd stond voor de za-
terdagavond op het program-
ma voor Meervogels dames 1. 
Westfriezen, waar Meervogels 
de tweede plek mee deelt, staat 
op doelsaldo net boven Meer-
vogels. Deze wedstrijd was be-
palend voor wie de tweede plek 
mag behouden en wellicht moet 
blijven delen met Zap 2, die ook 
hetzelfde aantal punten heeft in 
de ranglijst maar tot het hoogste 
doelsaldo van de drie beschikt. 
Beide teams waren dan ook ge-
brand om te winnen.

De gehele eerste helft gingen de 

teams gelijk op, beide vastbeslo-
ten de punten niet uit handen te 
geven. De dames gingen de rust 
in met een stand van 13-13. In de 
tweede helft bleven de teams om 
en om scoren. Penalty’s werden 
verzilverd door Annick de Beurs, 
maar liefst zes. Pas bij een stand 
van 21-21 wist Meervogels uit 
te lopen op Westfriezen en een 
stand van 27-22 verscheen op 
het scorebord. Westfriezen pro-
beerde de schade nog te beper-
ken, maar Meervogels wist deze 
stand te behouden tot het fluit-
signaal. De volgende wedstrijd is 
uit op zondag 5 januari om 11.00 
uur tegen Con Zelo 1.

Meervogels winnen van 
Westfriezen met 27-22

Limmen - Op 15 december 
werd een viswedstrijd voor 3 FM 
gehouden. Deze werd georgani-
seerd door de 13-jarige Quinten 
Oudendijk. Hij is lid van jeugdvis-
club Samen Beet en wilde graag 
wat doen. Samen met een groep 
vrijwilligers werd een koppel-
wedstrijd uitgeschreven, waar 42 
vissers op afkwamen. Het streef-

bedrag van Quinten was 250 eu-
ro, maar het werd veel meer, de 
teller staat al op ruim 1.550 eu-
ro en loopt nog steeds door! Er 
werden maar liefst 1.720 vissen 
gevangen. Aan top stonden Pe-
ter en Lex van der Heijdt met 223 
stuks, Mandy en Simon Schouws 
183 stuks en Dick Pekel en Mar-
cel Acquoy: 168 stuks.

Vissen voor 3FM Serious 
Request: 1.550 euro

Bakkum - Op zondag 5 janu-
ari staan vanaf 16.30 uur de 
deuren van Tennisclub Bakkum 
wagenwijd open voor alle leden 
en hun partners om het glas te 
heffen op het nieuwe jaar. Ook 
dit jaar ontbreken de erwten- 
en bonensoep niet. De compe-
tities starten in week veertien. 
Uitgekeken wordt naar de pres-
taties van het eerste team, dat  
voor het vijfde opeenvolgen-
de jaar in de eerste klasse van 
de landelijke zondagcompetitie 
van de KNLTB speelt. Informa-
tie over het lidmaatschap is te 
vinden op www.tcbakkum.nl.

Nieuwjaars-
bijeenkomst 

Castricum - Afgelopen za-
terdag is er het jeugdtoernooi 
achter de derny gereden op 
de baan in Apeldoorn. Om een 
startopstelling voor de derny-
wedstrijden te verkrijgen werd 
er eerst een scratch gereden. 
Yanne Dorenbos werd acht-
ste en kwam in de tweede se-
rie terecht. In beide series gin-
gen de eerste drie door naar de 
grote finale. Yanne reed mak-
kelijk naar een finalestartplek. 
In de finale over twintig ron-
den moest Yanne vanaf de laat-
ste plek starten. Na een demar-
rage van Ruben Buitendijk wist 
ploegmaat Bob Markus knap te 
volgen en Yanne rukte op van-
uit het achterveld. Met de daar-
op volgende sidderende strijd 
kwamen Bob en Yanne op kop 
in de strijd. In de laatste ronde 
kon Yanne de kop overnemen 
en gaf deze niet meer af. Yan-
ne ging met goud naar huis en 
Bob met zilver. 

Yanne rijdt 
naar goud

Castricum - Voor de twee-
de keer organiseert de Wandel-
commissie Castricum op tweede 
kerstdag een wandeltocht door 
het duingebied. De beschikbare 
afstanden zijn 5, 10, 15 en 20 ki-
lometer. Alle routes komen langs 
de kerstvrouw die wat lekkers 
uitdeelt. Het startpunt van de 
routes is zoals gewoonlijk vanuit 

Dorpshuis De Kern, Overtoom 15 
te Castricum. Dorpshuis De Kern 
is open  vanaf 9.30 uur. Afhan-
kelijk van de te lopen afstand is 
er een maximale starttijd. Lopers 
voor de 20 km mogen tot 11.00 
uur starten, lopers voor de 15 km 
kunnen starten tot 12.00 uur en 
de 5 en 10 km kunnen starten tot 
13.00 uur.

Frisse neus halen kerst

Actie voor 
Filippijnen 

Castricum - Toen Hugo, Joris, 
Sil (achter v.l.n.r.), Karlien en 
Sterre (voor v.l.n.r.), de enor-
me ramp op de Filippijnen 
zagen besloten ze een eigen 
actie te starten. 

Deze Visser ’t Hooft-leerlingen 
uit groep acht zijn allemaal voet-

ballers bij FC Castricum, dus er 
moest met voetballen geld wor-
den verzameld. Onlangs ver-
schenen 25 leerlingen om voor 
twee euro een voetbaltraining te 
volgen. 
Hugo, Joris, Sil, Karlien en Ster-
re waren de trainers. Foto: Han 
de Swart.







Castricum - Op 27 december 
van 12.30-14.30 uur in sporthal 
de Bloemen houdt volleybalver-
eniging Croonenburg in samen-
werking met sportservice Ken-
nemerland de derde smashbal 
clinicvan dit jaar.  Smashbal  is 
een nieuwe dynamische spel-
vorm van het volleybal. Al van-
af het eerste moment leren de 

deelnemers smashen. Voor-
al jongens, maar ook meiden 
vinden dat erg leuk.  Aan het 
eind van de clinic is er een de-
monstratie van volleyballers van 
Croonenburg. De clinic is gratis 
voor kinderen in de leeftijd van 
6-13 jaar. Meer informatie: zie 
www.croonenburg.nl.

Castricum - De mannen van 
Croonenburg wilde na het goede 
resultaat van vorige week dit de-
ze week doorzetten. De mannen 
uit Castricum begonnen de vol-
leybalwedstrijd goed. Croonen-
burg kwam al snel op een 10-14 
voorsprong waardoor De Boemel 
een time out moest nemen. Bij 
de stand 20-21 voor Croonen-
burg zat de sfeer er weer goed 
in. Op het moment dat het moest 
haperde de pass en serveerde 
De Boemel de set uit: 25-22. Bei-
de ploegen gingen daarna weer 
gelijk op. De Boemel was in het 
laatste deel effectiever en pakte 
de set met 25-19. 
Croonenburg begon de der-
de set sterk, Joris Burger zet-
te de pass neer en had volledige 
grip. Bij een voorsprong van 8-11 
voor Croonenburg werd de time 
out aangevraagd door de heren 

uit Tuitjenhorn. De voorsprong 
bleef tot 15-17 steeds twee pun-
ten totdat oud-eredivisiespeler 
Buter van De Boemel de stand 
omboog in 24-17. De eindstand 
werd uiteindelijk 25-18 voor De 
Boemel. Door een goede ser-
vice serie van Auke Pauzenga 
en Edwin Gerritsen kwamen de 
mannen uit Castricum al snel op 
een ruime voorsprong van 15-
20 in set nummer vier. De voor-
sprong werd gekoesterd weer 
door goed aanvalsspel en de 
blokkering stond als een huis. 
De eindstand werd 19-25 voor 
de Castricummers.
De volgende wedstrijd is 11 ja-
nuari thuis tegen Madjoe. Na 
de winterstop zullen de mannen 
van Croonenburg er weer alles 
aan doen om punten te pakken 
en zich te handhaven in de der-
de divisie.

Castricum - Al is het een dub-
beltje op zijn kant, de Castricum-
se Rugby Club heeft goede za-
ken gedaan in de strijd om de 
kampioenspoule Ereklasse. De 
thuisformatie ging onderuit te-
gen LRC Diok met 22-37, maar 
mag zich dankzij de zwaarbe-
vochten bonus, onder de ge-
plaatsten scharen. De Castri-
cumse RC bezet de plek net 
naast het podium op gepaste af-
stand van de top drie. 

Diok opende de score met een 
penalty, die werd opgevolgd 
door een geconverteerde try. 
De achterstand was een flinke 
streep door de rekening van de 
thuisploeg, die niet bij de pakken 
neer ging zitten. Kevin Bakker 
was de try maker voor de thuis-
ploeg, na een echte push over 
vanuit de line-out. Blake Soren-
sen was minder gelukkig met 
de conversie. De ruststand werd 
bereikt door een dropgoal van 
de gasten (5-13). De start van de 
tweede helft was voor de Duin-
randers, zonder te scoren overi-
gens. Het verlies van Roy Scher-
mer aan een ernstige kniebles-
sure luidde een Diok periode 
in. In tien minuten tijd vergaar-

den zij 17 punten door een pe-
nalty en twee bonus tries. Aan-
gemoedigd door hun gebles-
seerde captain Pieter-Bob Wie-
renga, herpakten  de mannen uit 
Castricum zich en werd er hard 
gewerkt om het verschil te ver-
kleinen. Dit lukte door tries van 
Zachary Jungmann en Soren-
sen. Het was echter niet alleen 
Cas dat gebruik maakte van sco-
ringskansen. Diok was op zoek 
naar het bonuspunt en vond de-
ze met haar vierde try. De laat-
ste tien minuten stonden in het 
teken van de jacht. Diok weer-
stond de aanvallen op haar try li-
ne, maar moest uiteindelijk toe-
staan dat gelegenheidscaptain 
Joost Kramer de dikverdiende 
try drukte. James Makea conver-
teerde en de eindstand, 22-37, 
was geboren. De laatste en al-
lesbeslissende ronde in de Lot-
to Ereklasse staat gepland op za-
terdag 21 december. De Castri-
cumse formatie maakt zich op 
voor de confrontatie in Hoek van 
Holland, thuisbasis van de Hoo-
kers, KO zoals gebruikelijk 15.00 
uur. Na deze ronde zal het ver-
volg van de competitie worden 
gepubliceerd, die 4 januari van 
start gaat. Foto Theo Beentjes.

Limmen - Kinderen kunnen 
meedoen aan een clinic moun-
tainbiken op een mountainbike-
parcours. De fietsen en helmen 
staan klaar op vrijdag 27 decem-
ber en donderdag 2 januari van 
10.00 tot 12.00 uur in Limmen 
voor de leeftijd 8 tot en met 12 
jaar. De clinic is onderdeel van 
de Kerstvakantiecocktail. Aan-
melden kan bij Ton Kramer van 
KPBiking, telefoon 06 50506087 
en info@kpbiking.nl. 

Smashbalclinic kinderen

Croonenburg wint van koploper

Rugbyclub verliest van Diok 
maar verdient toch top zes

Mountainbiken 
in kerstvakantie

Castricum - Afgelopen week-
end stond de volleybaltopper 
in de derde divisie vrouwen op 
het programma. Croonenburg 
moest het opnemen tegen de 
dames van Zaanstad. Croonen-
burg coach Paul Oudejans zag 
zijn vrouwen met 3-1 overtui-
gend winnen. Ongeslagen met 1 
set meer verlies staan de volley-
balsters van Croonenburg op de 
tweede plaats achter Zaanstad.
De pass lag in de eerste twee 
sets bijna perfect en daar-
door kon spelverdeelster Jas-
min Luijckx het blok van Zaan-
stad goed uit elkaar trekken. 
Buiten aanvallers Kaira van der 
Pal en Winnie Assendelft scoor-
den dan ook nagenoeg 100 pro-
cent. De jeugdige Lisan Kok 
was op dreef in het midden. Ra-
ke klappen werden afgewis-
seld met slimme tactische bal-

len. Zaanstad verdedigde goed, 
maar had geen schijn van kans 
tegen de geoliede machine van 
Croonenburg. In de tweede set 
hield Croonenburg de koploper 
zelfs onder de veertien punten.  
Routiniers Nancy van Rooij (veel 
slimme ballen) en Marije Bloem 
(rake klappen rechtdoor)hielden 
de ploeg op het goed spoor. In 
de derde set had Zaanstad een 
nieuwe speelster ingebracht en 
zakte Croonenburg weg. On-
danks een goed invalbeurt van 
aanvalster Demi Zwerver  werd 
de set toch net aan verloren. In 
de vierde en laatste set bracht li-
bero Paulien van der Steen  de 
nodige rust in het team met een 
uitstekende pass. Het definitie-
ve gat werd geslagen door een 
snoeiharde  bal van achter de 
drie meter lijn van Winnie As-
sendelft. 

 

Limmen - Sanne Briefjes van 
tafeltennisvereniging Limmen-
Heiloo behaalde in juni van dit 
jaar al haar B-licentie tijdens het 
nationale kwalificatietafeltennis-
toernooi voor de jeugd.

Het winnen van de halve fina-
le tijdens B-jeugdranglijst toer-
nooi in Assen, afgelopen zater-
dag, zou genoeg wezen om een 
A-licentie te krijgen. Sanne wist 
zelfs haar kans te verzilveren 
door de finale bij meisjes pupil-
len te winnen. In de pouleron-
de verloor ze maar één wedstrijd, 
tegen B-ranglijst aanvoerder Li-
sa Mattheij. In de finale nam de 
speelster uit Limmen revanche 
op de verloren wedstrijd en won 
met 3-1. 
Sanne kan zich bij komende A-
ranglijst toernooien, meten met 
de tien overige pupillen A-licen-
ties houders die Nederland rijk 
is.

Sanne A-licentiehouder

Akersloot - Het klaverjassei-
zoen in café de Vriendschap is 
ondertussen in volle gang en  
zaterdag 21 december zal de 
grote kerstdrive worden gehou-
den. Iedereen is welkom. Er zijn 
volop prijzen te winnen en er is 
een verloting. De aanvangstijd is 
20.00 uur en men kan zich tele-
fonisch opgeven onder nummer 
0251-312866.

Kerstdrive De 
Vriendschap

Castricum - Elke woensdag  
start er vanaf De Hoep om 10.00 
uur een tocht  van drie km én 
een van zeven tot tien km. Voor 
de mensen die graag een lange-
re tocht maken is er de mogelijk-
heid om op de even weken een 
wandeling van vijftien km te ma-
ken. Het startpunt ligt dan bij het 
NS Station van Castricum en de 
begintijd is ook 10.00 uur. Vanaf 
8 januari is iedereen weer wel-
kom. Deelnemen aan de wande-
lingen kost niets, men hoeft zich 
niet vooraf aan te melden.

Winters wandelen

Limmen - Heilooër Wim Man-
demakers is donderdagavond, 
winnaar geworden van de we-
kelijkse rit om de Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup op het parcours aan 
de Pagenlaan in Limmen. Twee-
de werd Milosj van Renesse, ge-
volgd door Vincent Beentjes uit 
Castricum.

Wim wint weer
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