
 
00   00 maand 2015

1216 december 2015 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Kerstmarkt in de zon
Castricum - Zondagmid-
dag was het weer een druk-
te van jewelste rond het Hof 
van Kijk Uit tijdens de kerst-
markt. Dat kwam door het 
mooie weer dat lokte om 
er op uit te trekken, maar 
ook door de winterwande-
ling die in het Noordhollands 
Duinreservaat werd gehou-
den. Het koor Cantare trad 
op, er waren kraampjes met 
een cretief aanbod, er was 
gluhwein, kerstbrood en een 
vrolijke kerstman met lichtjes 
in zijn haar. Foto’s: Peter Sa-
venije.

Aansluiting A9 komt er
Regio - De aansluiting van 
Heiloo op de A9 gaat er ko-
men nu Provinciale Staten 
van de provincie Noord-Hol-
land maandag hebben inge-
stemd met de financiering 
van de  aansluiting. 

De kosten van de aansluiting, 
33 miljoen euro, worden ver-
deeld over de deelnemende 

partijen. De aansluiting op de 
A9 komt ter hoogte van de 
Lagelaan, met een aantak-
king op de Kennemerstraat-
weg en een verbinding naar 
de Kanaalweg via een ooste-
lijke parallelweg. 
De daadwerkelijke aanleg 
van de nieuwe aansluiting is 
gepland vanaf 2017. In 2019 
moet de nieuwe aansluiting 

gereed zijn. De aansluiting is 
nodig vanwege het extra ver-
keer dat wordt verwacht van 
zowel de verwachte woning-
bouw en de ontwikkeling van 
het bedrijfterrein Boekeler-
meer. 
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
RAMEN | DEUREN

SCHUIFPUIEN 
DAKKAPELLEN

GARAGEDEUREN
EN MEER!

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

KERST PETIT FOURS!
MET HEERLIJKE GROET, UW BANKETBAKKERS!

KERSTBESTELLIJSTEN LIGGEN VOOR U KLAAR IN ONZE WINKELS.

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

GEHAKTBALLEN
50% korting

900gr wilde spinazie
2 minute steaks
 Samen €5,99

vleeswarentrio
leverworst

gebr casselerrib
schouderham

 Samen €4,99
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235I.v.m. de feestdagen verschijnt  

deze krant dinsdag 22 december.
 

Advertenties aanleveren voor 
vrijdag 18 december 10.00 uur.

Redactie aanleveren voor vrijdag 
18 december 10.00 uur.

De week van 31 December 
verschIjnt Deze krant nIet.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

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
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

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

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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 29-11-2015: 
Charlotte Aline Schouten, 
dochter van Eduardus P.S. 
Schouten en Olga Y. Stip. 07-
12-2015: Woet Benja Kuijs, 
zoon van Bart Kuijs en Jac-
queline J.A. Hein. 03-12-
2015: Lauren Billy Apeldoorn, 
dochter van Bill Apeldoorn 
en Eva Kuijs
Limmen - 26-11-2015: Ilse 
Bakker, dochter van Sebas-
tian W. Bakker en Christine 
E.M. Timmerman.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 25-11-2015: Tom 
Alstein en Lucia D. de Haan.

Overleden
Akersloot - 29-11-2015: Wil-
helmus G. de Korte, weduw-
naar van Johanna Dolder-
sum. Castricum - 27-11-2015: 
Dorothea J.M. Klaassen, ge-
huwd met Hendrikus W.W. 
Poel. 29-11-2015: Adriaan C. 
Kuiper. 05-12-2015: Jacoba 
Johanna Boom.
Limmen - 23-11-2015: Adri-
anus A. Kaandorp, gehuwd 
met Cornelia A. Duin. 27-11-
2015: Hubertha T.C. Kol, we-
duwe van Gerardus J.A. Ha-
braken. 29-11-2015: Maria 
A.J. van Ruiten. 04-12-2015: 
Paulina C. van de Geer. El-
ders woonachtig: 06-12-
2015: Klaaske Nijk.

Castricum - De afgelopen 
periode heeft iedereen zijn of 
haar favorieten kunnen voor-
dragen voor de sportprijzen 
van de gemeente Castricum. 
Uit de vele inzendingen is een 
definitieve selectie gemaakt. 
In tegenstelling tot voorgaan-
de jaren is er dit jaar voor ge-
kozen om alle sportbesturen 

in de Gemeente Castricum te 
benaderen om hun stem uit te 
brengen op de kandidaten.
 
Genomineerd zijn als sport-
man: Michel Butter, Bob van 
der Ham en Jurjen Polderman, 
allen atleten. Sportvrouw: Ma-
non Kruiver, Sanne Verstegen, 
beiden atletiek, en zwemster 

Serena Stel. Als sportteam: 
De handballers van CSV/
Meervogels heren 1, Aqua-
fit heren 1 waterpolo en Ten-
nis Club Bakkum mixed 2 za-
terdag. Sportteam jeugd: de 
handballers van Meervogels 
‘60 B1, Turven Team rugby Cas 
RC en de hockeyers van het 
G-team van MHCC. Als spor-

talent zijn genomineerd tafel-
tennisser Sanne Briefjes, rug-
byer Emar Pronk, schaatser 
Thom de Vries, voetballer Teun 
Koopmeiners, atlete Lisan-
ne Schoonebeek en zwemster 
Danea Kingma. Nieuw is de 
Publieksprijs, die gaat naar ie-
mand die zich in het algemeen 
verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de sport in Castricum. 
Voor de publieksprijs kan ie-
dereen stemmen die in de ge-
meente Castricum woonach-
tig is. De genomineerden zijn: 
Wim Res van A.V. Castricum, 
Tinka Janissen van volleybal-
vereniging Croonenburg en 
Emarita Castricum van bad-
mintonclub Castricum. Stem-
men kan via e-mail adres 
sportverkiezingen@castri-
cum105.nl tot en met 3 janu-
ari 2016. 
De prijzen worden uitgereikt 
op vrijdag 8 januari, in de Bur-
gerij in Limmen. De sportver-
kiezingen worden georgani-
seerd door Omroep Castricum 
en Platform Sport.

Vragen over Van Speyk-
kade door De VrijeLijst     

Castricum   De VrijeLijst 
heeft schriftelijke vragen 
gesteld aan het college over 
de verkoop van een stuk 
grond op de Van Speykka-
de 61 aan Amvest. Die heeft 
het stuk gekocht voor de 
bouw van een pand voor de-
menterenden van twee ver-
diepingen hoog. Dit is tegen 
de zin van een groep om-
wonenden die het geheel 
te massaal vindt in hun om-
geving. Zij hebben gepro-
beerd te achterhalen welke 
prijs er voor de grond is be-
taald en welke procedure is 
gevolgd, maar de gemeen-
te werkt niet mee. Eigenaar-
dig vindt Ron de Haan van 

De VrijeLijst. ,,De waarde 
van de grond van zwembad 
De Witte Brug werd wel be-
kendgemaakt. Via een aan-
tal schriftelijke vragen pro-
beer ik erachter te komen of 
het college wel juist geïn-
formeerd is over de gehan-
teerde grondwaarde en zijn 
de taxatiegegevens juist ge-
interpreteerd? En waarom 
denkt het college dat het fi-
nanciële belang van de ge-
meente wordt geschaad 
wanneer het taxatierapport 
openbaar wordt? Ik vind 
dat grondtransacties in ge-
meentelijke regie transpa-
rant en inzichtelijk moeten 
plaatsvinden.”

Weer veegmachines voor VKIJ
Bakkum - Bij VKIJ waren eer-
derj drie veegmachines gesto-
len. Twee bijzondere sponsor-
bijdragen hebben er nu voor 
gezorgd dat de baan weer 
kan worden geveegd, zodra 

er ijs ligt. Cargill  schonk een 
cheque van 2.000 euro. Kraak-
man Perfors levert de veeg-
machines en geeft een bij-
drage van 500 euro. De VKIJ 
wacht nu met smart op vorst. 

De Kerst-Inn Castricum bestaat 29 jaar 
en komt op kerstavond bij u thuis.
Onderstaande sponsors maken het mogelijk de 

Kerst-Inn 2015 te organiseren:
M.C. Kriek te Castricum
Firma Grapendaal, kerst en 

relati egeschenken te Stompetoren
Gemeente Castricum

Sti chti ng Rotonde te Beverwijk
De Castricummer

Electronica de Graaf te Castricum
Wilts worsthandel, Beverwijkse Bazaar

De volgende bloemisten stellen 
kerststukjes beschikbaar:

De Verleiding, Burg. Mooijstraat te Castricum
Cools Bloemsierkust, Dorpsstraat te Castricum

Bloemsierkunt De Eeuwige Lente Castricum

En de vele vrijwilligers die de Kerst-inn 
Castricum, mogelijk maken.

KERST-INN CASTRICUM
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Zaterdag Candlelight-
shoppen in het dorp

Castricum   Zaterdagavond 
verandert het centrum van 
het dorp in een sprookjes-
wereld die in het teken staat 
van Kerstmis. Het begint met 
de kerstmarkt vanaf 17.00 uur 
in de Torenstraat met een 
verscheidenheid aan deel-
nemers. Halverwege de To-
renstraat is een muziektent 
waarin het de Starsingers 
optreden. Op het Bakkers-
pleintje brengt het koor Vo-
caal Kabaal vanaf 17.00 uur 
hun repertoire ten gehore 
onder leiding van Rolien Ei-
kelenboom. Op het pleintje 
bij en in de Dorpskerk is er 
muziek en wordt een kerst-
verhaal verteld. Buiten speelt 
Emergo, de Dickensformatie, 
en het kinderkoor Mucics-
tars. Binnen geven leerlingen 
van de Muziekschool Toon-
beeld acte de préséance. Om 
18.45 en 19.45 uur wordt het 
kerstverhaal verteld voor kin-
deren.
In de winkels wordt ook mu-
ziek gemaakt. Chansonnier 
Edouard treedt in verschil-
lende winkels op en bij Lijs-
tenmakerij Ida Bakker treedt 
Yorick van Norden op. Yorick 
grossiert in aantrekkelijke 
deunen, die dan weer vrolijk 
en aantrekkelijk, maar ook 
bitterzoet kunnen klinken. Op 

verschillende locaties komt 
het publiek niet alleen de 
Dickensformatie van Emer-
go tegen, maar ook Lonnie¹s 
Holiday, een driemansforma-
tie met een vrolijk repertoire.
Nieuw dit jaar tijdens Cand-
lelight is de Santa Run. De-
ze run wordt georganiseerd 
door Café My Way. Inschrij-
ven kan tot en met 17 decem-
ber. De start is om 20.00 uur. 
Het parcours gaat over de 
Dorpsstraat en er zijn mooie 
prijzen te winnen. Uiteraard 
is het dragen van een kerst-
mannenkostuum verplicht. 
Het is al heel lang traditie dat 
Peter de Knegt van speeltuin 
De Batavier op deze dag met 
zijn treintje naar Castricum 
rijdt om de kinderen door het 
dorp te vervoeren. In de Bur-
gemeester Mooijstraat neemt 
fotografe Jolanda Out van al-
le kinderen gratis een sfeer-
foto. Deze wordt binnen  twee 
dagen per e-mail verzonden 
zodat deze nog als kerstgroet 
kan fungeren. Op het Bak-
kerspleintje staat de levende 
kerststal opgesteld. De Josef 
en Maria zijn met hun leven-
de have weer uit Friesland 
gekomen en zorgen voor de 
ultieme kerstsfeer. Uiteraard 
ontbreken ook de kerstman  
en de kerstengelen niet.  

Castricum - Van 19 de-
cember tot en met 3 janua-
ri wordt een wel zeer bijzon-
dere openluchtexpositie met 
het werk van Jimmy Nelson 
in Castricum en het Noord-
hollands Duinreservaat ge-
houden. Tussen 2010 en 2013 
reisde Jimmy Nelson de we-
reld over om de meest fan-
tastische inheemse cultu-
ren te fotograferen. Meerde-
re wandelroutes leiden langs 
honderd foto’s, gepresen-
teerd op doeken van twee bij 

drie meter, uit zijn fotogra-
fi eproject ‘Before they pass 
away’. De tentoonstelling is 
tot stand gekomen dank-
zij de inzet van Bart Wieren-
ga in samenwerking met de 
gemeente Castricum en C 
aan Zee. Bart Wierenga haal-
de eerder, samen met Mats 
Marcker, de rugbyers van de 
Nieuw-Zeelandse All Blacks, 
naar Castricum. De route is 
beschreven in een 140 pa-
gina’s tellend boekje, waar-
in alle honderd foto’s met ie-

der hun eigen verhaal zijn te 
vinden. Vanaf 19 december is 
dit boekje verkrijgbaar bij al-
le vertrekpunten. Daarnaast 
wordt in het boekje de ge-
schiedenis en achtergrond 
van de omgeving Castricum 
beschreven. Het boekje is 
ook het toegangsbewijs tot 
de duinen en geeft recht op 
een consumptie bij één van 
de aangesloten horecagele-
genheden. Zij bieden boven-
dien korting bij verschillende 
winkels in het dorp ter waar-
de van minimaal 25 euro. De 
vertrekpunten zijn Deining, 
Club Zand, Zeezicht en Zoo-

mers op het strand, Johan-
na’s Hof, Wier&ga, Hof van 
Kijk Uit en Huis van Hilde. 
Burgemeester Mans in het 
voorwoord: ,,Before they pass 
away portretteert op unie-
ke wijze 35 traditionele stam-
men van over de hele wereld, 
hun cultuur nog onaange-
tast door de moderne wereld. 
Jimmy Nelson reisde de we-
reld over, door 44 landen, met 

als doel deze culturen vast te 
leggen voordat ze verdwe-
nen zijn. En nu komt hij naar 
Castricum. Om zijn prach-
tige unieke tentoonstelling 
met ons en hopelijk veel be-
zoekers te delen. U mag best 
weten dat we daar als ge-
meente zeer trots op zijn. Dit 
is niet zo maar een tentoon-
stelling, dit is er een van we-
reldformaat.”

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag 18.30 uur
maandag dinsdag & woensdag 18.45 uur

Mannenharten 2
zondag 16.00 uur

Cavalleria Rusticana / Pagliacci (Roh)
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 15.30 & 21.30 uur
zondag 20.00 uur

maandag dinsdag & woensdag 18.30 uur
Star Wars: The Force Awakens - 3D
zondag, maandag dinsdag & woensdag 15.30 uur
Star Wars: The Force Awakens - 2D
vrijdag & zaterdag  18.45 uur  zondag 21.00 uur

maandag dinsdag & woensdag 21.30 uur
Publieke werken

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur

Spectre
vrijdag & zaterdag 16.00 uur   

zondag 13.30 uur 
maandag 11.00 & 13.15 uur 

dinsdag 13.15 uur 
woensdag 11.00 & 13.15 uur 

Dummie de Mummie 2 
zaterdag 13.00 uur   

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur
Mega Mindy vs Rox

zaterdag 13.00 uur    dinsdag 11.00 uur
Snoopy en Charlie Brown - 3D (NL)
zondag, maandag dinsdag & woensdag 13.15 uur
Snoopy en Charlie Brown - 2D (NL)

zondag 11.00 uur 
The Good Dinosaur - 3D (NL)
maandag dinsdag & woensdag 15.30 uur
The Good Dinosaur - 2D (NL)

Programma 17 dec  t/m  23 dec 2015

Star Wars in 2D en 3D: 

The Force Awakens 
Zevende fi lm uit de Star 
Wars-saga geregisseerd door 
J.J. Abrams. 
Lucasfi lm en de regisseur 

slaan de handen ineen en 
nemen het publiek mee naar 
een ‘galaxy far far away’. In 
2D en in 3D.

Charlie Brown, Snoopy, Lu-
cy, Linus en de rest van de 
Peanutsbende maken hun 
debuut op het witte doek in 
een schitterend 3D-avon-
tuur! Charlie Brown, ‘s we-
relds meest geliefde under-
dog, begint aan een groots 
en heldhaftig avontuur ter-

De Peanuts Film wijl zijn beste vriend, de lieve 
beagle Snoopy, het luchtruim 
kiest om het op te nemen te-
gen zijn aartsvijand De Ro-
de Baron. Dankzij de fantasie 
van Charles M. Schulz en de 
makers van de Ice Age-fi lms, 
bewijst Snoopy en Charlie 
Brown: De Peanuts Film dat 
niet elke underdog een hon-
denleven heeft.
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Castricum - Op maandag 
21 december verzorgen het 
Hoorns Byzantijns Mannen-
koor en het fanfareorkest van 
Emergo samen een kertscon-
cert in de Pancratiuskerk. Het 
koor, dat onder leiding staat 
van Grigori S. Sareola,  heeft 
zich vanaf 1985 tot doel ge-
steld Slavische-byzantijnse 
gezangen zo authentiek mo-
gelijk te vertolken. Het fan-
fareorkest van Emergo, met 
haar chefdirigent Erik van de 
Kolk heeft eigenlijk weinig 
toelichting meer nodig. 
Het orkest is uitgegroeid tot 
een toonaangevend orkest 
in Nederland. De combinatie 
van de Kolk en Emergo is een 
succesformule en dat is ook 
componist Harrie Janssen 
niet ontgaan. Speciaal voor 
dit kerstconcert heeft hij een 
nieuw werk geschreven, geti-
teld Hymns and Carols, en is 
opgedragen aan Emergo en 
Erik van de Kolk. ,,De kerst-
fantasie Hymns and Carols is 

gebaseerd op een aantal, re-
latief onbekende kerstliede-
ren. Naast een drietal Engel-
se Christmas Carols is deze 
compositie ook een fragment 
uit het gregoriaans, een Ma-
ria antifoon en een Russisch 
kerstlied opgenomen. aldus 
componist Harrie Janssen. 
Het concert begint om 20.00 

uur. Toegangskaarten kun-
nen gereserveerd via info@
emergo.org. 
De toegangskaarten zijn in-
clusief garderobe en een 
consumptie. Gereserveer-
de kaarten zijn geen plaats-
bewijs. Daarom wordt aan-
geraden vroegtijdig aanwe-
zig te zijn. 

Regio - Bij de Midwinter-
duinloop van zaterdag 12 de-
cember in Egmond-Binnen is 
de 7,6 km het snelste gelopen 
door Kristof van Malderen uit 
Bakkum (26.50 min), gevolgd 
door Guido Klaassen uit Uit-
geest (27.27 min). Pim Mo-
lenaar werd winnaar op de 
16,8 km (58.12 min), gevolgd 
door Geordie Klein (58.58) uit 
Schoorl. Bij de dames ging 
Jeske van der Pal uit West-

zaan er met de hoofdprijs 
vandoor (32.32 min), gevolgd 
door Joy Leegwater uit Am-
sterdam(35.00 min). Bij de 
16,8 km ging de hoofdprijs 
naar 
Esther Kalkman uit Ouder-
kerk aan de Amstel (1.08.31), 
het zilver was voor Femke 
van der Pal  uit Westzaan. 
(1.10.09). Er hadden zich 
1001 deelnemers ingeschre-
ven. Foto: Frits van Eck.

Vitesse nu ook thuis op 
stoom tegen SVA: 6-2

Castricum - Uit de zes uit-
duels tot nu toe wist Vitesse 
de maximale score te beha-
len. Voor zover er al sprake 
was van een thuissyndroom 
werd die dreiging dit week-
end weggespeeld in het du-
el tegen SVA uit Assendelft. 
Na rust was Vitesse de baas 
op het veld en ging het echt 
los. Ondanks goed keepers-
werk van de SVA-goalie wist 

de thuisploeg in totaal maar 
liefst zes keer te scoren en 
dat was bijna net zoveel als 
de vorige vijf thuisduels bij 
elkaar. 
Al vroeg in de wedstrijd 
kwam Vitesse op voorsprong 
toen Rick Beentjes een prima 
aanval doeltreffend afrondde: 
1-0. Maar lang kon men niet 
genieten van die voorsprong 
want binnen enkele minuten 

kwam SVA alweer op gelijke 
hoogte. Robin Bakker maak-
te weer eens een slalom door 
de defensie maakte en Jort 
Kaandorp in de gelegen-
heid stelde om te scoren: 2-1. 
De 3-1 was een doelpunt uit 
het boekje. Dat werd ook de 
ruststand.
Na rust kapte Tom Spil zich 
op links vrij en probeerde 
met een bekeken schuiver te 
scoren. De bal kwam echter 
via de lat voor de voeten van 
Menno Peters, die meteen 
doeltreffend uithaalde: 4-1. 
Bij een van de spaarzame uit-
vallen van SVA werd één van 
de spitsen ten val gebracht 
waarna de toegekende pe-
nalty feilloos werd binnenge-
schoten: 4-2. Het slotakkoord 
was voor de thuisploeg. Eerst 
stelde Rick Beentjes in de 
79e minuut Menno Peters in 
staat om zijn tweede treffer 
te maken waarna laatstge-
noemde hetzelfde deed voor 
Jort Kaandorp. Diens tweede 
doelpunt zorgde voor de 6-2 
zege, waardoor Vitesse steeg 
naar de tweede plaats op de 
ranglijst. Komende zondag 
kan Vitesse de koppositie 
veroveren als de ploeg thuis 
het inhaalduel tegen Bloe-
mendaal weet te winnen. 

Castricum - Op vrijdag 1 ja-
nuari houdt Vitesse’22 haar 
traditionele nieuwjaarsrecep-
tie. Het bestuur nodigt hier-

Nieuwjaarsreceptie Vitesse ‘22
bij alle leden, ereleden, ou-
de-leden, supporters, spon-
sors, vrijwilligers en ouders 
van jeugdspelers uit om met 

hen het glas te heffen op 
een mooi, gezond en spor-
tief 2016. Aanvang 15.00 uur. 
Om 13.30 worden de traditi-
onele nieuwjaarswedstrijden 
gespeeld.

Zondag 20 december  14.00 uur

Castricum - In deze tijd van 
oorlogen, terroristische aan-
vallen, vluchtelingen en  wa-
pen- en woordenstrijd zijn 
de kerstdagen ideaal om een 
ander geluid te laten horen. 
Dat vindt een groep men-
sen die op zondag 27 decem-
ber om 20.00 uur samenko-
men op het  Bakkersplein-
tje. Zij steken een kaars aan 
als symbool van het licht dat 
mensen verbindt. Vervolgens 
is er stilte; van vijf minuten 
tot een half uur, afhankelijk 

van de omstandigheden. Ie-
dereen is welkom. Gevraagd 
wordt om een kaars of waxi-
nelichtje mee te nemen en 
eventueel iets om op te zitten. 
,,Deze bijeenkomst is niet be-
doeld als protestbijeenkomst. 
We vechten tegen niets en 
niemand”, aldus de initiatief-
nemers. 
,,Het gevoel dat we willen 
uitstralen is te vangen in de 
woorden harten zonder gren-
zen. Zet je hart open en laat 
de liefde stromen.”

Dorpsverlichting?
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‘Samen kiezen voor duurzaam 
betaalbare ondersteuning’

Regio - Zo’n zeventig aan-
bieders tekenden vrijdag 11 
december de contracten met 
de samenwerkende gemeen-
ten in de Regio Alkmaar voor 
de inkoop van ondersteuning 
(Wmo 2016). 
De aanbieders zijn onder an-
dere geselecteerd op onder-
steuning dicht in de buurt en 
aantrekkelijke tarieven. Wet-
houder Antoine Tromp van 
gemeente Uitgeest: “Daar-
naast hebben we in de re-
gio Alkmaar gezamenlijk ge-
streefd naar meer ruimte 
voor kwaliteit en innovatie. 
Dat hebben we gedaan door 
de invulling vooral over te la-
ten aan de instellingen, ter-

wijl we als gemeenten de vin-
ger aan de pols houden.”
De samenwerkende gemeen-
ten, Alkmaar, Bergen, Castri-
cum, Heerhugowaard, Hei-
loo, Langedijk en Uitgeest,  
kopen voor 2016 gezamenlijk 
in. De Regio Alkmaar hoopt 
op deze manier de begroting 
voor 2016 binnen het macro-
budget te houden. Ook willen 
de gemeenten ervoor zorgen 
dat het aanbod voor cliënten 
en de toegang tot ondersteu-
ning in de gehele regio ge-
lijkwaardig, vernieuwend en 
van hoge kwaliteit is. De hui-
dige contracten gelden voor 
onbepaalde tijd, zodat ge-
meenten en aanbieders een 

Inschrijven voor de 
Kerstvakantiecocktail

Castricum - De Kerstvakan-
tiecocktail van Welzijn Cas-
tricum heeft weer een mooi 
programma. Op maandag 21 
december van 10.30 tot 12.00 
uur voor  kinderen van 8-12 
jaar bij Mem’s Atelier kerst-
boomsurprise maken. Dins-
dag 22 december en dins-
dag 29 december van 10.00 
tot 12.00 uur clinic mountain-
biken in Akersloot, 8-12 jaar. 
Kerstcrêpes bakken en ver-
sieren, op woensdag 23 de-
cember van 13.00 tot 15.00 
uur bij Restaurant Maison La 
Chasseigne in Limmen, 4-12 
jaar. Klimmen bij Sportpark 
Berg en Bal op woensdag 
23 december van 10.30 tot 
12.30 uur., 6-12 jaar. Maan-
dag 28 december een knut-

selsneeuwpopactiviteit bij 
Mem’s Atelier van 10.30 tot 
12.00 uur, 4-8 jaar. KidsSwing 
op woensdag 30 decem-
ber bij DansStudio Fruns van 
10.00 tot 11.00 uur, 5-7 jaar. 
Aanmelden op werkdagen: 
memsatelier@ziggo.nl, tel.: 
0251 670775 tussen 18.00 
en 20.00 uur.  Mountainbi-
ken: info@kpbiking.nl, tel.: 06 
50506087.     Kerstcrêpes bak-
ken en versieren MaisonLa-
Chasseigne@gmail.com, tel.: 
06 84667724. Sportpark Berg 
en Bal, tel.: 0251 657070 tus-
sen 9.00 en 16.00 uur.Dans-
Studio Fruns: deschydance@
hotmail.com. Voor algemene 
informatie Welzijn Castricum 
tel.: 0251 656562. Zie ook: 
www.welzijncastricum.nl. 

Castricum - In de kerstva-
kantie zijn er allerlei kinder-
activiteiten in Huis van Hil-
de; de meeste zijn gratis. 
Wie creatief aan de slag wil, 
maakt kerstknutsels voor de 
boom of volgt een van de 
workshops met archeolo-
gisch tintje. Kinderen kunnen 
zich verkleden als Hilde of 
Cees. En voor kinderen van-
af 8 jaar is er de ArcheoBe-
levenis. Gidsen brengen de 
mensfi guren in de tentoon-
stelling tot leven in de gratis 
rondleidingen. De tentoon-
stelling Vondsten uit de Vecht 
is ook nog te zien, tot en met 
14 februari. 

Kerstboomknutsels maken, 
kan de gehele vakantie, en 
is gratis na entree. Kinderen 
verkleden als Hilde & Cees 
op 19 en 26 december, 14.00-
16.00 uur, gratis na entree. 
ArcheoLab belevenis voor 
kinderen, 21 en 28 december 
8-10 jaar, 14.00-15.00 uur, 
11-14 jaar 15.00-16.00 uur, 
gratis na entree.

Actie in Huis van Hilde 
in de kerstvakantie 

langdurige relatie kunnen 
opbouwen. 
Voor mensen die onder-
steuning ontvangen, bete-
kenen de afspraken dat de-
ze in 2016 gewoon wordt ge-
continueerd, afhankelijk van 
de indicatie. Volgend jaar 
hoopt de Regio Alkmaar het 
aanbod verder te versterken 
door samen met de aanbie-
ders een meerjarenstrategie 
te ontwikkelen. Op de foto 
v.l.n.r.: J. Mesu (Bergen),  A. 
van de Ven (Alkmaar),  A.A. 
Tromp (Uitgeest), E. Beens 
(Heiloo), M. Stam (Heerhu-
gowaard), A. Pelzer (Castri-
cum), B. Fintelman (Lange-
dijk). 

Workshop met kerstthema, 
23 december, 13.30-16.00 
uur. Kosten 2,50 euro na en-
tree. Rondleiding door Huis 
van Hilde, 23, 27, 28, 29, 30 
december, 2 januari, 14.00-
15.00 uur, aanmelden bij de 
balie; gratis na entree.
Workshop met Oud en 
Nieuw-thema: maak je ei-
gen ‘Janus’ lichtje, 30 decem-
ber, 13.30 – 16.00 uur. Kosten 
2,50 euro na entree.

Verwarring over het opheffen van het 
mobiliteitscollectief Zilveren Kruis

IJmond - Veel verzekerden 
van Zilveren Kruis hebben 
een brief ontvangen waar-
in aangegeven wordt dat het 
mobiliteitscollectief waar zij 
deel van uitmaken per 1 ja-
nuari 2016 vervalt. Dit heeft 
tot veel verwarring en onrust 
geleid. 
Ook bij ViVa! Ledenser-
vice komen veel vragen bin-

nen over het stopzetten van 
dit collectief. Hierdoor komt 
namelijk de korting op hun 
zorgverzekering te vervallen. 
Dit scheelt tientallen euro’s 
per persoon, per jaar.
Het is goed te weten dat ViVa! 
Ledenservice voor haar leden 
kortingsafspraken heeft ge-
maakt met onder andere  Zil-
veren Kruis. ,,Ook mensen uit 

het mobiliteitscollectief kun-
nen zich aansluiten bij onze 
collectiviteit, waardoor zowel 
hun korting als de voorwaar-
den behouden blijven’’, aldus 
Sindy de Veen, hoofd van Vi-
Va! Ledenservice en het Klant 
Contact Centrum. 
Met vragen kan men ellen 
met ViVa! Ledenservice 088-
9958822. 

Europees kampioen!
Castricum - De rolstoel-
handbalploeg van CSV heeft 
het European Wheelchair 
Handball Nations Tourna-
ment, het offi cieuze EK rol-
stoelhandbal, gewonnen. 
Het toernooi werd zater-
dag en zondag voor de eer-
ste keer gehouden. Alle vier 
gespeelde wedstrijden wer-
den overtuigend gewonnen. 
In St. Pölten won de ploeg 
van trainer Bart Neeft de fi -
nale van Portugal met 14-11. 
Eerder had Nederland in de 
voorronde al met 18-14 ge-

wonnen van dezelfde tegen-
stander. De overige wedstrij-
den tegen Noorwegen (11-
3) en Zweden (15-8) wer-
den eveneens winnend afge-
sloten door de Nederlandse 
ploeg. De Nederlandse rol-
stoelhandbalploeg bestaat 
uit Agatha Scholten, Petrus 
Baas, Bartholomeus Neeft, 
Martijn Dokkum, Mireille Bi-
schop, Frank Hooning, Joyce 
van Haaster, Dennis de Graaf, 
Elisabeth van der Gaag, Nad-
ja Roelofsen en Maria de 
Bruin.
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Kerststalletje uit de 
hele wereld bij de Abdij

Egmond - Tot 4 januari vindt 
bij de Abdij van Egmond weer 
de traditionele tentoonstel-
ling van kerstgroepen plaats. 
Kerstgroepen uit alle delen 
van de wereld zijn te bewon-
deren in De Schuur, bij het 
Benedictushof aan de Venne-

Hoe een nieuwtje zich 
razendsnel verspreidt

Castricum - Nadat Marcel 
Steeman zijn kalender met 
alvast de ophefritueeltjes van 
volgend jaar presenteerde, 
ging het snel. De media pak-
te het op en Marcel was te 
horen op de radio bij Giel en 
Coen en Sander, het nieuws 
werd gepresenteerd op Froot 
en de NOS en ga zo maar 
even door. De fractievoorzit-
ter van D66 maakte een ka-

lender met daarop de steeds 
terugkerende nieuwtjes van 
2016 vast ingevuld. Natuurlijk 
staat de pietendiscussie erbij 
rokjes- en warme truiendag, 
de zwaarste spits, maar Ook 
Henk Krol die Harry Mulisch 
feliciteert met zijn verjaar-
dag en de oudste mens die 
is overleden.  op de site van 
RTVNH is de kalender goed 
te lezen.

Lente te zien in het bos
Heiloo - De lente is in aantocht in het bos. Dat is te zien tij-
dens de maandelijkse IVN-wandeling in het Heilooër Bos op 
zondag 20 december. Verzamelen om 10.00 uur bij de Katten-
berg aan de Kennemerstraatweg. Een donatie wordt op prijs 
gesteld. Opgave vooraf is niet nodig. Foto: Paul ten Have.

waterweg 27 in Egmond Bin-
nen.
Naast traditionele, oude 
kerstgroepen en stallen ziet 
men groepen uit  diverse an-
dere culturen. Ze geven met 
aparte, vaak grappige details 
aan, wat belangrijk was voor 
de bewoners in hun streek. 
De tentoonstelling bestaat 
dit keer uit kerstgroepen  die 
verzameld zijn door  Jos Levi-
tus-Weppner die over de he-
le wereld gereisd heeft om 
haar verzameling zo com-
pleet mogelijk te maken. Op 
de tentoonstelling is tevens 
een  heel  groot kerstdorp 
te zien die drie jaar geleden 
door  vrijwilligers voor de ab-
dij is gebouwd. Dagelijks van 
10.00-17.00 uur. Op 24 en 31 
december van 10.00-15.00 
uur. Gesloten: eerste kerst-
dag en nieuwjaarsdag.

Zege voor Verdonk junior
Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft donderdagavond 
de overwinning gepakt in de 
wekelijkse strijd in Akersloot 
om de KPB-mountainbike-
cup. Na aanvang op De Clop-
penburgh leek Wilfred Knegt 
direct de touwtjes stevig in 
handen te hebben. De van 
achter gestarte Henk Ver-
donk junior had zich in het 
wiel genesteld van de tempo-
beul Henk Louwe, erop ver-
trouwend dat Louwe de voor-
sprong van Knegt niet al te 
groot zou laten worden. Dit 
koersinzicht van Verdonk ju-
nior werd bewaarheid en hij 

kon vervolgens een brugge-
tje slaan naar leider Knegt. 
Nadat de samensmelting tot 
stand was gebracht, maak-
te Verdonk junior de volgen-
de sprong alleen de ruimte 
in. Na dit moment leken al-
le kaarten geschud voor de 
bezetting van het podium. 
Plek een was voor Henk Ver-
donk junior. Om de plaat-
sen twee en drie werd fel ge-
vochten tussen Wilfred Knegt 
en Henk Louwe en de opsto-
mende Henk Jan Verdonk 
senior. Wilfred Knegt werd 
tweede gevolgd door Henk 
Louwe.

Castricum - In de libre-
competitie van biljartvereni-
ging Wik kwamen met Peter 
Groenendal als topper van de 
avond, nog vier spelers aan 
de fi nish. Door zijn overwin-
ning op Gerard de Zeeuw, 
pakte Peter zestien wed-
strijdpunten, met als hoog-
tepunten de series van vijf-
tien en zestien caramboles. 
Hein Kitsz liet in zijn partij te-
gen Cees Burgmeijer zien dat 
hij niet voor niets koploper is. 
Cees wilde niet voor Hein on-
derdoen en antwoordde met 
een scoringsdrift van 31 ca-
ramboles, maar kon niet ver-
hinderen dat Hein aan de 
haal ging met de overwin-
ning. Veertien wedstrijdpun-
ten waren voor Hein, elf voor 
Cees. Van de twee achtervol-
gers op de koploper, maakte 
Kees Baars de meeste indruk 
door Jan van der Zon van ta-
fel te sturen. Met series van 
21 en twee keer 24 caram-
boles, bewees Kees zijn klas-
se en hij besloot de wedstrijd 
met veertien wedstrijdpun-
ten, net zoveel als Jan. Ook 
een opvallende prestatie le-
verde Piet Zonneveld tegen 
Jörgen Bolten. Hij pakte ook 
veertien wedstrijdpunten. Jan 
Kamp kreeg tien wedstrijd-
punten te pakken en hand-
haaft zich in de top drie van 
de ranglijst. 

Hoge scores 
bij WIK

Castricum - Kater Appie 
van Martine Martens heet 
tegenwoordig Lampekappie. 
De kraag heeft hij tijdelijk om 
zijn nek vanwege een wond-
je bij zijn oor dat hij telkens 
open krabte.

Opbrengst MS collecteweek
Castricum - Tijdens de col-
lecteweek van het Nationaal 
MS Fonds is 1.242 euro in 
Akersloot, 2.264 euro in Cas-
tricum en 1.846 euro in Lim-
men opgehaald. Het opge-

haalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek, be-
geleiding en voorlichting. Een 
bijdrage overmaken kan nog 
steeds op giro 5057 te Rotter-
dam. 

www. .nl

www. .nl

Castricum - Na afl oop van 
het lopende seizoen gaan 
hoofdtrainer Patrick van der 
Fits en Vitesse’22 uit elkaar. 
Dan heeft de hoofdtrainer er 
vier jaar opzitten met wisse-
lende resultaten. Van nacom-
petitie voor een plek in de 
eerste klasse twee jaar gele-
den tot degradatie afgelopen 
seizoen naar de derde klas-
se. In deze periode heeft de 
hoofdtrainer bijna een ge-
heel nieuwe en brede selec-
tie neergezet met voorname-
lijk jonge spelers waarmee de 
club nog jaren voort kan en 
draaien zowel het eerste als 
het tweede momenteel bo-
venin mee in de competitie. 

Vitesse zoekt 
hoofdcoach 

Nieuwe Streetscapegalerie
Castricum - Op de Dorps-
straat 7 wordt hard gewerkt 
om alle exposities in te rich-
ten, want er is veel te zien 
in de 300m2 grote galerie 
van Streetscape. Fotograaf 
en galeriehoudster Saskia 
Steenbakkers is blij met haar 
vaste locatie in Castricum. Er 
is een vaste groep exposan-
ten voor het komende half 
jaar die hun werk regelma-
tig wisselen en iedere maand 
wordt een nieuwe exposi-
tie ingericht. Vanaf vrijdag 
18 december zijn schilderij-
en te zien van Riann, Lianne 
Oost, Carla Laroo en werken 
uit de privécollectie van Erik 
van Duuren. Natuurlampen 
en glassieraden van Marga 
Bernard, keramiek van An-
nelie Toorians, sieraden van 
Esther Lang, tassen van Car-
ry Bakker, vilt van Ans Mar-

tens, brons en albast beel-
den van Leoniek Verhage. In 
januari wordt de expositie in-
gericht van keramist Ton Ro-
ta die tevens workshops gaat 
geven in de galerie. 
Nieuw bij Streetscape zijn de 
workshops die in 2016 ge-
geven worden. Docenten 
zijn Hans Balk (fotografi e), 
Jaap Bijsterbosch (fotogra-
fi e), Ans Martens (vilt), An-
nelie Toorians (keramiek) en 
Esther Lang (sieraad maken).  
Bij schoenenwinkel Schoffi es 
in de Dorpsstraat is een ex-
positie te zien met objecten 
van Ingrid Bévort. Openings-
tijden: donderdag tot en met  
zondag 14.00-17.30 uur en 
zaterdagavond 19 december, 
Tweede Kerstdag  en Nieuw-
jaarsdag. Op de foto van Sas-
kia Steenbakker is Esther 
Lang te zien.

Lampekappie!



Vragen CDA rond 
Stichting Welzijn

Castricum - In de gemeen-
te Castricum wordt het wel-
zijnswerk uitgevoerd door de 
Stichting Welzijn. Al in een 
eerdere raadsperiode is ge-
sproken over subsidiering of 
aanbesteding vanuit de ge-
meente. Dit heeft in de poli-
tiek niet geleid tot eenduidi-
ge besluitvorming.
Op 3 november heeft het col-
lege een bestuursopdracht 
vastgesteld, met een pro-
bleemstelling ter onderbou-
wing, en dat roept vragen 
op bij het CDA. Gerrit Bran-
derhorst: ,,Het college maakt 
zich zorgen over de mate van 
fl exibiliteit van de Stichting 
Welzijn, de transformatie-
mogelijkheid, de mate waar-
in de Stichting Welzijn bij de-
centralisatie proactief kan in-
spelen en het jongerenwerk. 

De stichting werkt met een 
subsidiering van meer dan 
500.000 euro, heeft diver-
se mensen in vaste dienst en 
coördineert het werk van cir-
ca vierhonderd vrijwilligers in 
de gemeente. Een uiterst be-
langrijke activiteit in een tijd 
dat maatschappelijke be-
trokkenheid van de inwoners 
van onze gemeente en de in-
zet van vrijwilligers essentieel 
is.” De fractie CDA Castricum 
heeft nu schriftelijke vragen 
ingediend bij het college. Zo 
wil de partij weten op wel-
ke wijze het college zijn zor-
gen met de Stichting Welzijn 
heeft besproken en waarom 
deze zorgen niet gedeeld zijn 
met de raad. ,,Wij willen bo-
vendien weten wat de op-
drachten en prestatieafspra-
ken zijn voor 2015  en welke 
niet zijn behaald. En waarom 
zijn er specifi ek zorgen over 
het jongerenwerk?” Het CDA 
wil ook de opdrachtformule-
ring, op basis waarvan drie 
bedrijven een offerte kunnen 
indienen, inzien en wil we-
ten op basis van welke crite-
ria tot de gunning van de op-
dracht wordt overgegaan. Tot 
slot wordt de vraag gesteld 
of de prestatieafspraken 
consequenties hebben voor 
de continuïteit van de werk-
zaamheden van de Stichting 
Welzijn in 2016.

Samenzang op ‘t pleintje
Bakkum - Ook dit jaar or-
ganiseert Muziekvereni-
ging Emergo op kerstavond 
24 december een sfeervol-
le samenzang in de buiten-
lucht bij de kerstboom op het 
pleintje in Bakkum. Gekleed 
in Dickensstijl gaan de leden 
van Muziekvereniging Emer-
go er weer wat moois van 
maken. Het begint om 19.00 
uur met warme chocolade-
melk en glühwein. Het en-
semble zal dan alvast een 

aantal bekende kerstnum-
mers ten gehore brengen. 
Om 19.30 uur begint de sa-
menzang. PWN heeft weer 
een mooie kerstboom ter be-
schikking gesteld. Met hulp 
van Alwin Hes is de meters-
hoge boom met een kraan 
stevig op het plein neergezet. 
Om de samenzang nog sfeer-
voller te maken wordt het pu-
bliek uitgenodigd een wind-
vast sfeerlichtje mee te ne-
men.

Overwinning voor Yanne
Castricum - Afgelopen zon-
dag is het NK 50 km voor de 
elite verreden in het Velodro-
me in Amsterdam. Tussen de 
kwalifi catie en de fi nale, re-
den de nieuwelingen, jon-
gens en meisjes, een omni-
um over vier onderdelen. Als 
eerste reden de nieuwelin-
gen een scratch over twin-
tig ronden. In de eindsprint 
werd Yanne Dorenbos twee-
de met een banddikte ver-
schil. Met een kleine pauze 
en een koers voor de meiden, 
vervolgden de jongens het 
vierluik met een afvalkoers. 
Bij elke ronde valt de laat-
ste van het peloton af. Yanne 
bleef met een trainingsmaat 
van het RTC Amsterdam over 
en Yanne won de sprint. De 
derde race was een leiders-
koers over vijftien ronden van 

200 m. Bij elke doorkomst 
kregen de eerste twee ren-
ners twee en een punt. Hal-
verwege demarreerde Yanne 
uit het peloton en reed ver-
volgens zes rondjes solo en 
vergaarde hiermee voldoen-
de punten om ook dit onder-
deel te winnen. Als laatste 
werd de puntenkoers verre-
den. Na elke vijf ronden wa-
ren er punten op de streep te 
verdienen. Yanne verzamel-
de wel een aantal punten, 
maar hij werd zesde. Uitein-
delijk won hij het omnium en 
kreeg de bloemen. Er zijn dit 
seizoen nog maar twee wed-
strijden te gaan in deze klas-
se. Over een maand tijdens 
de zesdaagse van Rotterdam 
in AHOY en een week later 
het afsluitende NK Omnium 
in Velodrome Amsterdam.

Meer autoinbraken
Castricum - Bijna zes we-
ken was het rustig wat be-
treft auto-inbraken. In de 
eerste week van decem-
ber veranderde dat. 

Terwijl het voorheen voorna-
melijk ging om gestolen ge-
reedschap, de daders zijn nu 
op zoek naar navigatiesy-
stemen, laptops en andere 
waardevolle goederen. 

De straten waar de voer-
tuigen stonden waren Alk-
maarderstraatweg, Klapwei-
de, Voorweide, Hendrik Ca-

simirstraat, Arisven, Molen-
weide, Tolweid. Getuigen ne-
men contact op met de wijk-
agent. De ervaring leert dat 
maar weinig mensen anti-
diefstal-applicaties op hun 
telefoon, tablet en/of laptop 
installeren. 

Hiermee kan zodra een tele-
foon/tablet of laptop contact 
maakt met internet de lo-
catie ongeveer achterhaald 
worden. Kijk via internet op 
www.boefproof.nl, Find my 
iPhone, Google instellingen 
of Prey.

Akersloot - Dit jaar vindt 
de kerstdrive in De vriend-
schap plaats op zaterdag 19 
december. Een drive waarbij 
de deelnemers kunnen kla-
verjassen en keezen. De aan-
vangstijd voor het keezen is 
19.30 uur. De keezdrive wordt  
georganiseerd door keez-
bord.nl, de offi ciële keezbor-
denproducent en leverancier. 
Opgeven voor het klaverjas-
sen kan via: info@vriend-
schapakersloot.nl, voor het 
keezen opgeven via: www.
keezbord.nl. Voor beide op-
ties kan dat ook telefonisch: 
0251-312866. Er zijn mooie 
prijzen te winnen en er is een 
verloting.

Kerstdrive

Castricum - Op donder-
dag 24 december begint om 
21.00 uur een kerstvesper in 
de Dorpskerk. Voorganger is 
Dick van Arkel. Medewer-
king wordt verleend door het 
Liturgiekoor met gastzangers 
onder leiding van Jelle Jan 
Klinkert. 

Kerstvesper

Castricum - Op maandag 
7 december rond 22.15 uur, 
vond er een aanrijding met 
letsel plaats op de rotonde 
Oranjelaan/Soomerwegh/
Molenweide. Een automobi-
list verleende geen voorrang 
aan een fi etser. De fi etser is 
met een ambulance naar het 
Medisch Centrum Alkmaar 
overgebracht. Het slachtoffer 
moest geopereerd worden. 
Tegen de bestuurder van de 
auto wordt een proces-ver-
baal opgemaakt.

Aanrijding

Castricum - Op woensdag 9 
december om 14.00 uur werd 
een 14-jarige jongen aange-
houden voor winkeldiefstal 
bij de Albert Heijn in win-
kelcentrum Geesterduin. De 
jongen had wat blikjes en 
een fl es alcohol gestolen. Hij 
heeft een HALT-straf gekre-
gen.

Diefstal

Castricum - Op woensdag 
9 december tussen 15.00 en 
19.45 uur vond er een poging 
tot inbraak plaats in een wo-
ning op de Brakersweg. Op 
twee plaatsen is er gepro-
beerd de woning binnen te 
komen, maar tevergeefs. Er is 
veel schade en de zaak wordt 
nader onderzocht.

Poging inbraak

Koning van kerstrozen
Castricum - Donderdag-
avond 24 december is er in 
de Maranatha kerk om 19.00 
uur een kerstviering voor kin-
deren rondom het verhaal 
van twee koningen. 
Er zal een klein stukje the-
ater zijn, er zijn beeldverha-

len, het  kerst verhaal en ui-
teraard veel kerstlied jes. Over 
een koning die gáát en een 
Koning die kómt. Bij vuurkor-
ven en kaarslicht.
Na afl oop van de dienst is 
er chocolademelk en zijn er 
kerst kransjes.
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