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Samenzang kerstavond 
op pleintje van Bakkum

Bakkum - Ook dit jaar organi-
seert muziekvereniging Emergo 
op 24 december weer de tradi-
tionele samenzang bij de kerst-
boom op het pleintje in Bak-
kum. Om 19.15 uur brengt het 
ensemble een aantal beken-
de kerstnummers ten gehore en 
om 19.30 uur begint de samen-
zang. Iedereen wordt opgeroe-
pen om een windlicht mee te ne-
men. Vorig jaar moest de samen-
zang vanwege slecht weer voor 
het eerst in haar bestaan worden 

afgelast. Mocht het dit jaar weer 
slecht weer zijn, dan stelt Hotel 
Borst de feestzaal ter beschik-
king. Cor de Beurs van de orga-
nisatie: ,,Enige minpunt is dat het 
gemeentebestuur een aanzien-
lijk bedrag vraagt voor een ver-
gunning.”
,,Emergo betaalt voor de leges 
en voor een ontheffing voor het 
schenken van alcohol en dat is 
gebruikelijk bij dit soort evene-
menten”, laat Marjolein Heidema 
van de gemeente weten.  

Van der Valk wil casino en 
wellness met nieuw zwembad 
Akersloot - Donderdagavond 
praat de gemeenteraad over de 
uitbreiding van Van der Valk. Het 
hotel wil een casino met lounge-
club realiseren, een ruimte voor 
‘live cooking’ en congresruimten. 
Daarnaast moet er een wellness-
centrum komen met een nieuw 
zwembad en circa tachtig extra 
hotelkamers, deels in een nieuw 
gebouw en deels op de locatie 
van het oude zwembad. Tot slot 
wil het hotel een toeristisch in-
formatiepunt inrichten.
Het wellnesscentrum komt 
in een apart gebouw van cir-
ca 800m² dat via een luchtbrug 
in verbinding staat met het ho-
tel. Ook het casino, de ‘live cook-
ing’ en congresruimte komen 
in een nieuw gebouw van circa 
1100m2 dat tegen het bestaan-
de hotel aan de noordzijde wordt 
gebouwd. Om deze uitbreiding 
mogelijk te maken koopt Van 
der Valk circa 1,8 hectare wei-
degrond aan de noordzijde van 
het hotelterrein, ingeklemd tus-
sen de A9 en het hotelterrein. De 
beoogde nieuwe gebouwen zijn 
bijna volledig op het huidige ho-
telterrein gesitueerd. Ter com-
pensatie wil Van der Valk een fi-
nanciële bijdrage leveren aan 
landschap Noord-Holland voor 

de realisatie van natuurproject 
Weijenbus in Uitgeest.
,,Een breder aanbod aan toeris-
tisch-recreatieve voorzieningen 
zou op deze plek goed passen”, 
aldus het college. ,,Hier komt bij, 
dat er een verschuiving in de ho-
telsector is waar te nemen, waar 
vroeger het accent lag op zake-
lijke gasten ligt dat nu op toe-
ristische gasten. De hotelbezoe-
ker wil bovendien ook ter plek-
ke vermaakt worden waar vroe-
ger een eenvoudige overnach-
ting volstond. Dit alles vraagt om 
een ander voorzieningenaanbod. 

Het plan voorziet in slechtwee-
rvoorzieningen en hotelbedden, 
waar een tekort aan is.” Alle uit-
breidingen tezamen leiden tot 
circa 100 extra arbeidsplaatsen. 
Maar het plan is in strijd met 
het bestemmingsplan omdat 
een casino hier niet is toege-
staan en het gedeelte waar de 
bestemming agrarisch is, wordt 
geen horeca en geen gebouwen 
en voorzieningen ten behoeve 
van horeca toegestaan. De raad 
wordt nu gevraagd in te stem-
men met een herziening van het 
bestemmingsplan. 
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Kerst petit fours!

De bestellijsten 

liggen voor 

u klaar in onze 

winkels!

Met heerlijke groet, 
uw banketbakkers!
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1e en 2e

kerstdag
geopend

I.v.m. de feestdagen verschijnt deze krant 
volgende week op dinsdag 23 december.

 
Advertenties aanleveren voor 

maandag 22 december 10.00 uur.
Redactie aanleveren voor maandag 9.00 uur.

De week van 31 December 
verschIjnt Deze krant nIet.

Burgemeester Mooijstr 29 Castricum 0251-652430

U kiest met 
kerstmis toch ook 
voor het beste?

Fondue/gourmet
nu €8,95 p.p.

Hertenstoofvlees
100gr nu €2,99

Landhoen
100gr nu €1,65

Ribeye
100gr nu €2,95

Carpaccio
100gr nu €3,50

Runderrollade
100gr nu €2,45
Hertenbiefstuk
100gr nu €5,50

Lamsbout
100gr nu €3,75

Haasbiefstuk
100gr nu €5,50

entrecote
100gr nu €2,95

Bestellingen tot zaterdag inleveren of 
e-mailen info@groeneslager.nl 

Woensdag 24 december open van 07.00 tot 15.00 uur

VUURWERK
CASTRICUMMERWERF 88
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Castricum -  Socius Maat-
schappelijk Dienstverleners en 
Stichting Welzijn Castricum star-
ten in januari de cursus De kunst 
van het ouder worden. Het doel 
van de cursus is om te leren van 
elkaars ervaringen, nieuwe con-
tacten maken, zelf het heft in 
handen houden en elkaar steu-
nen en stimuleren. De cursus 
bestaat uit vijf bijeenkomsten en 
wordt gegeven op maandag van 
13.30-15.30 uur, aan het Burg. 
Nielenplein 6 in Heemskerk. Bij 
deelname vindt vooraf een ge-
sprek plaats. Voor meer infor-
matie en aanmelding tel.: 088-
8876900.

De kunst van 
ouder worden

Castricum - Bij de bibliotheek 
kunnen kinderen in de kerst-
vakantie een eigen kerstboom 
knutselen op dinsdag 23 de-
cember van 10.00 tot 11.30 uur. 
De activiteit is bedoeld voor kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar. Na het voorlezen van een 
kerstverhaal, gaan de kinde-
ren aan de slag. Hierbij wordt 
gebruikt gemaakt van het Bieb 
Atelier, waarin een grote voor-
raad materialen te vinden is om 
je eigen kunstwerk te maken. 
Aanmelden kan bij de Klanten-
service in de bibliotheek, op tel.: 
0251–655678 of via castricum@
bknw.nl.

Knutsel een 
eigen kerstboom

Deelnemers Johanna’s Hof 
E-Top Tournament rond

Castricum - Op 24 januari vindt 
de loting van het Johanna’s 
Hof E-Top Tournament plaats. 
De volgende clubs doen mee: 
AFC, Buitenveldert, De Meern, 
TOGB, Quick, Spartaan’20, RKAV 
Volendam,Quick Boys, JVC Cuij-
ck, Fortuna Wormerveer, AFC’34, 
FC Iserlohn, sc NEC, GVAV Rapi-
ditas, Be Quick 1887 en FC Cas-
tricum. Met de deelname van het 
Duitse FC Iserlohn is het deelne-

mersveld van het Johanna’s Hof 
E-Top Tournament rond. Op za-
terdag 4 april zal de crème de 
la crème van het jeugdvoetbal 
in Castricum aan de aftrap ver-
schijnen. Alleen Alphense Boys 
en Quick’20 gingen niet in de 
uitnodiging. De organisatie heeft 
nog geprobeerd een aantal be-
taald voetbalorganisaties te 
strikken, maar dat bleek lastig. 
Foto: Han de Swart.

Judoka’s Groefsema winnen 
kerstballen en kerststerren
Castricum - Afgelopen za-
terdag organiseerde Judoclub 
Groefsema de tweede editie van 
het kerstballentoernooi. Zo’n 60 
judoka’s stonden op de mat om 
te strijden voor een gouden, zil-
veren en bronzen kerstbal. 
Duco Tol, Lars Wokke, Christoph 
Carper, Luuk Zijp, Roos Graaf-
land, Tijn van Straalen, Jurrian 

Kemps, Jane Maria Demmers, 
David Bakker en Casper Baas 
waren de winnaars. 
Dit jaar werden er voor het eerst 
kerststerren uitgedeeld aan de 
judoka’s met de mooiste Ippon 
(Japans voor vol punt).  
De kerststerren waren voor Lau 
de Groot, Joyce Pepping en 
Duco Tol.

Kans op gratis dag extra 
kinderopvang bij Forte

Castricum - Om inwoners en 
belangstellenden in Castricum 
en Limmen kennis te laten ma-
ken met de manier waarop kin-
deren van nul tot vier jaar wor-
den opgevangen organiseert 
Forte Kinderopvang elke eer-
ste maandag van de maand van 
18.00-20.00 uur een open avond. 
Daarbij kunnen alle geïnteres-
seerden een kijkje nemen bij 
kinderdagverblijven De Vuurto-
ren en Het Zandkasteel in Cas-
tricum, en Eigen Wijs in Limmen. 
Bezoekers ontvangen een leu-
ke goodie bag en maken boven-
dien kans op een gratis dag extra 

opvang. Voor meer informatie of 
vragen: www.fortekinderopvang.
nl, of 0251-658058.

Pas op voor 
zeehonden

Castricum – De gemeente Cas-
tricum waarschuwt strandbezoe-
kers uit de buurt te blijven van 
een aangespoelde zeehond op 
het strand. Het kan het zijn dat 
het dier met een griepvirus is 
besmet. Het gaat om een variant 
van vogelgriep, het type H10N7. 
Daarom is het zaak om afstand 
te houden, het dier niet aan te 
raken en direct de gemeente 
(14 0251) of strandtoezichthou-
der (06-19429644) te waarschu-
wen. Eerder zijn er dode en zieke 
zeehonden gevonden in de Wad-
denzee en bij de kust van Ber-
gen, die het griepvirus bleken te 
hebben. De verwachting is dat er 
nog meer ziektegevallen volgen. 
De kans op overdracht van dit 
virus op mensen is zeer gering, 
maar niet uitgesloten. Daarom is 
het zaak de zeehonden met rust 
te laten en ook huisdieren op af-
stand te houden. Houdt honden 
aan de lijn.

,,Blijven ademen en 
genieten van elke dag,,
Limmen - Op 21 december 
hoopt Gerrit Bakkum zijn hon-
derdste verjaardag te vieren. 
Geboren op 21 december 1914 
en getogen in Limmen. Ger-
rit heeft zijn hele leven in Lim-
men gewoond. Hij is zo trots als 
een pauw. ,,Ik ben heel dank-
baar dat ik dit mag meemaken. 
Ik ben gezond van geest en fy-
siek mag ik niet mopperen. In 
verzorgingstehuis de Came-
ren loop ik elke dag een rond-
je met de rollator en één keer 
per week doe ik mijn gymoefe-
ningen.” 
De jarige kreeg samen met zijn 
in 2012 overleden vrouw Lies 
Zuurbier 12 kinderen, 21 klein-
kinderen en 26 achterkleinkin-
deren. Een hele grote familie. 
,,In 2011 vierden we ons zeven-
tigjarige huwelijksfeest. En dat 
is ook uniek, wie kan dat nou 
zeggen?” Gerrit werkte jaren-
lang in de bollen bij de fi rma 
Valkering en heeft tot in de ja-
ren 90 getuinierd. Zaaien, spit-
ten en houtzagen en het spe-

len op de grote trom bij fanfa-
re Excelsior waren zijn grootste 
hobby’s. 
In het eerste elftal van voetbal-
vereniging Limmen speelde hij 
heel wat wedstrijden. Sportief 
is Gerrit nog steeds. Met een 
aantal mannen van het huis 
wordt vaak een biljartje ge-
legd. ,,En een rijbewijs heb ik 
nooit gehaald, we deden vroe-
ger alles op de fi ets.” Hij heeft 
het naar zijn zin in de Came-
ren. ,,De familie komt regelma-
tig langs voor een kop koffi e en 
een praatje. Dat is erg gezel-
lig. Ik word erg verwend door 
de zusters. 

Met een lekker sigaartje en een 
borreltje voor het slapen gaan 
kan ik goed ontspannen.” Een 
echte tip kan de jarige niet ge-
ven, nou ja, blijven ademen en 
genieten van elke dag! Wie 
Gerrit wil feliciteren kan dat 
doen op zondag 21 december 
tussen 14.30 -15.30 in de Bur-
gerij in Limmen.

,,Blijven ademen en 

Prestaties in libre-competitie
Castricum - Tijdens de ope-
ningspartij van de avond, tussen 
de nummers een en twee van de 
ranglijst, Piet Zonneveld en Jör-
gen Bolten, werd het gelijk duide-
lijk dat Jörgen stoute plannen had 
bij biljartvereniging Wik. 

In amper achttien beurten gaf hij 
Piet geen enkele kans en scoor-
de na een aarzelend begin na de 
zesde beurt, tien beurten achter 
elkaar, een gemiddelde van 3.8 
carambole per beurt. Jörgen heeft 

nu een punt achterstand op Piet.
Frans Lute liet direct zijn grote 
klasse zien in zijn partij tegen Ge-
rard de Zeeuw. In twintig beurten 
pakte hij vier winstpunten. mee. 
De partij tussen Siem Bakkum en 
Peter Vos kende voor beiden een 
bliksemstart. 
Siem sloot de partij in 23 beur-
ten winnend af. Gert Lute KWAM 
goed los in zijn partij tegen Re-
né Dijkstra. De partij tussen Huib 
Moot en Kees Baars werd door 
Huib gewonnen. 

20.342 euro dankzij Grote Clubactie
Castricum - Lotenverkopers 
van de Grote Clubactie zijn ook 
dit jaar weer fanatiek aan de slag 
gegaan voor hun sport-, cul-
tuur- of hobbyvereniging. De op-

brengst van deelnemende ver-
enigingen uit Akersloot, Cas-
tricum en Limmen is in totaal 
20.342 euro. De jaarlijkse fi nan-
ciële injectie die ze door de Gro-

te Clubactie krijgen, is voor ve-
len onmisbaar voor de aanschaf 
van onder meer materialen, in-
richten van het clubhuis, organi-
seren van activiteiten. Alle deel-
nemende verenigingen hebben 
hun cheque ontvangen. 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

In actie na stormschade
Castricum - Vrijdagmiddag 
rond 14.45 rukte de brandweer 
uit richting het appartementen-
complex aan de G. Kuijs Piepers-
straat.
Daar bleek een lange rand met 
zink losgewaaid te zijn door de 
storm die ochtend. De spuitgas-
ten hebben het zink over een 

lengte van zo’n acht meter ver-
wijdert om het gevaar weg te ne-
men. De woningbouw herstelt de 
schade. Door de rukwinden die 
dag waaide een boom tegen een 
schuurtje op het Narcissenveld. 
Deze is door medewerkers van 
de gemeente verwijderd en af-
gevoerd. Foto: Evelien Olivier.

Inbraken, hacker, ruzie en vuurwerkoverlast
Limmen – Vorige week maan-
dag omstreeks 19.30 uur kwam 
er bij de politie een melding dat 
er mogelijk ingebroken zou wor-
den op het Achtkant. De buur-
vrouw hoorde geluiden die zij 
niet kon plaatsen en is op on-
derzoek uitgegaan. Vanuit haar 
slaapkamer zag zij een man han-
gen aan het slaapkamerraam 
van de buurman. Deze heeft zij 
aangeroepen en hierop is de 
man gevlucht, waarschijnlijk de 
Hoogeweg op. Hij is niet in de 
woning geweest. Er is wel scha-
de ontstaan aan het slaapka-

merraam. Het raambeslag is ver-
nield. Op de begane grond werd 
ook een raam vernield. Signa-
lement dader: lange jongeman, 
kort jack en waarschijnlijk een 
spijkerbroek.
In Castricum verscheen die dag 
op het bureau een persoon aan 
de balie die op zijn computer een 
site had bezochtvan National Se-
curity Agency Interpol Associati-
on. Zijn computer werd geblok-
keerd. De blokkade zou kunnen 
worden opgelost als hij via Pay-
SafeCard of Ukash een betaling 
zou doen van honderd euro. Dit 

heeft hij niet gedaan. De blokka-
de schijnt te worden opgeheven 
door de computer op te schonen 
en de fabrieksinstellingen op-
nieuw in te stellen.
Vrijdag werd op de Kropholler-
laan in Castricum een zeven-
tienjarige jongen te zijn gesla-
gen door een vijftienjarige jon-
gen. Ze hadden een conflict over 
een meisje. Er was sprake van 
letsel en een kapotte bril. De vijf-
tienjarige is aangehouden, over-
gebracht naar het politiebureau 
in Alkmaar en daar voor verhoor 
ingesloten. Na het verhoor is hij 

vrijgelaten, maar hij zal zich voor 
de rechter moeten verantwoor-
den.
Zaterdag is er een inbraak ge-
pleegd bij een woning aan de 
Walingstuin in Castricum tus-
sen 16.30 en 20.30 uur. Er werd 
een ruit aan de achterzijde inge-
slagen en de gehele woning is 
doorzocht. Diverse goederen zijn 
ontvreemd.
Er kwamen bij de politie ook di-
verse meldingen van vuurwerk-
overlast binnen, vooral uit Bak-
kum. Dat heeft nog niet geleid 
tot aanhoudingen. 

Even pauze op  kerstmarkt 
van Hof van Kijk-Uit 

Castricum  - Zondag werd een 
kleine kerstmarkt gehouden bij 
het Hof van Kijk-Uit in het bos. 
Naast kraampjes met cadeau-
artikelen hadden de vrijwilligers 
allerlei activiteiten georgani-
seerd voor kinderen. Een work-
shop chocolade volgen bijvoor-
beeld in het atelier, een kerst-
stukje maken aan de lange ta-
fel buiten bij het kampvuur. Of 
met een marshmallow  aan een 
stok boven de vlammen han-
gen. Natuurlijk was er vanwe-
ge het mooie weer gerekend op 
een grote toeloop van ouders 

met kinderen en van wandelaars 
die toch al in de buurt waren. En 
die kwamen ook. Maar het werd 
deze middag wel heel erg druk. 
Het Noodhollands Dagblad had 
een winterwandeling op het pro-
gramma staan die van start ging 
bij camping Geversduin. Een 
deel van de wandelaars kwam 
langs het Hof van Kijk Uit en zij 
maakten natuurlijk dankbaar ge-
bruik van de mogelijkheid even 
te rusten met wat drinken. Om-
dat de kerststemming er bij ie-
dereen goed inzat, bleef het on-
danks de drukte heel gezellig.  

Eten, drinken en peuters
Bakkum - Op woensdag 7 ja-
nuari komt Irene van der Star 
van het Consultatiebureau 
naar de peuter/ouderochtend 
in de Cuneraschool. 

Centraal staat het onderwerp 
peuters, eten en drinken. Ouders 
die geïnteresseerd zijn in dit on-
derwerp zijn uitgenodigd van 
9.45 tot 11.15 uur. Irene is tussen 
10.15 en 11.00 uur aanwezig. De 

activiteit is kosteloos en de kof-
fie staat klaar. De peuters kun-
nen mee. 
De peuter/ouderochtenden wor-
den wekelijks op woensdagen 
georganiseerd door een groep-
je ouders in samenwerking met 
Welzijn Castricum en de Cune-
raschool. 
Voor meer informatie tel.: 0251 
656562 of per mail: info@wel-
zijncastricum.nl. 

Drinkwater niet duurder
Castricum - Klanten van PWN 
betalen in 2015 hetzelfde tarief 
voor hun drinkwater als in 2014. 
Dit ondanks een verwacht infla-
tiepercentage van 1,25% in 2015. 
Concreet betekent dat voor klan-
ten een gemiddelde jaarlijkse 
waterfactuur van 195 euro.

www.lijfengezondheid.nl
Libidoverhogend voedsel!
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Licht en landschap; 
Workshop nabij zee en duin
Castricum - Perspectief organi-
seert tussen Kerstmis en Nieuw-
jaar een workshop acryl-schilde-
ren op een unieke locatie: voor-
malig restaurant Blinckers op het 
strandplateau, het nieuwe atelier 
van Kunstenaarscollectief CAK-
two. Restaurant Blinckers ligt bij 
de strandafgang Castricum aan 
Zee, met zicht op zee en duinen 
rondom. Het staat leeg en er zijn 

geen voorzieningen. Er is wa-
ter en provisorische verwarming. 
Nabij zijn verschillende
strandpaviljoens geopend. Op 
zondag 28 en maandag 29 de-
cember van 10.00 tot 15.00 uur. 
Begeleiding: Joke Vink. Opge-
ven bij Maarten Geerdes, 06-
54942799, geerdes@mgeerdes.
nl. Op de foto een werk van Hans 
Versfelt.

Forento speelt Scrooge 
op bijzondere locatie!

Castricum - Iedere twee jaar 
brengt toneelgroep Forento een 
stuk op de planken om en rond 
Kerstmis. Dit jaar speelt de groep 
de kerstklassieker Scrooge in de 
winkel van Meubels En Fabels 
aan de Dorpsstraat 7 in Castri-
cum. De vaste crew van Forento 
wordt voor deze sfeervolle voor-
stelling ondersteund door gast-
spelers en een bijzondere groep 
kinderen. Regisseuse is Heleen 
van Wiechen en de muzikale on-
dersteuning wordt verzorgd door 
Remy van Tilburg. Forento speelt 
Scrooge op zondag 21 december 
om 14.00 en 19.00 uur en vrijdag 

26 december om 14.00 uur. Re-
serveren via www.Forento.nl. De 
voorstelling is geschikt voor kin-
deren vanaf ongeveer acht jaar.

Weekend vol livemuziek in Bakkerij  
Castricum - Vrijdag 19 decem-
ber komen singer-songwriters  
Jasper Mook (foto) en Frank 
Doesburg naar De Bakkerij. Bei-
den behoren zij tot de beste sin-
ger-songwriters van Nederland. 
Zaal open 21.00 uur, entree vier 
euro. Zaterdag 20 december: 
Number Nine en The Hedrens. 
Het Utrechtse Number Nine 
maakt catchy gitaarpop. Met 
de 3FM Serious Talent-status 
op zak bracht de band in 2012 
het debuutalbum New Ways uit. 
Daarna volgde Wiser Than Befo-
re. The Hedrens is een Haarlem-
se band die ooit begon met pop/
blues maar is ondertussen uitge-
groeid tot rockband. Zaal open: 
21.00 uur, entree vijf euro.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur
Het nieuwe Rijksmuseum

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 18.45 uur
Annie (OV)

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Annie (NL)

vrijdag, zaterdag & zondag 15.30 uur
The Hobbit 3 - 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur 

The Hobbit 3 - 2D
donderdag 21.15 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 21.15 uur

maandag, dinsdag & 
woensdag 18.45 & 21.15 uur
Gooische Vrouwen 2

donderdag & zondag 18.45 uur
Samba

vrijdag 16.00 uur   
zaterdag 13.00  & 16.00 uur   
zondag 11.00 & 13.00 uur   

maandag, dinsdag & 
woensdag 13.30 & 16.00 uur

Mees Kees op de planken
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 11.00 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 3D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 13.30 uur   

De Pinguins van Madagascar (NL) 2D
maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur 

Wiplala

Programma 18 dec t/m 24 dec 2014

Musical Annie, ook 
Nederlands gesproken

In deze moderne versie van de 
geliefde musical klassieker An-
nie speelt Quvenzhané Wallis 
het vrolijke en stoere meisje An-
nie. Haar ouders lieten haar ach-
ter toen ze een baby was met 
de belofte haar ooit weer op te 
halen. In de tussentijd heeft ze 
een zwaar bestaan bij haar ge-
mene pleegmoeder Miss Hanni-
gan. Alles verandert wanneer de 

rijke politicus Will Stacks Annie 
onder zijn hoede neemt. Stacks 
hoopt hierdoor stemmen te win-
nen en verkozen te worden tot 
burgemeester van New York. Hij 
ziet zichzelf als Annie’s redden-
de engel. Of is het tegenoverge-
stelde het geval en redt Annie de 
serieuze politicus met haar ont-
wapenende karakter en positie-
ve kijk op het leven? 

De met de Zilveren Nipkowschijf 
en het speciale Gouden Kalf on-
derscheiden documentairereeks 
Het Nieuwe Rijksmuseum krijgt 
een grootse finale voor de bios-
coop: Het Nieuwe Rijksmuseum: 
De film. Als in 2003 optimistisch 
wordt begonnen aan de verbou-
wing van het Rijksmuseum denkt 
men de deuren te kunnen her-
openen in 2008. De restauratie 

Het Nieuwe Rijksmuseum
wordt echter vanaf het begin ge-
plaagd door tegenkrachten. Tien 
jaar lang filmde Oeke Hoogen-
dijk achter de gesloten deuren 
van het Rijksmuseum. Het ac-
cent ligt op wat achter de scher-
men de hoofdzaak was én is: de 
kunst, al die jaren grotendeels 
opgeslagen in onafzienbare de-
pots in de polder, en de mensen 
achter die kunst. 

Marielle Koeman & Jos 
Van Beest Trio bij Borst
Bakkum - In Hotel Borst op 28 
december vanaf 16.00 uur Jazz 
in Bakkum met een optreden 
van Mariëlle Koeman en het Jos 
van Beest Trio; een traditie tus-
sen kerst en oud en nieuw die al 
25 jaar bestaat. 

Mariëlle is een zangeres die van 
nature een prachtige stem heeft. 
Zij brengt een breed repertoire 
uit het onuitputtelijke ‘American 
Songbook’, die zij  op geheel ei-
gen wijze vertolkt. Pianist en ini-
tiator van Jazz in Bakkum Jos 
van Beest  zet zijn stukken vaak 
op in geïmproviseerde intro’s, 
waarbij de thema’s verrassend 
worden ingeluid. Het trio bestaat 

verder uit Erik Schoonderwoerd, 
bas en Ben Schröder, drums. De 
toegang is gratis. 

Castricum - Volgens een ou-
de traditie organiseren de Fo-
toclub Castricum en Toonbeeld 
een  kersttentoonstelling voor 
amateurkunstenaars in het ge-
bouw van Toonbeeld in de Jan 
van Nassaustraat 6. Er doet weer 
een groot aantal deelnemers 
mee met schilderijen, beelden, 
kalligrafie, foto’s, keramiek en 

Kersttentoonstelling bij 
Toonbeeld en Winterroute 

sieraden. Ook hebben veel deel-
nemers gekozen voor het thema 
van dit jaar ‘Doe eens gek’. De 
officiële opening vindt plaats op 
25 december om 14.00 uur door 
wethouder Leo van Schoonho-
ven. Tijdens deze tentoonstelling 
wordt aan muzikanten de gele-
genheid gegeven om op te tre-
den, er is nog plaats. 

Ook dit jaar zijn er weer pu-
blieksprijzen beschikbaar voor 
de deelnemers van de verschil-
lende categorieën: platvlak, 
ruimtelijk, foto’s en het thema. 
Deze worden beoordeeld door 
het publiek. De prijzen  worden 
uitgereikt op zondag 28 decem-
ber om 16.00 uur. 
Al een aantal jaren maakt de 
tentoonstelling deel uit van de 
Winterroute die voert langs di-
verse kunstcentra. Onder andere
Perspectief en Tintoretto in Hei-
loo. 
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Archeologisch onderzoek levert 
opnieuw mooie vondsten op

Heiloo - Begin december is het 
archeologisch onderzoek afge-
sloten in het nieuwste uitbrei-
dingsplan van Heiloo Zuider-
loo, gelegen aan de Hoogeweg. 
Verspreid in de zoeksleuven ble-
ken waterputten en afwaterings-
greppels aanwezig. Deze date-
ren uit de Vroege Middeleeuwen 
(ca. 600-900 na Chr.). Op twee 
plaatsen waren zelfs nog sporen 
van boerderijen en bijgebouwen 
uit deze periode bewaard geble-
ven. Enkele oudere scherven uit 
de IJzertijd en Romeinse tijd wij-
zen op nog oudere bewoning.
 
De resultaten zijn volgens Men-
no Dijkstra van het archeolo-
gisch bureau Diachron UvA ver-
rassend. Dijkstra: ,,Wij hebben 
boerderijen en bijgebouwen en 
de verspreid liggende waterput-
ten uit de Vroege Middeleeuwen 
nader onderzocht. Het bleek dat 
midden over het terrein, van 

noord naar zuid, een kleine laag-
te in het toenmalige oude duin-
landschap lag. Dit werd gebruikt 
voor het graven van afwaterings-
greppels en het slaan van wa-
terputten. Daarbuiten lagen ter 
weerszijden resten van wooner-
ven met boerderijen, schuren en 
kleine opslagschuurtjes.”
 
De circa twintig waterputten wa-
ren opgebouwd uit gestapel-
de graszoden, houten kistwerk, 
vlechtwerk of gemaakt van een 
ingegraven ton. Eén waterput 
viel er op door zijn grote omvang 
van wel twee bij twee meter. Het 
bovenste deel bestond uit grof 
gekapte stammen van minstens 
twee eiken. Dijkstra: ,,Waarvoor 
deze put precies heeft gediend, 
is nog  onduidelijk. Mogelijk 
had men veel behoefte aan wa-
ter voor kuddes vee. Of verricht-
te men ter plaatse een specifi eke 
ambachtelijke activiteit?”

Door het onderzoek is voor het 
eerst duidelijk geworden dat on-
der het huidige tuinbouwgebied 
van Zuiderloo een uitgestrekt 
vroegmiddeleeuws cultuurland-
schap aanwezig was. De woon-
erven van de boeren regen zich 
van noord naar zuid aaneen, op 
korte onderlinge afstand van el-
kaar. Mogelijk was zelfs sprake 
van meerdere bewoningslinten: 
één langs de Hoogeweg en één 
iets verder naar het oosten. In de 
Late Middeleeuwen was hiervan 
niets meer te zien.

Zuiderloo ligt op de brede 
strandwal van Heiloo, die al dui-
zenden jaren geleden bewoond 
werd. Door het eerdere ge-
bruik als bollenland was er wei-
nig hoop op sporen van oude 
bewoning. Alleen diepere spo-
ren als waterputten en perceel-
greppels waren ontsnapt aan het 
diepspitten en diepploegen.

Stevige winterwandeling 
Heiloo - De maandelijkse na-
tuurwandeling door het Heiloo-
er Bos, zoals altijd op de derde 
zondag, heeft op zondag 21 de-
cember dan ook een aangepast 
karakter: het wordt stevig door-
stappen. De bossen rond Nijen-
burg ondergaan net als elk an-
der organisme een proces van 

verval en vernieuwing. Dat zal 
zeker tijdens de wandeling zicht-
baar worden. 
De wandeling begint om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de 
Kennemerstraatweg in Heiloo. 
Een donatie wordt op prijs ge-
steld. Opgave vooraf is niet no-
dig. 

Razendsnelle toppers 
komen naar Egmond

Egmond - De PWN Egmond 
Halve Marathon heeft op zon-
dag 11 januari een viertal Keni-
anen van absoluut wereldniveau 
aan de start staan. Bernard Ki-
pyego, Lucas Rotich en John 
Mwangangi stonden alle drie op 
het podium van de TCS Amster-
dam Marathon en maken nu hun 
opwachting in Egmond. Daar-
naast start tweevoudig wereld-
kampioen op de marathon, Abel 
Kirui. De winterklassieker van Le 
Champion met het parcours over 
het strand en door de duinen 
staat garant voor een enerveren-
de strijd tegen de elementen.

Kipyego maakte een opmars in 
Amsterdam door zijn eerste gro-
te marathon te winnen. In lasti-
ge omstandigheden kwam de ri-
sing star tot 2.06.22 en brak met 
deze tijd zijn persoonlijk record. 
De 28-jarige Keniaan heeft daar-
naast al een snelle halve mara-
thon van 59.10 minuten in de be-
nen. Een ander hoogtepunt uit 
zijn carrière is de tweede plaats 
tijdens het wereldkampioen-
schap halve marathon in 2009. 
De 24-jarige Lucas Rotich fi nish-
te op 19 oktober als tweede in 
Amsterdam en verpletterde zijn 
persoonlijk record op de klassie-
ke afstand (2.07.18). De 24-jarige 
Keniaan heeft ook al eens onder 
het uur gelopen op de halve ma-
rathon en komt uit het crosscir-
cuit, wat voordelig kan zijn op 
het glooiende parcours van Eg-
mond. John Mwangangi is on-

dertussen een trouwe deelne-
mer aan de evenementen van Le 
Champion. Hij won in september 
al de Dam tot Damloop en ein-
digde daarnaast als derde tij-
dens de TCS Amsterdam Mara-
thon. Met zijn aanvallende loop-
stijl is de eveneens 24-jarige lo-
per een aanwinst voor de PWN 
Egmond Halve Marathon. De al-
tijd goedlachse Abel Kirui heeft 
misschien nog wel de beste pa-
pieren om te winnen in Egmond. 
De ervaren 32-jarige atleet werd 
tweemaal wereldkampioen op 
de marathon en heeft een zilve-
ren Olympische medaille op de 
marathon op zak (Londen 2012).

De landgenoten gaan er gega-
randeerd een boeiende strijd van 
maken. Maken zij de wedstrijd al 
hard op het strand of in de dui-
nen? Of wordt het publiek be-
loond met een bloedstollende 
fi nale en wordt de overwinning 
beslist tijdens een eindsprint op 
de Boulevard Noord. In Egmond 
zal het niet om de tijd gaan, maar 
vooral om de winst. Het was in 
2009 voor het laatst dat de PWN 
Egmond Halve Marathon een 
Keniaanse winnaar had. 

De afgelopen jaren werd de 
wedstrijd gedomineerd door 
de Ethiopische lopers. Het par-
coursrecord staat op naam van 
Dawit Wolde (2012, 1.00.46). Als 
de omstandigheden meezitten, 
dan kan dit record nog wel eens 
uit de boeken gelopen worden. 

Locatiekeuze opstelterrein 
sprinters Uitgeest N203

Regio - De colleges van burge-
meester en wethouders van de 
gemeenten Uitgeest, Castricum, 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen 
geven de voorkeur aan ‘Uitgeest 
N203’ als toekomstig opstelter-
rein voor sprinters met eindsta-
tion Uitgeest. 
Deze locatie ligt aan de zuid-
oostkant van de aansluiting van 
provinciale weg N203 op rijks-
weg A9. De gemeenten hebben 
in totaal acht alternatieven be-
oordeeld op hun voor- en nade-
len. Ook aan de gekozen voor-
keurslocatie kleven volgens de 
gemeen-ten bezwaren, maar die 
lijken hier beperkter van aard 
dan op de andere plaatsen.       

Locatie Uitgeest N203 levert vol-
gens de gemeenten de min-
ste verstoring op voor mens, mi-
lieu en landschap. Daarbij weegt 
zwaar mee dat er bij deze loca-
tie geen direct omwonenden zijn. 
De gemeenten delen hun keuze 
per brief mee aan het ministe-

rie van Infrastructuur en Milieu. 
Op 28 januari lichten zij dit na-
der toe in een bestuurlijk overleg 
met het ministerie, de provincie 
Noord-Holland en ProRail. 
De gemeenten geven bij hun 
keuze voor Uitgeest N203 aan 
dat zij rekenen op een aan-
tal maatregelen ter verzach-
ting of compensatie van de ge-
volgen voor de omgeving van 
het inrichten van een op-stel-
terrein voor sprinters. Er zal im-
mers sprake zijn van hinder door 
geluid en licht. De openheid van 
landschap, groen en water wordt 
aangetast. Natuur, aardkundige 
en cultuurhistorische waarden 
zullen te lijden hebben. Boven-
dien kan sprake zijn van waar-
devermindering van woningen 
en agrarische bedrijven, alsme-
de beperking van agrarische be-
drijvigheid en belemmering van 
mogelijke toekomstige ontwik-
kelingen. Behalve maatregelen 
ter compensatie van deze nade-
len verwachten de gemeenten 

een verbetering van het ruimte-
gebruik, de kwaliteit en het aan-
zicht van het stationsgebied van 
Uitgeest. Ook wordt aangedron-
gen op een minimalisering van 
het aantal rangeerbewegingen 
en een inpassing zo dicht moge-
lijk tegen de huidige infrastruc-
tuur van de N203 en A9.
In 2010 heeft het Rijk een be-
slissing genomen over de invoe-
ring van het Programma Hoog-
frequent Spoorvervoer. Dat pro-
gramma vereist tal van aanpas-
singen waaronder het realise-
ren van voldoende opstelcapa-
citeit in de nabijheid van stati-
on Uitgeest als eindstation voor 
sprinters. ProRail heeft voor dit 
opstelterrein in opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en 
Milieu de afgelopen jaren een 
al-ternatievenonderzoek uitge-
voerd. De acht door ProRail on-
derzochte alternatieven liggen in 
de ge-meenten Uitgeest, Castri-
cum, Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen.
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Akersloot - Henk Verdonk jr heeft 
donderdag onder barre weersom-
standigheden de overwinning be-
haald in de vijfde rit in de series 
van tien wedstrijden om de KPB 
mountainbike cup. De zware om-
standigheden op sportcomplex 
de Cloppenburgh zorgden ervoor 
dat het een waar slagveld werd. 
De zware windstoten deden de 
renners uit hun ritme halen. Nie-
temin kon Verdonk een redelijk 
strak tempo aanhouden, waar-
door hij ongrijpbaar werd voor de 
rest. Wilfred Knegt en Henk Lou-
we waren lange tijd aan elkaar 
gewaagd. Uiteindelijk moest Lou-
we zijn hoofd buigen en tevreden 
zijn met een derde plaats achter 
Wilfred Knegt. De vierde en vijfde 
plek werden respectievelijk opge-
eist door Henk Jan Verdonk seni-
or en Chris Kemp.

Henk jongste 
en sterkste

Akersloot - Evenals voorgaan-
de jaren organiseert het Aqua-
riuskoor in samenwerking met 
het kinderkoor de Meerzanger-
tjes een kerstmiddag in de r.k. 
kerk van Akersloot. Dit jaar op 
op zondag 21 december Het pu-
bliek krijgt een kerstspel te zien,  
opgevoerd door kinderen en 
dit wordt muzikaal omlijst met 
kerstliederen. De aanvang van 
het spel is 16.30 uur en de koren 
beginnen ongeveer een kwartier  
voor aanvang met zingen.

Kerstsamenzang 
met kerstspel

Hulp bij huishouden vanuit 
gemeente niet afgeschaft

Castricum – De Castricumse 
gemeenteraad heeft vorige week 
laten weten dat hulp bij huishou-
den, die wordt geleverd vanuit 
de Wet maatschappelijke onder-
steuning, wil laten voortbestaan. 
Dat is al zeker gesteld voor 2015. 
Dat gaat ook lukken voor 2016, 
maar op een iets andere ma-
nier. Schoonmaakondersteuning 
wordt vanaf 2016 een algeme-
ne voorziening. Voor de meest 
kwetsbaren blijft de huishoude-
lijk hulp 2 als maatwerkvoorzie-
ning beschikbaar. De contrac-
ten met alle huidige zorgaanbie-
ders die hulp bij huishouden le-
veren, zijn voor 2015 verlengd. 
Wie hier gebruik van maakt, be-
taalt hiervoor een eigen bijdrage 
naar draagkracht. Het CAK bere-
kent deze eigen bijdrage. In die 
zin verandert er dus niets.
Wat wel verandert is, dat vanuit 
het Rijk per 1 januari 2015 de au-
tomatische korting op de eigen 
bijdrage (Wtcg-korting) wordt 
geschrapt. Dit betekent dat voor 
sommige mensen de hulp bij 

huishouden dan erg duur wordt. 
Om dit te deels compenseren is 
een aanvraag gedaan bij het Rijk 
voor een regeling. De regeling 
bevat een fi nanciële tegemoet-
koming voor inwoners zodat de 
hulp bij huishouden betaalbaar 
blijft en de medewerker die de 
hulp levert zijn werk bij de thuis-
zorgaanbieder kan behouden. 
Dit is een tijdelijke regeling. De 
gemeente wacht nog op goed-
keuring van het ministerie.
De colleges van de BUCH-ge-
meenten (Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum, Heiloo) hebben het ge-
zamenlijke voorstel gedaan aan 
de gemeenteraden om de hulp 
bij huishouden in 2016 om te 
vormen tot een algemene voor-
ziening. De raad van Castricum 
heeft daar nu dus al over beslo-
ten. Dit betekent dat inwoners 
die schoonmaakondersteuning 
nodig hebben, straks zonder 
tussenkomst van de gemeen-
te huishoudelijke hulp kunnen 
aanvragen bij de aanbieder. De 
aanbieder, met wie de gemeen-

te een contract sluit, mag wel 
toetsen of mensen het niet zelf 
kunnen regelen. Inwoners beta-
len in principe de hulp bij huis-
houden zelf, maar de gemeen-
te zorgt voor een bijdrage in de 
kosten zodat niet de vlucht naar 
het zwarte circuit wordt ge-
maakt. Voor inwoners met een 
laag inkomen is er een hogere 
bijdrage vanuit de gemeente, zo-
dat ook voor hen de hulp betaal-
baar blijft.
Voor diegenen die het huishou-
den niet meer zelf kunnen or-
ganiseren, blijft de hulp bij het 
huishouden een voorziening die 
door gemeente wordt verstrekt 
(categorie 2). Voor hen blijft het 
zoals het nu ook geregeld is. In 
de loop van 2015 gaan mede-
werkers van de gemeente ge-
sprekken voeren met alle inwo-
ners die hulp bij huishouden via 
de gemeente ontvangen. Zij be-
kijken dan of die inwoner vanaf 
2016 de hulp bij huishouden als 
algemene voorziening kan afne-
men.

De Brug komt in actie 
voor Serious Request

Akersloot - Groep 7B van De 
Brug wil graag Serious Request 
ondersteunen door geld in te za-
melen met het geven van op-
tredens. Iedereen kan de kin-
deren bewonderen op verschil-
lende plaatsen in Akersloot met 
hun fl itsende dans- en acroba-
tiekact.  Op maandag en vrijdag 

bij de slager of bij de supermarkt 
of in Strammerzoom. En natuur-
lijk op de school en die uitvoe-
ring is op donderdag 18 decem-
ber rond 17.45 uur. Geld geven 
kan ook via de speciale Serious 
Requestpagina: www.kominac-
tie.nl/hetspetterendeoptreden-
vangroep7b .

Wat verandert er nu 
aan de jeugdhulp?

Castricum - Het is nu soms 
wel een wirwar van regels en 
instellingen. Heb je geestelijke  
gezondheidszorg nodig voor 
je kind, dan gaat dat (nu nog) 
via de Zorgverzekeringswet. Is 
er sprake van een lichamelij-
ke en/of verstandelijke beper-
king, dan wordt de ondersteu-
ning geregeld via de AWBZ. En 
heb je hulp nodig vanwege op-
voed- en opgroeiproblemen, 
dan moet je weer bij een instel-
ling zijn die door de provincie 
wordt gefi nancierd. Is er een 
gezinsvoogd of heeft je kind de 
wet overtreden, dan heb je ook 
nog te maken met Justitie. Bu-
reaucratie waarin je gemakke-
lijk verdwaalt als ouder die zich 
zorgen maakt en vooral het 
beste wil voor zijn kind. 
Vanaf 1 januari komen al deze 
taken bij de gemeente terecht. 
Meer overzicht, kortere lijnen. 
Voor wie al jeugdhulp krijgt en 
dat ook in 2015 nodig heeft, 
verandert er niets in 2015. Voor 
alle anderen geldt: klop aan bij 
het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin Castricum of  bij het Sociaal 
Team van de gemeente.
,,Dat wij straks verantwoordelijk 
zijn voor alle jeugdzorg, maakt 
het alleen maar gemakkelijker 
om het gezin en het kind cen-
traal te stellen. En dat is wat we 
willen.” Dat zegt Esther Holen-
berg, wethouder Jeugd.
,,Tegelijkertijd moeten we be-
hoorlijk bezuinigen en gaan we 
dus anders werken. Om te be-
ginnen gaan we meer kijken 
naar wat mensen zelf kunnen. 
De meeste ouders willen pro-

blemen ook het liefst zelf op-
lossen. Maar waar professione-
le zorg nodig is, moet die er wel 
zijn. Om problemen te kunnen 
signaleren en oplossen, wor-
den meer verbanden gelegd 
met de sociale omgeving van 
kinderen. Zo kunnen we van-
uit het Sociaal Team passende 
ondersteuning bieden aan kin-
deren en hun verzorgers. Op de 
aanpak in de periode na 2015 
gaan we ons binnenkort oriën-
teren.
In de regio wordt al gewerkt 
met de methodiek ‘Eén ge-
zin, één plan, één regisseur’, 
waarbij alle hulpverleners rond 
een gezin samenwerken, in-
clusief betrokken familiele-
den en vrienden. ,,Het Centrum 
voor Jeugd en Gezin Castricum 
biedt een mooie basis om op 
voort te bouwen. Net als ons 
Sociaal Team, dat vanaf janua-
ri actief is. 
De professionals binnen het 
team hebben samen een brede 
kennis over genoemde kwes-
ties. De ervaring is dat inwo-
ners in een wijk vaak al veel sa-
men kunnen oplossen. Met el-
kaar en voor elkaar. Een buurt-
bewoner, kennis of zomaar ie-
mand anders binnen de ge-
meente kan uw hulp misschien 
goed gebruiken. Wie graag iets 
wil betekenen voor iemand an-
ders, kan contact opnemen 
met het Sociaal Team.”
Vanaf 1 januari is er voor vra-
gen en problemen over zorg, 
welzijn, werk en inkomen 
het Sociaal Team: tel.: 0251-
661299, sociaal@castricum.nl.

FC Castricum geeft 
AMVJ ruim baan

Castricum – Voetbalvereniging 
FC Castricum heeft AMVJ weinig 
in de weg gelegd. 
De Amstelveense ploeg profi -
teerde van knullige fouten en 
profi teerde optimaal van een 
paar kansen. Met een 2-0 neder-
laag begon voor FC Castricum 
de winterstop met een bittere 
smaak. Vooral in de eerste helft 
was AMVJ de betere ploeg met 
veel positiewisselingen en gede-
gen voetbal. Toch was de eerste 
kans voor FC Castricum. 
Na een minuut of tien kwam de 
bal uit de kluts bij Sebastiaan 

Weber die via buitenkant paal 
naast schoot. Even later kreeg 
Weber een onnodige vrije trap 
tegen die scherp werd ingekopt: 
0-1. Na rust was FC Castricum 
feller met kleine kansen via Ela-
rio Zweet en Maarten van Dui-
venvoorde die met links hoog 
over schoot. 
Na goed keeperswerk moest 
Lars Beukers voor de twee-
de keer zwichten na een coun-
ter die beheerst werd afgemaakt: 
0-2. Met een zesde plaats was 
de eerste competitiehelft redelijk 
geslaagd. Foto: Jacob de Maar.

www. .nl

www. .nl
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Zin om te schaatsen?
Castricum - Zijn er kinderen 
die al schaatskriebels krijgen 
van de kou? Die eerst  nog even 
willen oefenen? Ga dan bij de 
VKIJ schaatsen op zaterdagoch-
tend, op De Meent in Alkmaar. 

De trainingen zijn van 10.00 tot 
11.00 uur en worden gegeven 
door ervaren trainers. Het is mo-
gelijk om een proefles te volgen 
op 27 december óf 3 januari. Kijk 
op www.vkij.nl voor aanmelden. 

Wintertentoonstelling 
in Ateliers Perspectief

Castricum - De wintertentoon-
stelling in de sfeervol ingerichte 
ateliers van Perspectief  in Bak-
kum is tijdens de feestdagen 
het bezoeken waard. Naast ve-
le schilderijen zijn er ook kera-
mische werkstukken en beeld-
houwwerken te zien. Deze ten-
toonstelling laat een grote diver-
siteit aan technieken en stijlen 
zien waaruit blijkt hoe de kunst-

zinnige kwaliteiten van de leden 
door de professionele begelei-
ders worden geprikkeld. De deu-
ren van Perspectief  aan de van 
Oldenbarneveldtweg 37, staan 
wagenwijd open op beide kerst-
dagen, zondag 28 december en 
op nieuwjaarsdag van 13.00 tot 
17.00 uur. Met een verloting ma-
ken de bezoekers kans op een 
kunstwerk.

Vredeburg 3 schaakmat
Limmen - Op vrijdag 12 decem-
ber speelde het derde team van 
schaakvereniging Vredeburg een 
bondswedstrijd tegen Schaak-
mat 3 uit Zuid-Scharwoude. Vre-
deburg 3 heeft het moeilijk in de 
vierde klasse D. 
Ook tegen Schaakmat 3 bleek 
dat overduidelijk: Marcel Wes-
ter, op het tweede bord, verloor 
geruisloos en vlot. Jan Brantjes 
zette zijn jeugdige tegenstan-
der nog wel onder druk, maar 
werd in het complexe midden-
spel overspeeld. Harry Levering 
had op het eerste bord lang uit-
zicht op een remise, maar moest 

in het eindspel een paard inleve-
ren. Ed van Duin verkeerde in de 
veronderstelling dat hij het her-
haalde remise-aanbod van zijn 
tegenstander niet mocht ac-
cepteren, vanwege de achter-
stand. Maar bij 0-3 op het score-
bord deed het laatste punt er na-
tuurlijk niet meer toe. Nu speel-
de Van Duin ‘de dood of de gla-
diolen’, na torenverlies in het die-
pe eindspel werd dat ‘de dood’. 
Eindresultaat: een nietsontzien-
de 0-4. Komende vrijdag speelt 
SV Vredeburg geen competitie, 
maar het traditionele kersttoer-
nooi.

Vitesse positief winter-
stop in na 5-1 zege

Castricum - Het laatste compe-
titieduel moest het ervan komen! 
Na de 2-5 winst vorige week bij 
Zilvermeeuwen en de 7-2 winst 
tegen VSV voor de districtsbeker 
afgelopen dinsdag moest er ge-
wonnen worden van hekkenslui-
ter Hellas Sport. Dat was nodig 
om weer wat verder uit de kelder 
van de tweede klasse te komen. 
En ook die laatste horde voor de 
winterstop werd vrij eenvoudig 

genomen. Het met grote proble-
men opgezadelde Hellas mocht 
achteraf nog blij zijn dat het vi-
zier van Vitesse dit keer niet op 
scherp stond, want de 5-1 winst 
was maar een zwakke afspiege-
ling van de krachtsverhouding in 
het veld. Door deze zege is Vites-
se niet alleen gestegen naar de 
tiende plaats, maar doet boven-
dien nog mee in de strijd om de 
tweede periodetitel. 

Castricum - Kinderen zijn vlie-
gensvlug en als het dan misgaat, 
dan wil iedereen de juiste hulp 
kunnen verlenen. Ouders van 
jonge kinderen, oppasoma’s of 
-opa’s, personeel van een  kin-
derdagverblijf en peuterspeel-
zaal of gastouders doen er goed 
aan een cursus Eerste Hulp aan 
kinderen te volgen. 
EHBO Vereniging Castricum 
geeft de cursus, die bestaat uit 
vier lessen van ieder drie uur, 
in het lesgebouw aan de Koe-
koeksbloem 55 te Castricum.
De cursusavonden zijn woens-
dagavond 7, 14 en 21 januari en 
4 februari van 19.00 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie of aan-
melding kan men contact opne-
men met het secretariaat via tel.: 
0251-651060 tussen 19.30 en 
21.00 uur of per e-mail naar in-
fo@ehbocastricum.nl.

Eerste hulp aan 
kinderen start

Castricum - Zondag 21 decem-
ber wordt door Blauw-Zwart, de 
supportersvereniging van Vites-
se‘22, voor de eerste keer een 
kerstkeezentoernooi gehou-
den. Vanwege de toenemende 
belangstelling voor het keezen, 
een combinatie van Mens erger 
je niet, klaverjassen en pesten, 
heeft het bestuur dit keer voor 
dit spel gekozen in plaats van 
klaverjassen. De aanvang is om 
13.00 uur in De Treffer. Aanmel-
den via  blauw-zwart@vitesse22.
nl of bij de bestuursleden Joop 
Hollenberg of Henny Reijnders. 

Kerstkeezen

Castricum - Op donderdag 18 
december van 10.30 tot 12.00 
uur houdt Welzijn Castricum een 
gespreks- en ontmoetingsoch-
tend in het teken van Kerstmis 
voor slechthorenden in de ruimte 
van het Rode Kruis aan het Kooi-
plein 24 in Castricum.
Een bijzonder kerstverhaal, ge-
dichten en genieten van ver-
schillende lekkernijen staan 
donderdag op het programma. 
Voor aanmelding telefoon 0251 
65 65 62. Het mailadres is info@
welzijncastricum.nl. 

Kerstfeest voor 
slechthorenden 

Castricum - Korfbalvereniging 
Helios startte het duel tegen 
OKV uiterst zwak, geen moment 
wist de tot nu toe goed draaien-
de ploeg in de wedstrijd te ko-
men. Met veel moeite wist He-
lios tot 6-6 bij te blijven. OKV 
daarentegen ging steeds beter 
spelen en schoot in het laatste 

kwartier van de eerste helft alles 
erin. Een ontluisterende achter-
stand van 6-12 was daarvan het 
gevolg. 
Het toont het karakter van de-
ze ploeg want Helios wist het 
gat van zes punten in de twee-
de helft te dichten (13-13), maar 
daarna stokte de aanvallen weer 
en kon OKV ook weer mee gaan 
korfballen. Ze wisten telkens een 
punt voor te blijven en het luk-
te Helios maar niet om dit gaat-
je te dichten. OKV nam daarna 
twee punten voorsprong. Helios 
wist in de laatste minuten ech-
ter niet meer te scoren en zo ein-
digde de wedstrijd dus in een 
17-19 nederlaag. Helios staat nu 
op een gedeelde eerste plaats 
en zal zich volgende week in de 
uitwedstrijd tegen Leeuwarden 
dienen te revancheren om in de 
race voor het kampioenschap te 
blijven.

Kerstdiner voor ouderen
Castricum - Het Nationaal Ou-
derenfonds organiseert naast 
haar traditionele kerstdiners ex-
tra diners voor 1.500 ouderen 
door heel Nederland. ViVa! Zorg-

groep doet mee aan dit initiatief 
en stelt een aantal restaurants 
beschikbaar voor wijkbewoners 
uit de buurt. IN de gemeente 
Castricum wordt het kerstdiner 

op twee plekken georganiseerd. 
In Strammerzoom in Akersloot is 
het kerstdiner op vrijdag 19 de-
cember van 17.00 uur tot 20.00 
uur. 

In De Cameren in Limmen is het 
diner op zaterdag 20 decem-

ber van 12.30 uur tot 15.30 uur. 
Tijdens de diners genieten cir-
ca dertig ouderen en vrijwilli-
gers van een geheel verzorgd 
driegangendiner. Ook in Heiloo, 
Uitgeest en Heemskerk worden 
kerstdiners georganiseerd voor 
ouderen. 
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren:
Akersloot: 06-12-2014 Yinthe 
Sophie Koenis, dochter van Jel-
le Koenis en Martine M. Sluijter. 
Castricum: 05-12-2014 Anaïs 
Olivia Oud dochter van Maurits 
G.T. Oud en Chantal Y. de Liser 
de Morsain.
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap:
Akersloot: 10-12-2014 Nicolaas 
Schut en Maria T. van Oevelen. 
11-12-2014 Jelle G. Offerhaus 
en Elisabeth R. Schimmel.
Huwelijk:

Castricum: 10-12-2014 Richard 
Roodt en Fatiha Fanane.
Overleden:
Castricum: 03-12-2014 Lokje 
Kruithof weduwe van Dirk Feen-
stra, 05-12-2014 Klaas Rus-
tenburg gehuwd met Ilse Klin-
geler. 06-12-2014 Tona L. Aal-
dijk gehuwd met Rudolf Hoo-
geveen. 09-12-2014 Cornelis J. 
de Pree. 09-12-2014 Cornelia 
M. Brabander. 10-12-2014 Cor-
nelis Bleijendaal. Limmen: 03-
12-2014 Johannes N. Kaandorp 
gehuwd met Maria A. Wulp.

Open Kampioenschap Biljarten
Castricum - Biljartvereniging 
’t Stetje bestaat in juli tien jaar. 
Ter gelegenheid hiervan organi-
seren de leden het Open Kam-
pioenschap Biljarten van Castri-
cum. Dit gaat plaatsvinden op 
alle vrijdagavonden in februari, 
aanvang 19.00 uur. De finaleron-
de wordt gespeeld op zaterdag 

7 maart, aanvang 13.00 uur. Er 
kunnen maximaal veertig deel-
nemers meedoen. Inschrijven op 
vrijdagavond bij ’t Stetje in het 
biljartcentrum vanaf 19.00 uur 
of zaterdag in het centrum vanaf 
14.00 uur. Of vraag een inschrijf-
formulier aan via jnwmolenaar@
gmail.com of 251-672050.

Witte kerkje
Als bezoeker van het Witte kerkje 
van Duin en Bosch, een Rijksmo-
nument, ben ik hevig geschrok-
ken dat het te koop wordt aan-
geboden. De kans dat er nog 
kerkdiensten worden gehouden 
is zeer klein. 
De hoogste bieder heeft het laat-
ste woord. Alsof culturele, soci-
ale en religieuze waarden er in 
deze neoliberale vooruitgangs-
maatschappij niet meer toe doen. 
Voorbijgegaan wordt aan een 
eeuwenlange traditie van 110 
jaar. Momenteel verrijst op Dijk 
en Duin een compleet nieuw 
dorp. Nieuwe bewoners zullen 
beslist geïnteresseerd zijn in ex-

posities, yoga, muziekuitvoerin-
gen, rouw- en trouwdiensten et 
cetera. 
Meer dan voldoende redenen 
en mogelijkheden om een ver-
der bestaan te rechtvaardigen. 
Ook de kerk in Bakkum gaat slui-
ten. Misschien een idee om sa-
men te werken? Hopelijk neemt 
de directie de verantwoordelijk-
heid op zich om maatschappelijk 
te ondernemen, zodat een ieder 
in Castricum van het kroonjuweel 
van Dijk en Duin kan blijven ge-
nieten en niet mensen klakkeloos 
in de kou laat staan.

J. van Plateringen, Castricum.

Ambassadeurs Oer-IJ
Castricum - Donderdag 11 de-
cember ontvingen deelnemers 
aan de cursus IVN Ambassa-
deurs van het Landschap hun 
welverdiende certificaat. Zij kre-
gen deze uit handen van Jaap 
Bond, gedeputeerde van de Pro-
vincie Noord-Holland.
In de afgelopen weken heeft 
IVN (Instituut voor Natuuredu-
catie en Duurzaamheid ) de cur-
sus ‘Ambassadeurs van het Oer-
IJ’ verzorgd. Hoofddocente Lia 
Vriend en verschillende gast-
docenten hebben de deelne-
mers meegenomen in de unie-
ke waarde van het Oer-IJ. Het 
Oer-IJ heeft vandaag de dag een 
grote betekenis als groene wig 
in een verstedelijkt gebied, met 
een sterke culturele en land-
schappelijke identiteit. Het ver-
bindt de Metropoolregio Am-
sterdam met de kust. Twaalf on-
dernemers die betrokken zijn bij 
recreatie en toerisme hebben in 
een viertal bijeenkomsten kennis 
opgedaan over de natuurwaar-
de, de strijd tegen het water en 
de landschapshistorie van het 
Oer-IJ. Met de verworven kennis 
kunnen zij hun eigen gasten nog 

beter informeren en daarmee het 
verblijf in het Oer-IJ gebied nog 
aantrekkelijker te maken.
Als cursusopdracht hebben de 
deelnemende recreatieonderne-
mers ook een route of arrange-
ment rond het eigen bedrijf ont-
worpen met informatie over het 
ontstaan van het landschap. Op 
donderdag 11 december presen-
teerden zijn hun speciale Oer-IJ 
arrangementen. Deze varieerde 
vanwandel- en fietsroutes,  fo-
tospeurtochten, meerdaagse ar-
rangementen of ludieke koppe-
lingen aan het begrip Oer-IJ, zo-
als ‘Van Oer-IJ naar roerei’. De 
afsluitende bijeenkomst vond 
plaats in het Ruiterhuys in Cas-
tricum.
IVN Ambassadeur van het Oer-
IJ zijn: Minicamping de Hooiberg 
(Bakkum), Lotus Events (Assen-
delft), Landgoed Robacher’s Wa-
termolen (Hauwert), B&B Lim-
merzand (Limmen), Het Lab 
(Zaandam), Agrocamping Orms-
by Field (Castricum), Kennemer-
duincamping Bakkum (Bakkum), 
Huize Koningsbosch (Bakkum), 
De Oude Keuken (Bakkum), Ho-
tel Borst (Bakkum).

Goed nieuws

Castricum - Goed nieuws is de titel van de kerstvesper die 24 de-
cember om 21.00 in de Dorpskerk wordt gehouden.  Het is de derde 
vesper met als thema ‘Reddende engelen’. In deze vesper staat het 
goede nieuws, oftewel het evangelie dat de engelen zingend bren-
gen centraal. Dick van Arkel zal voorgaan in deze oecumenische 
dienst. Hij houdt een korte overweging. Het Liturgiekoor verzorgt de 
zang ondersteund door gastzangers.

Castricum - De JeugdSportPas 
(JSP) in Castricum en Heems-
kerk, uitgevoerd door Sportser-
vice Kennemerland, gaat ook in 
het nieuwe jaar weer sportief 
van start. Alle kinderen die in 
Castricum, Akersloot, Limmen en 
Heemskerk wonen of op school 
zitten kunnen zich inschrijven 
voor de JSP en in januari kennis-
maken met een sport naar keu-
ze. Voor vijf euro kunnen de kin-
deren uit de groepen een tot en 
met acht van het basisonder-
wijs doorgaans vier lessen mee-
doen met een sport naar keuze. 
Inschrijven kan tot en met dins-
dag 23 december, uitsluitend via 
de website. De lessen starten in 
de week van 19 januari. Verder-
op in dit schooljaar volgt er nog 
een derde blok. Surf naar www.
sportservicekennemerland.nl om 
het kind in te schrijven.

Sport voor 
kinderen

Kerst-
samenzang

Akersloot - Het Oecumenisch 
Beraad Akersloot houdt op vrij-
dag 19 december een kerst-
samenzang in het dorpskerkje 
aan het Dielofslaantje, aanvang 
19.30 uur. Medewerking wordt 
verleend door het interkerkelijk 
koor Recreation onder leiding 
van Eibert de Vries. De toegang 
is gratis, maar men kan een vrij-
willige bijdrage geven ten be-
hoeve van de Stichting Samen 
Spelen, een stichting die spelac-
tiviteiten voor zieke en gehandi-
capte kinderen organiseert. Na 
afloop is er koffie, thee of cho-
colademelk.

Heiloo - De politie van Heiloo 
heeft de laatste tijd een aan-
tal meldingen binnen gekregen 
van babbeltrucs. Onbekend ge-
bleven vrouwen, alleen of in ge-
zelschap van een andere vrouw, 
komen meestal in de avonduren 
aan de deur met vaak een ‘zie-
lig’ verhaal. Ze doen zich bijvoor-
beeld voor als thuiszorgmede-
werkers, dringen zich op en pro-
beren de woning binnen te ko-
men. In sommige gevallen lukt 
dat, in andere gevallen niet. De-
ze babbeltrucs worden voorna-
melijk gedaan bij oudere inwo-
ners van Heiloo. In enkele geval-
len bleek dat er niets weg is ge-
nomen, maar er is ook een mel-
ding gedaan bij de politie waar-
bij iemand een geldbedrag mist 
en eveneens een melding waar-
bij een bankpas is gestolen. De 
politie verzoekt mensen om hier 
extra alert op te zijn. Bel direct 
met telefoonnummer 112 bij een 
vermoeden, zodat de politie deze 
oplichters in de kraag kan vatten.

Babbeltrucs
in Heiloo

www.lijfengezondheid.nl
Aanvullend verzekeren fysiotherapie?











Castricum - Op zondagochtend 
14 december was de aula van 
basisschool Toermalijn gevuld 
met bijna tweehonderd ouders, 
broertjes en zusjes en opa’s en 
oma’s voor het jaarlijkse koffie- 
kerstconcert van de leerlingen. 
Na het concert werd er een in-

zameling gehouden voor Serious 
Request. 

Men kon luisteren en genie-
ten van muzikale optredens van 
leerlingen van de school. Zowel 
individuele optredens als optre-
dens van de schoolband en het 

schoolkoor brachten iedereen 
alvast in de kerststemming.  
Maandag 15 december werd het 
koffie-kerstconcert nogmaals 
overgedaan voor de bewoners 
de Santmark. En dat werd ge-
waardeerd door de ouderen. Fo-
to: Babette Welboren Fotografie.

Ruim 10.000 bezoekers voor 
Strandvondstenmuseum

Castricum - Dit jaar is het aan-
tal bezoekers voor het Strand-
vondstenmuseum inmiddels ge-
stegen boven de 10.000, waaron-
der 2.000 betalende bezoekers. 
Hierbij zijn de passanten van de 
diverse wandeltochten niet mee-
gerekend. Het Strandvondsten-
museum exploiteert ook een vrij 
toegankelijk deel van het muse-
um met binnenterras, streekhis-
torische thema’s, een service-
punt en waar plek is voor gra-
tis expositieruimte voor kunste-
naars.
Ondanks dat het museum ook 
verheugd is over het aantal web-
sitebezoekers, meer dan 100.000, 
is er voor gekozen om begin 
2015 met een nieuwe website te 
komen. 
Steeds meer scholen en instel-

lingen hebben minder budget 
voor activiteiten en uitjes waar-
onder museumbezoek. De hoge 
kosten voor de bus of de moei-
te van het ronselen van ouders 
is een toenemend probleem. Het 
Strandvondstenmuseum heeft al 
eerder presentaties met films en 
meegenomen attributen gehou-
den op locatie en wil dit nu gaan 
uitbreiden. 
Gastlessen kunnen nu ook vanaf 
de middenbouw tot eerste klas 
middelbare school op de school-
lokatie, vereniging of instelling. 
Bij de scholen kan bijvoorbeeld 
in de aula of in de klas aan de 
hand van aangespoelde attri-
buten en onderzoeksopdracht-
jes een compleet educatief pro-
gramma met presentatie aange-
boden worden. 

Zilver en brons op NK 
Trampolinespringen

Castricum - Zaterdag 13 de-
cember vond in sporthal de Ru-
sheuvel in Oss het NK  Trampo-
linespringen plaats. Castricum-
mers Jouke Windig en Tess de 
Vries kwamen op deze finale uit 
voor trampolinevereniging Triffis 
Alkmaar. 

Door drie goede resultaten bij de 
voorwedstrijden hadden zij zich 

met hun teams voor deze finale 
geplaatst. In de categorie E won 
Jouke Windig met zijn teamge-
noten Eline van der Wal, Lyana 
Jongkind en Janneke de Groot 
de zilveren medaille. 
In de C-categorie won Tess de 
Vries met haar teamgenoten 
Mads Ottenbros, Katie Cowles 
en Michelle Driehuis de bronzen 
medaille. 

Verlies voor Meervogels
Akersloot - Om 21.20 uur een 
uitwedstrijd in Heerhugowaard 
spelen, dat was behoorlijk laat 
op de zaterdagavond voor de 
handbaldames van Meervogels. 

KSV opende de score, maar 
Meervogels boog dit gauw om 
naar een 1-2. Het begin van de 
eerste helft ging gelijk op. Bij 
een stand van 6-8 wist KSV dit 
om te buigen naar een voor-
sprong van 11-8. Er werden een 
aantal aanvallen goed gespeeld 
en het stond daarna weer gelijk. 
Meervogels kon een kleine voor-

sprong pakken, waarna in de 
tweede helft hetzelfde beeld als 
in het begin van de eerste helft 
werd getoond. De teams scoor-
den om en om, waardoor Meer-
vogels met 2 punten verschil 
voor bleef staan. Helaas lieten 
de dames het aan het eind van 
de wedstrijd liggen. KSV maak-
te hier dankbaar gebruik van en 
ging langszij. Dit resulteerde in 
een eindstand van 27-24. 
Zaterdag 20 december speelt 
Meervogels dames 1 om 19.00 
uur thuis in de Lelie tegen de da-
mes van Hollandia T. 

Sporten voor 55+ in 
januari weer van start

Castricum - Meer bewegen 
in het nieuwe jaar: een prach-
tig voornemen. Bij de wekelijk-
se: Badminton- en de Sport-
instuif kan  meer bewogen wor-
den op aangename wijze, in een 
gezellige sfeer én onder leiding 
van deskundige docenten. Bad-
minton gaat op dinsdag 6 januari 
van 14.00 tot 15.30 uur van start 
en de Sportinstuif op donderdag 
8 januari van 14.00 tot 15.45 uur 
in sporthal De Bloemen. 
Bij badminton wordt na elke 
15 minuten gewisseld van te-
genstander. Zo is er steeds een 
nieuwe uitdaging  en kan er op 
elk niveau gespeeld worden. De 
activiteit staat onder leiding van 
docente Ingrid Zaal. De Sport-

instuif 55+ heeft als belangrijk-
ste elementen volleybal, tafelten-
nis en badminton. Er wordt een 
gezamenlijke warming up ge-
daan op muziek, ter voorkoming 
van blessures. Bij de Sportinstuif 
kan men tweemaal 45 minuten 
sporten, met een pauze van 15 
minuten, waarin tijd is voor ont-
spanning en gezellig samenzijn. 
De Sportinstuif 55+ staat onder 
leiding van twee ervaren MBvO-
docenten: Trees Werring en In-
grid Zaal. 
Voor meer informatie of aanmel-
den kan men contact opnemen 
met Welzijn Castricum via 0251-
656562 of info@welzijncastri-
cum.nl of aan een vrijblijvende 
les meedoen.

Castricum - Op 30 december 
van 11.00-13.00 is in sporthal 
de Bloemen in samenwerking 
met Sportservice Kennemer-
land een combinatieclinic van 
Croonenburg. Er wordt door 
de deelnemers gevolleybald 
(smashbal) en er is spelma-
teriaal waaronder megatwis-
ter, jongleermogelijkheden 
en nog veel meer. De deelna-
me is gratis. Opgeven kan via 
sportservicekennemerland.nl.

Afgelopen woensdag waren het 
maar liefst vijftig leerlingen van 
basisscholen uit Limmen en om-
streken die de weg naar de Ente-
rij in Limmen hadden gevonden. 
Zij werden getrakteerd op een 
clinic van volleybalcoryfee Edwin 
Benne, olympisch zilver, voorma-
lig bondscoach. Na afloop kre-
gen alle deelnemers een bidon 
en een tegoedbon.

Croonenburg is dit seizoen be-
zig met een leden te werven bij 
de basisscholen. Lid worden kan 
nog steeds voor kinderen uit 
Castricum, Limmen en Heiloo: 
bezoek de site www.croonen-
burg.nl voor meer informatie.

Combiclinic van 
Croonenburg

Castricum - Een beginnerscursus 
internationale dans gaat van start 
bij Igram. 
Stap voor stap leren de deelne-
mers de basispassen zodat zij al 
snel een aantal mooie eenvoudi-
ge dansen mee kunnen dansen en 
kunnen genieten van de beweging 

Nieuwe cursus bij Igram
en de muziek. De cursus wordt ge-
geven op tien donderdagochten-
den in de aula van Toonbeeld, Jan 
van Nassaustraat 6, Castricum, van 
11.30-12.30 uur vanaf 5 februari. 
Dansdocent is Mariëtte van Gelder. 
Voor info en aanmelding: www.ig-
ram.nl.
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