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Frisse start nieuwe jaar
Castricum - Zondag 1 janua-
ri organiseert zwem- en water-
poloclub Aquafit samen met de 
reddingsbrigade en de onderne-
mers op het strand de jaarlijks 
terugkerende nieuwjaarsduik. 
Voor veel mensen is een duik 
in de Noordzee een traditioneel 
moment om het nieuwe jaar in 
te luiden en steeds meer men-
sen doen hier aan mee. Ook dit 
jaar zorgt de Castricumse Red-
dingsbrigade voor de veiligheid 
rondom het water. De strandon-
dernemers bieden na afloop de 
deelnemers een kop warme cho-

colademelk aan, die af te halen is 
bij paviljoen Deining. Vanaf 13.30 
uur wordt de duik muzikaal on-
dersteund. Na afloop kunnen 
deelnemers bijkomen in een van 
de hot tubs op het terras van 
Deining. De duik is ook te vol-
gen via Radio Castricum die het 
evenement rechtstreeks verslaat. 
De deelnemers moeten zich om 
13.45 uur verzamelen voor de 
warming up. Om 14.00 uur luidt 
het startschot voor de nieuw-
jaarsduik. Deelname is gratis en 
men hoeft zich niet vooraf aan te 
melden.

Nieuwjaarswandeltocht
Castricum - Wie het nieuwe 
jaar sportief samen met ande-
ren wil inluiden is op zondag 1 
januari welkom deel te nemen 
aan een wandeltocht van 8 tot 
10 kilometer in de natuur rond-
om Castricum. Halverwege de 
wandeling wordt wat gedronken 

voor eigen rekening. Het ver-
trekpunt  om 11.00 uur bij Be-
zoekerscentrum De Hoep aan de 
Zeeweg. De tocht wordt bege-
leid door Roel van Moerkerken. 
Er zijn geen kosten aan de wan-
deling verbonden en men kan 
zonder opgave deelnemen.  

Vuurwerk verboden bij Oude Knegt
Castricum - De herbouwde Ou-
de Knegt werd in de oudejaars-
nacht van 2000 op 2001 door 
brand verwoest. Daarom is in de 
plaatselijke bepalingen opgeno-
men dat het verboden is vuur-
werk af te steken binnen een 
straal van vijftig meter. Dat geldt 

ook voor huizen met rieten da-
ken, zorgcentra, kinderboerderij-
en en tankstations. 

Vuurwerk mag alleen afgesto-
ken worden tussen 31 december 
10.00 uur ’s ochtends en 1 janu-
ari 02.00 uur ‘s nachts. De poli-

Castricum - Een  feestelijk hap-
je, een bruisend drankje, de toe-
spraak van de burgemeester en 
de uitreiking van de gemeentelij-
ke waarderingsspeld; de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente 
Castricum wordt gehouden op 
zaterdag 7 januari van 16.30 tot 

Nieuwjaarsreceptie

tie zal hierop toezien. Er mag al-
leen legaal vuurwerk worden af-
gestoken. Wie getuige en/of 
slachtoffer is van vuurwerkover-
last buiten de toegestane perio-
de dat vuurwerk mag worden af-
gestoken, kan dit melden via tel. 
0900-8844. 

Limmen - De wachtruimte op 
de sterhalte aan de Rijksweg 
is door de Provincie verwijderd, 
omdat onder andere de onder-
houdskosten te hoog waren. 
Castricum heeft toen gelijk ver-
zocht een moderne abri te leve-
ren, maar dat is tot op heden nog 
niet gelukt. Reizigers staan dus 
voorlopig nog even in de kou. 

Van ster naar abri 

19.00 uur in het nieuwe gemeen-
tehuis op het Raadhuisplein 1, 
Castricum. 

Alle inwoners van Castricum, 
Bakkum, Limmen, Akersloot en 
De Woude zijn welkom om el-
kaar en het bestuur van de ge-
meente een gelukkig nieuw jaar 
te wensen. .

regio - In Noord-Scharwoude 
zijn zaterdag rond 0.30 uur een 
36-jarige man uit Castricum en 
een 34-jarige man uit Alkmaar 
aangehouden. Zij worden ver-
dacht van het stelen van koper 
van een dak van een gebouw. 
Een getuige zag de verdachten 
aan het werk. Hij belde de poli-
tie. Het koper lag in de achter-
bak van hun voertuig. Er is pro-
ces-verbaal opgemaakt en hun 
voertuig is in beslag genomen.

Koperdieven

regio - Bij de politie Noord-Hol-
land-Noord is een zee aan aan-
giften gedaan van woninginbra-
ken tijdens het kerstweekend. In 
totaal werd er 27 keer ingebro-
ken. In enkele gevallen konden 
de daders in de kraag gegrepen 
worden dankzij buurtbewoners. 

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
13-12-2011: Naomi Anne Wilhel-
mina, dochter van E.N.P. Mooij 
en M. Buitelaar, geboren te Alk-
maar. 18-12-2011: Gabriel, zoon 
van J. Carcoba en F.C. van der 
Ende, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
13-12-2011: Zara, dochter van 
M. van Gastel en I.M.M. Kers-
sens, geboren te Beverwijk.
Wonende te Bakkum:
14-12-2011: Dauphine Dievera 
Unia, dochter van J.H.M.T. van 
Diepen en F.S. Perk, geboren te 
Bakkum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
20-12-2011: Gomes Lobo, Fran-
cisco R. en Hollenberg, Cin-
dy G.J., beiden wonende te 
Akersloot.
 Huwelijken en partnerschap-

pen:
14-12-2011: Zaadnoordijk, Bas-
tiaan en Zarghami, Sara, beiden 
wonende te Castricum. 21-12-
2011: van der Klis, Raymond Ar-
thur en van Donk, Sanne, beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
15-12-2011: Uljee, Theodorus J., 
oud 78 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met A.J. 
Pennings. 19-12-2011: van den 
Berg, Krijna L., oud 80 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
J.C. Clarijs.
Wonende te Bakkum:
19-12-2011: van der Meer, Her-
mana G.L., oud 76 jaar, overle-
den te Bakkum, gehuwd met 
A. Geugjes. 19-12-2011: van 
Amersfoort, Catharina E., oud 90 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd geweest met P.J. de Groot.

Maanvis aangespoeld 
Bakkum - Donderdag is een dode maanvis aangespoeld op het strand 
nabij paal 45 en dat is een vrij zeldzame gebeurtenis. De maanvis leeft 
in alle grote oceanen waar het klimaat gematigd tot tropisch is. De-
ze vis was ongeveer 65 cm lang, dus waarschijnlijk was het een jong 
exemplaar. De gemiddelde lengte van een maanvis is 1,8 meter en het 
gemiddeld gewicht 1000 kg. (Foto: Michel Rühland). 

Castricum - Op 16 december 
is Evelien Bodar gepromoveerd 
aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen op het proefschrift au-
toinflammatory syndroms with 
an emphasis on anakinra treat-
ment. Zij onderzocht de behan-
deling van patiënten met peri-
odieke koorts met het genees-
middel anakinra.

Gepromoveerd Na het Bonhoeffer College stu-
deerde Evelien geneeskunde 
aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam. Na het behalen van 
haar artsexamen begon zij als 
Agiko in het UMC St. Radbouw 
waar zij haar opleiding tot inter-
nist afwisselde met onderzoek 
dat tot dit proefschrift heeft ge-
leid. 
Ze is thans werkzaam als alge-
meen internist in het Groene 
Hart Ziekenhuis te Gouda.

Bosuilenexcursie voor de jeugd

Castricum - De Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
organiseert op zaterdag 7 en op 
zaterdag 14 januari een avond-
excursie voor jongeren. Het 
doel van deze excursies is om 
bosuilen waar te nemen. Tij-
dens de excursies worden bos-

uilen gelokt door hun geluiden 
na te bootsen. Bij deze excursies 
wordt verwacht dat de jongeren 
begeleid worden. 

Op 7 januari verzamelen bij de 
parkeerplaats van landgoed 
Marquette in Heemskerk en op 
14 januari bij de hoofdingang 
van Dijk en Duin aan de Zee-
weg in Castricum. Beide excur-
sies beginnen om 19.30 uur en 
duren ongeveer een uur. Aan 
deze excursies zijn geen kosten 
verbonden.

Aan het eind van de excursies 
kunnen jongeren vanaf tien jaar 
zich aanmelden als deelnemer 
aan de jongerenexcursies van 
de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland. Jongeren kun-
nen zich ook opgeven als jeugd-
lid van de vogelwerkgroep. Aan-
melden voor de bosuilenexcur-
sies is niet nodig.
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Streetdance in vakantie
Castricum - Wie het leuk vindt 
aan streetdance mee te doen 
kan op dinsdag 3 januari terecht 
bij DansStudio Fruns aan de Ver-
legde Overtoom 9 van 10.00 tot 
12.00 uur. 

De activiteit maakt deel uit van 
de kerstvakantiecocktail en is 
bedoeld voor kinderen in de 
leeftijd zes tot en met twaalf jaar. 
De kosten bedragen 3,00 eu-
ro. Opgeven kan bij: DansStudio 
Fruns, tel.: 06 51046044 tussen 
9.00 en 12.00 uur of frunsforlin-
dy@gmail.com. 

Uurtje genieten van jazz
Castricum - Op donderdag 29 
december zijn ze er weer: Jan 
van Weelden en Fred Timmer 
presenteren iets over zeven uur 
het programma ‘Just Jazz’ op 
Castricum105. Als Hella Peterse 
met Mood Indigo het program-
ma opent, is men zeker van een 
uurtje prettige jazzmuziek. Het 
zal weer afwisselend zijn, van 

het Nederlandse ‘Blue’ tot Ben 
Webster, van Duke Ellington tot 
Count Basie en van Ella Fitzger-
ald tot Sarah Vaughan. 
Verscheidenheid troef dus, en 
het programma wordt afgeslo-
ten met een nummer, dat ken-
ners wel de mooiste jamsession 
noemen uit de geschiedenis van 
de jazz. 

Ook plezier in schrijven?
Castricum - Na eerdere ge-
slaagde edities biedt de Stich-
ting Welzijn in Castricum op-

nieuw de cursus Plezier in Schrij-
ven aan. De cursus vindt plaats 
in de Tuin van Kapitein Rommel 

‘Black Art 
Decorations’
Castricum - Van 2 januari tot 13 
februari exposeert José de Ruijte 
met schilderijen in de bibliotheek 
van Castricum. De schilderijen 
zijn in een soort van 3D gemaakt, 
dat een rijke uitstraling geeft. 

De expositie is gratis te bezoe-
ken tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek op de Geester-
duinweg 1. 

Schouw Maer- of Korendijk
Castricum - Onlangs vond een 
gemeentelijke schouw plaats van 
de vorig jaar opgeknapte Maer- 
of Korendijk. Vorig jaar is dit cul-
tuurhistorisch waardevolle dijk-
je, liggend tegen de grens met 
Heemskerk, door de gemeente 
Castricum gereconstrueerd. Als 
resultaat van deze schouw gaat 
de gemeente binnenkort enkele 
aanpassingen realiseren. 

Op twee plekken zag men dat 
het paardenpad, dat op de dijk is 
aangebracht tussen twee beton-
stroken die als wandel- en fiets-
pad dienen, niet optimaal kan 
functioneren doordat afbuigend 
lokaal verkeer de grasgroei ver-
hindert. Op deze twee plekken 
gaat de gemeente over een af-
stand van enkele meters ver-
harding aanbrengen. Ook wordt 
waar nodig over een langere af-
stand het paardenpad tussen de 
betonstroken met zand opge-
vuld. Dit in de verwachting dat er 
dan alsnog een groene, met gras 

begroeide loopstrook ontstaat.
Ook andere zaken, zoals het 
groene karakter van de ber-
men en het vorig jaar opnieuw 
uitgegraven wiel zijn tijdens de 
schouw bekeken en besproken. 
Het wiel is de poel die is ont-
staan als gevolg van de vroege-
re dijkdoorbraak langs de dijk en 
die vorig jaar beter zichtbaar is 
gemaakt. Op het einde van de 
schouw diende zich nog een bij-
zondere verrassing aan. Daar 
waar de Maer- of Korendijk uit-
komt op de Heemstederweg, 
ontwaarde men op Heemskerks 
grondgebied langs de Heemste-
derweg een straatnaambordje 
‘Castricummerpad’. Door tussen-
komst van de historische kring 
Heemskerk is dit bordje door 
de gemeente Heemskerk weg-
gehaald en verplaatst naar zijn 
rechtmatige plek: het weggetje 
tussen de Maer- of Korendijk en 
de Noordermaatweg. Want het 
Castricummerpad is toch echt 
van Castricum!

Texas Sugar luidt nieuw 
jaar in bij café De Balken
Uitgeest - Afgelopen jaren sloot 
de band Mindfield altijd met ge-
paste sfeer het oude jaar af in De 
Balken en zij zette gelijk de mo-
tor in de juiste versnelling voor 
het nieuwe jaar. Maar Mind-
field heeft de handdoek in de 
ring gegooid. Dit jaar komt de 
band Texas Sugar naar Uitgeest 
om het nieuwe jaar in te luiden.  
Texas Sugar is een jonge, ener-
gieke en frisse band afkomstig 
uit Noord–Holland. De bezet-

ting bestaat uit drie getalenteer-
de en gedreven conservatorium-
muzikanten die elk hun sporen 
ruimschoots hebben verdiend 
op de landelijke podia. Ze spe-
len lekkere frisse popsongs af-
gewisseld met rauwe Texaanse 
Blues. Ook het oudere repertoi-
re uit de 60’s en 70’s wordt niet 
geschuwd! Entreekaarten  zijn 
te koop in ‘t Portiertje. Live-café 
de Balken opent de deuren om-
streeks 0.30 uur.

op zes dinsdagen van 10.00 tot 
12.00 uur. De eerste bijeenkomst 
is op 17 januari. Materiaal voor 
de opdrachten vinden de schrij-
vers in alles wat zij zien en horen, 
in ervaringen, herinneringen of 

in hun fantasie. De cursus wordt 
geleid door Jan Loogman, gecer-
tificeerd schrijfdocent. Aanmel-
ding bij Stichting Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251-656562 of e-mail-
adres: info@welzijncastricum.nl. 

Programma 29 dec t/m 04 jan 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

do & vrij 21.00 uur zo & ma 21.00 uur 
dinsdag & woensdag  21.00 uur 

“The Help”
do & vrij 21.30 uur zo & ma 21.30 uur 

dinsdag & woensdag 21.30 uur 
“Mission Impossible - Ghost Protocol”
do & vrij 18.30 uur zo & ma 18.30 uur 

dinsdag & woensdag 18.30 uur
“New Year’s Eve”

do & vrij 18.30 uur zo & ma 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 18.30 uur 

“Nova Zembla - 3D
donderdag 11.00 uur vrijdag 13.30 uur

ma & di 11.00 uur woe 13.30 uur
“Kuifje (NL) - 3D”

donderdag & vrijdag 13.30 & 16.00 uur 
zaterdag 13.30 uur zondag 16.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 
13.30  & 16.00 uur

“Alvin & The Chipmunks 3”
donderdag 13.30 uur vrijdag 11.00 uur

za 13.30 uur ma & di 13.30 uur
woensdag 11.00 uur 

“De Gelaarsde Kat (NL) 3D”
donderdag, vrijdag & zaterdag 11.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur 

“Happy Feet 2 (NL) 3D”
donderdag & vrijdag  16.00 uur 

zaterdag 11.00 uur  
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur

“Dolfje Weerwolfje”

The Help; ontzetting in 
Mississippie in jaren ‘60
The Help speelt zich af in de ja-
ren ‘60 in de stad Mississippi. In 
de film schittert Emma Stone. Ze 
speelt de rol van Skeeter, een 
meisje uit het zuiden van het land 
die midden in de maatschappij 
staat. Ze is net klaar met stude-
ren en heeft besloten om schrijf-
ster te worden. Ze zet het leven 
van haar vrienden en de stad 
Mississippi op zijn kop wan-
neer ze besluit een groep zwarte 
vrouwen te interviewen die hun 
hele leven hebben gewijd aan 

het helpen van families uit het 
zuiden. Aibileen is de schoon-
maakster van de beste vriendin 
van Skeeter. Zij is de eerste die 
bereid is om met Skeeter te pra-
ten. De vrienden van Skeeter en 
de rest van de zwarte gemeen-
schap voelen zich ontzet en kun-
nen dit niet begrijpen. Skeeter 
en Aibileen zetten hun samen-
werking voort, ongeacht het ri-
sico dat Skeeter de levenslange 
vriendschappen die ze heeft op-
gebouwd kwijtraakt. 

Deze nieuwe animatiefilm van 
DreamWorks Animation (Kung 
Fu Panda, Madagascar) vertelt 
het hilarische en dappere ver-
haal van een van de meest ge-
liefde karakters uit de Shrek 
reeks: Puss in Boots/De Ge-
laarsde Kat (Antonio Banderas/
Jon van Eerd). Samen met zijn 

Gelaarsde Kat vrienden, de ongelooflijk slim-
me Humpty Dumpty (Zach Ga-
lifianakis / Charly Luske) en de 
sluwe straatkat Kitty (Salma Hay-
ek / Anna Drijver) beleeft hij een 
spannend avontuur, wanneer hij 
de beroemde Gans, die gouden 
eieren legt, probeert te stelen. 
De film is Nederlandstalig, ge-
schikt voor kinderen vanaf zes 
jaar en in 3D.

Regio - De cursus In de put, uit 
de put is bedoeld is voor volwas-
senen die somber zijn. De eerst-

In en uit de put volgende startmogelijkheid is op 
maandag 9 januari vanaf 15.00 
uur. Voor aanmelding kan men 
bellen met de Wering, tel.: 88-
0075000 tijdens kantooruren. 
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Goed Contact en ABN AMRO 
verlengen sponsorcontract 
Castricum - Maandag 5 de-
cember werd er in het ABN AM-
RO kantoor aan de Dorpsstraat 
een klein feestje gevierd. ABN 
AMRO directeuren Gré Kingma 
en Marcel de Wit tekenden met 
Goed Contact bestuursleden Ri-

anne Heere en Karin Gort de 
nieuwe sponsorovereenkomst. 

Dat betekent dat ABN AMRO 
ook in 2012 het netwerk voor on-
dernemende vrouwen als hoofd-
sponsor zal ondersteunen.

Een toast op het nieuwe sponsorjaar! Van links naar rechts: Gré King-
ma en Marcel de Wit van ABN AMRO en Karin Gort en Rianne Hee-
re van Goed Contact.

Gemeenteraad start raadsspreekuur
Castricum - Wie contact zoekt 
met raadsleden of fracties, kan 
voortaan terecht op een raads-
spreekuur. Elke twee weken zit-
ten vertegenwoordigers van de 
acht fracties klaar voor wie een 
verzoek wil doen, een idee wil 
voorleggen of een voorstel heeft. 
Het spreekuur gaat in januari in, 
de eerste keer is dat 16 januari. 
Inwoners die met raadsleden of 
fracties willen praten, kunnen 
de vergaderingen van de acht 
fracties van de gemeenteraad 
bezoeken. Dit kan heel wat tijd 

kosten. Daarom starten de frac-
ties met een raadsspreekuur. Het 
wordt dan makkelijk(er) om het 
idee, verzoek of voorstel voor de 
raad in één keer onder de aan-
dacht te brengen van alle frac-
ties. Men  hoeft maar één keer 
naar het gemeentehuis te komen 
en kan dan tegelijkertijd met de 
vertegenwoordigers van alle 
fracties spreken. Natuurlijk blijft 
het mogelijk alle fracties apart 
langs te gaan.
Het raadsspreekuur wordt één 
keer in de twee weken gehou-

den op maandagavond van 19.00 
tot 20.00 uur in het gemeente-
huis. De eerstvolgende raads-
spreekuren vinden plaats op 16 
januari, 30 januari en 13 februari 
2012. Per spreker of groep spre-
kers over het zelfde onderwerp is 
20 minuten beschikbaar.
Wie langs wil komen bij het 
raadsspreekuur moet zich wel 
opgeven bij de griffi e van de ge-
meenteraad, tel. 0251 661 370 of 
661 277. Dit kan tot uiterlijk de 
vrijdag vóór het raadsspreekuur 
voor 16.00 uur.

28 en 29 december geen rijbewijzen 
vanwege uitvoering groot onderhoud
Castricum - Op woensdag 28 
december en donderdag 29 de-
cember kunnen in het gemeen-
tehuis geen rijbewijzen worden 
aangevraagd of opgehaald. 

Op deze dagen laat de Rijks-
dienst voor het Wegverkeer 
(RDW) landelijk groot onder-
houd uitvoeren aan zijn syste-
men.

Klaar voor nieuwe openingstijden 
Castricum - Vanaf 1 januari is 
het gemeentehuis op andere 
tijdstippen in de week geopend. 
De medewerk(st)ers van de pu-
blieksbalie, de receptie en de te-
lefooncentrale staan met ingang 
van 2 januari klaar om de bezoe-
kers van dienst te zijn op de on-
derstaande dagen. 
De publieksbalies in het ge-
meentehuis zijn van maandag tot 
en met vrijdag open van 9.00 tot 

12.00 uur en op zaterdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur. Publiek 
kan dan voortaan zonder af-
spraak aan de balie terecht voor 
het regelen van reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen, 
uittreksels gemeentelijke ba-
sisadministratie. Van maandag- 
tot en met vrijdagochtend kan 
men er ook terecht voor aangif-
te van geboorte en overlijden, er-
kenning, aangifte huwelijk/part-

Afvalpasjes zijn langer geldig
Castricum - De pasjes voor het afvalbrengdepot aan het 
Schulpstet blijven ook na 31 december nog even geldig. 
Ze zouden eind dit jaar verlopen, maar de nieuwe pas-
jes worden pas in januari geleverd. De pasjes van dit jaar 
blijven daarom geldig tot en met 31 januari. Vanaf 1 fe-
bruari kunnen de nieuwe pasjes worden gebruikt. In ja-
nuari wordt bij alle huishoudens een nieuw pasje be-
zorgd, samen met de afvalkrant. In deze krant staat al-
le informatie over het aanbieden en scheiden van alle 
soorten afval.

nerschapsregistratie, producten 
van het Zorgloket (gehandicap-
ten- en inkomensvoorzieningen, 
Wmo-zaken en Wet Werk en Bij-
stand) en informatie over apv-
vergunning/ontheffi ng blauwe 
zone. Ook voor het inzien van 
bouwtekeningen (Wabo) is het 
gemeentehuis open, maar daar-
voor moet wel eerst een afspraak 
worden gemaakt. Op maandag- 
tot en met donderdagmiddag 
is het gemeentehuis alleen ge-
opend voor burgers die een af-
spraak hebben voor het bespre-
ken van zaken die niet aan de 
publieksbalies kunnen worden 
geregeld. Telefonisch blijft het 
gemeentehuis bereikbaar van 
maandag t/m donderdag tussen 
9.00 en 16.00 uur en op vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur.

Met de invoering van de nieuwe 
openingstijden komt de middag- 
en donderdagavondopenstelling 
te vervallen. De medewerkers 
worden dan ingezet om het di-
gitale loket (‘Mijn gemeente’) te 
vervolmaken. Daar moet de in-
woner op termijn volledig digi-
taal gemeentelijke diensten en 
producten kunnen regelen. 

Castricum - Workshops, cursussen, computerinloop, 
begeleiding thuis, kortom computerkennis vergaren, 
dichtbij huis en overdag? Dat kan bij Stichting Welzijn 
Castricum en de Bibliotheek! Op donderdag 5 januari zijn 
belangstellenden welkom op de bovenverdieping van de 
bibliotheek van 13.45 - 15.15 uur. Dan wordt men uitge-
breid geïnformeerd over het totale computeraanbod van 
januari tot en met mei. De toegang is gratis en aanmel-
den is niet nodig. Kenmerkend voor het computeraan-
bod is: het rustige tempo, de persoonlijke aandacht en 
de korte duur.

Geïnteresseerden kunnen zich tijdens de informatiebij-
eenkomst direct inschrijven of langs komen bij Stich-
ting Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5 Castricum, tel. 
656562. 

Bijeenkomst 
computeractiviteiten
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Bakkummerstraat 62, 1901 HN Bakkum, 0251 - 650335

Het was weer 
ouderwets 
gezellig dit 
jaar!

Een haarfi jn 

2012
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Wandelen in de winter
Castricum - Ook in de winter 
gaan de wandeltochten, geor-
ganiseerd door Stichting Welzijn 
Castricum, gewoon door. Wie wil 
genieten van de natuur zoals die 

er in de winter uitziet kan weke-
lijks deelnemen aan een korte 
en/of lange tocht. De lange wan-
deltochten van 15 kilometer vin-
den tweewekelijks op de woens-

dag op elke even week plaats. 
Men vertrekt om 10.00 uur van-
af Station Castricum bij de kaart-
jesautomaten. De groep wande-
laars voor de 6/7 kilometerwan-
deling vertrekt tweewekelijks op 
de woensdag op elke oneven 
week om 10.00 uur vanaf Be-
zoekerscentrum De Hoep aan de 
Zeeweg in Bakkum.
Informatie over de wandelingen 
kan worden verkregen bij bege-
leider Rinus Vink, telefoon 0251-
652016. Men kan zonder opga-
ve aan de korte en lange toch-
ten deelnemen. Er zijn geen kos-
ten aan de wandelingen verbon-
den, eventuele consumpties on-
derweg zijn voor eigen rekening. 
Voor algemene informatie kan 
gebeld worden met de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251-656562, of via de e-mail: 
info@welzijncastricum.nl.

Record aantal teams 
bij CSV schoolhandbal 
Castricum - Schoolhandbal 
staat weer op de kaart in Castri-
cum en omgeving. Een record-
aantal van 19 teams uit Lim-
men, Heiloo en Castricum gaan 
op 6 januari de strijd aan. Met 
ouders, opa’s en oma’s die ko-
men aanmoedigen wordt het 
een gezellige boel. Zoals een 
kerstvakantie hoort te zijn. We-
gens succes komt er rond juni 

ook een schoolhandbaltoernooi. 
Dat wordt buiten gespeeld, want 
handbal is in voor- en najaar een 
buitensport.
Het bestuur en dus ook de 
jeugdcommissie van CSV uit 
Castricum heeft ambitieuze 
plannen voor de komende jaren. 
En een ouderwets schoolhand-
baltoernooi hoort daar natuur-
lijk bij. Eigen jeugdleden worden 

Afzwemmers december 
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. Deze maand 
kan men 54 kandidaten felicite-
ren met hun diploma.
Woensdag  2 december was er 
geen afzwemmen, maar een in-
troductieles voor de kinderen, 
die binnenkort op zwemles voor 
het A-diploma gaan en hun ou-
ders, waarbij de routing door het 
zwembad gemaakt wordt, een 
uitleg gegeven wordt over het 
lessysteem en er een eerste ken-
nismaking met een A-zwemles 
gemaakt wordt.
Op 7 december werd er door een 
groep van maar liefst 22 kandi-
daten voor het A-diploma afge-

zwommen. Dit eerste zwemdi-
ploma werd gehaald door: Sam 
ten Broek, Laura Bruin, Edgar 
Donkersloot, Bob Driessen, Jai-
my Hinchcliffe, Pam Houten-
bos, Hannah Itherbure, Fleur 
Kloprogge, Chiara Kooy, Amber 
Krom, Marit Kruk, Jarno Langen-
bach, Lena Lute, Fleur Moole-
naar, Boris van der Ploeg, Jes-
se Rieling, Bonny Romp, Lynn 
Scheermen, Sanne Scheurwater, 
Puck Starreveld, Stijn Twisk en 
Romy Wempe.
Op 14 december was het de 
beurt aan de groep van 26 kan-
didaten voor het B-diploma. 
De eisen voor het B-diploma 
zijn zwaarder en moeilijker dan 
voor A. De geslaagde kandida-
ten  zijn: Anouk Bloedjes, Finn 

Blok, Isabelle Breetveld, Rowan 
Dekker, Didier van Diepen, Noa 
Earnshaw, Mei Lou Fontein, Syl-
vain Grogniet, Job Groot, Sten 
Houtenbos, Maite Hover, Cas-
per Kivit, Mex van der Kleij, Floor 
Kornblum, Jennifer Leijen, Mike 
Meerman, Roos Oostermeijer, 
Parisa Rezai, Elise Schermer, An-
na Sloog, Amy Sneekes, Vincent 
Snelder, Cas van der Velden, Di-
on van Westerop, Jill de Wit en 
Bas Zijlstra.

Op 21 december is er door een 
kleine groep van zes kandidaten 
voor het C-diploma afgezwom-
men. De eisen voor het C-diplo-
ma zijn in vergelijking met het B-
diploma weer moeilijker en Mae 
van Aalsum, Nikki Dekker, Sjoe-
rd Deuling, Wouter Könst, Jill Le-
ijen, en Iris de Wit hebben nu 
hun Zwem-ABC compleet.

Hoofdsponsor FC Castricum 
wordt in het zonnetje gezet
Castricum – Met de periodetitel en het herfstkampioenschap op zak 
werd het volgens het bestuur, de RAS-  en de PR-commissie van FC 
Castricum de hoogste tijd om hoofdsponsor WMF op passende wijze 
te onderscheiden. En dus ontving Jacques van den Boom (foto links) 
van WMF uit handen van Hans de Koning van de RAS een door Lijs-
tenmakerij Ida Bakker fraai ingelijste foto van de selectie. (Foto: Han 
de Swart).

op steeds professionelere ma-
nier begeleid. Daar horen leuke 
activiteiten bij en goede trainers. 
CSV leidt momenteel een groep 
nieuwe trainers en scheidsrech-
ters op. Ook is sinds 1 december 
voor een aantal uren per maand 
de combinatiefunctionaris hand-
balzaken René Romeijn aange-
trokken. René kan met zijn ken-
nis van de handbalsport, hij is 
eredivisietrainer bij handbalver-
eniging Aalsmeer, veel bijdra-
gen aan de plannen binnen CSV 
handbal.
CSV heeft jeugdteams voor jon-
gens en meisjes. Met de doel-
stelling om het aantal jeugdle-
den komende jaren flink te ver-
hogen, komt er in de regio een 
vereniging bij waar op elk ni-
veau gehandbald kan worden. 
Eén van de nieuwe activiteiten 
komend halfjaar zijn drie open 
middagen waar kinderen van 6 
tot 12 gratis en vrijblijvend  kun-
nen komen ballen. Kinderen die 
al meer willen kunnen twee-
maandslid worden. Zij kunnen 
dan twee maanden gratis trai-
nen met het ‘echte’ team en al 
meteen wedstrijden meespelen. 

Voor meer informatie stuur een 
mail naar csvhandbal@handbal.
nl of bel Linda Min 06-24100515.

Hubers secretaris FC Castricum

Castricum - Jaap Hubers wordt 
per 1 januari secretaris van FC 
Castricum. Jaap is al jaren een 
bekend gezicht bij de club en 
gaat nu het bestuur versterken. 
“Sinds de oprichting zit ik in de 
Veilingcommissie,” vertelt Jaap. 
“Omdat ik wat meer energie in 
FC Castricum wil steken, ben 
ik ingegaan op het verzoek van 
voorzitter Martin Vaalburg om 

secretaris te worden. Voorlopig 
ga ik deze functie op ad interim 
basis bekleden.”

Jaap Hubers is  59 jaar en werkt 
bij de ING. Hij komt voort uit 
de zaterdagtak van de voetbal-
vereniging, het vroegere SCC, 
en is lid sinds 1990. “Ik zat in 
het roemruchte elftal van Dirk 
Huisman en Hans Heere. Toen 
mijn knieën niet meer mee wil-
den werken ben ik gestopt. Toen 
mijn zoon in de jeugd voetbalde, 
ben ik een aantal jaren jeugd-
voorzitter geweest. Na de fusie 
heeft Louis van Duivenvoorde 
mijn functie overgenomen. Nu 
ben ik met de Veilingcommissie 
hard aan het werk. Wij gaan al-
weer voor de zesde keer de vei-
ling organiseren.”
Martin Vaalburg is zeer te spre-
ken over de komst van Jaap Hu-
bers. “Jaap vormt een welkome 
aanvulling van het bestuur. Ster-
ker nog, ik ben ervan overtuigd 
dat hij een absolute versterking 
is.” (Foto: Han de Swart).

Nieuw seizoenrecord bij 
biljartvereniging ‘t Stetje
Castricum - Vrijdagavond had 
Huib Moot een geweldige avond 
bij biljartvereniging ’t Stetje. In 
de eerste partij tegen Harm Reg-
ts moest Huib nog een beetje 
warmlopen. 
Harm won in veertien beurten en 
scoorde zeventien wedstrijdpun-
ten. De schade voor Huib bleef 
beperkt en hij verdiende acht 
punten. In zijn tweede partij te-
gen Jan van de Kerkhof kwam 
hij echt op gang en maakte een 
hoogste serie van 37 carambo-
les wat een seizoenrecord is. 

Het clubrecord staat ook op zijn 
naam met 42 caramboles, maar 
dat was twee jaar geleden. Hij 
maakte de partij uit in elf beur-
ten, verdiende 22 wedstrijdpun-
ten en speelde een moyenne van 
zeven. Jan haalde twaalf punten 
binnen. De koploper Cees Brou-
wer won in dertien beurten van 
Rien Emmerik en scoorde ne-
gentien punten. In zijn tweede 
partij versloeg hij Joop van de 
Wijst in vijftien beurten en dat 
betekent dat Cees zijn kopposi-
tie heeft verbeterd. 
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In actie voor de Voedselbank
Regio - Univé Noord-Kenne-
merland en de Heemskerkse 
HCW-winkeliers hebben 1.500 
euro samengebracht voor de 
Voedslebank IJmond. De win-
keliers hebben tijdens de kerst-
markt vanuit een blokhut op het 

Nielenplein goederen verkocht 
die bij de deelnemende winke-
liers waren ingezameld. De op-
brengst werd nog eens verhoogd 
door Univé Noord-Kennemer-
land met 500 euro. Medewerkers 
mogen met het totaalbedrag in-

kopen doen in drie supermark-
ten in Heemskerk; AH, Deen en 
Deka. De supermarkten doen 
ook nog eens een duit in het 
zakje zodat er extra goederen in-
gekocht kunnen worden voor de 
armsten in de samenleving. 

100-jarige Geertje Kaandorp:

“Hard werken is gezond”

Limmen - “Hard werken is ge-
zond” zegt zij. En als je haar le-
vensverhaal hoort moet je dat 
wel geloven, want zij ziet er zon-
der meer goed uit, lijkt bij lange 
na geen 100 en je kunt gezellig 
met haar praten. Op 29 decem-
ber viert Geertje Kaandorp haar 
honderdste verjaardag in woon-
zorgcentrum De Cameren waar 
zij in 2009 ging wonen toen zij 
97 jaar oud was. Geertje is ge-
boren en getogen in Limmen 
en was één van de elf kinderen. 
Haar vader was boerenwerkman. 
Het gezin leefde in Het Nauwel-
aantje en later aan de Midden-

lampen brandden op petroleum. 
Je had in die tijd geen waterlei-
ding, geen gas en geen stofzui-
ger. Op je knieën maakte je de 
boel schoon met een stoffer en 
blik en ook boenen deed je op je 
knieën. Wij hadden ook kolenka-
chels. Al had je ´t nog zo koud, 
die gingen in maart naar de zol-
der en werden in oktober weer te 
voorschijn gehaald.” Cor werkte 
in de bollen bij Kieft in Limmen.  
In 1941, een hele strenge win-
ter en een jaar nadat de Twee-
de Wereldoorlog begonnen was, 
sloeg het noodlot toe. Op 30-ja-
rige leeftijd kreeg Cor reuma en 
moest na een aantal jaren stop-
pen met werken. Geertje: “Je had 
toen nog geen goede voorzienin-
gen en wij moesten zien rond te 
komen van zestien gulden per 
maand, die wij kregen vanuit het 
invalidenfonds. Ja, de prijzen la-
gen toen heel anders. Een brood 
en een liter melk kosten des-
tijds een dubbeltje.” Voor Geer-
tje brak een moeilijke tijd aan. Zij 
had de zorg voor haar drie kin-
deren en moest ook haar man  
verzorgen. Dat deed zij liefdevol 
38 jaar lang. Op het laatst kreeg 
zij last van haar rug. “Maar meer 
schrijf je niet op hoor, het moet 
geen triest verhaal worden”, zegt 
zij. Later heeft zij nog veertig jaar 
aan de Hogeweg gewoond in 
een kleine bungalow, waar alles 
gelijkvloers was, eerst met haar 
man, die 68 jaar oud is geworden 
en later alleen.   
Om wat meer geld in het laatje te 

weg. Geertje Druyven ging toen 
zij dertien was als ochtendhit-
je, zoals zij dat zelf noemt, wer-
ken bij café Jan Groot in Lim-
men. Geertje trouwde in 1936 
toen zij 24 was met de 25-jarige 
Cor Kaandorp. Zij gingen wonen 
in het huis van Cor’s ouders aan 
de Burgemeester Nieuwenhuij-
senstraat. Zijn ouders, al aardig 
op leeftijd, gingen in een aan-
bouw achter het huis wonen. Cor 
en Geertje kregen drie kinderen: 
Jan (1938), Ria (1941) en Niek 
(1945).  “Alles ging nog zo pri-
mitief”, vertelt Geertje. “Ik kook-
te op een petroleumstel. Ook de 

krijgen ondernam zij van alles en 
nog wat. Zo ging zij onder meer 
bollen pellen. Ook breide zij trui-
en. Hooguit drie gulden kreeg zij 
voor een trui met lange mouwen. 
“Ik breide vaak tot twaalf uur 
’s nachts”, zegt zij. “Ook had ik 
een krantenwijk en ik bezorgde 
op de fiets De Margriet, de Do-
nald Duck en het tijdschrift Ro-
mance.” En dan komt haar bij het 
gesprek aanwezige kleindochter 
Angelique Levering tussenbeide. 
“Mijn oma is nog altijd heel ro-
mantisch hoor. Eén van de klein-
kinderen, zij heeft er negen, en 
soms ook één van de zeven ach-
terkleinkinderen brengt haar ie-
dere week een boek met gro-

te letters, dat zij ook elke week 
uitleest. Die boeken zijn vaak ro-
mantisch en gaan bijvoorbeeld 
over het boerenleven.” Op 57-ja-
rige leeftijd overleed Geertjes 
dochter Ria aan kanker: een on-
gelooflijke schok, die zij volgens 
haar familie amper verwerkt 
heeft. 
Geertje heeft altijd hard gewerkt. 
“Maar je wist niet beter”, zegt zij. 
“Op vakantie gingen wij nooit. 
De mensen leven nu in weelde.” 
En dan komt de hamvraag. ´Hoe 
kun je zo mooi oud worden?´ 
“Dure crèmes, daar had ik nooit 
geld voor”, zegt Geertje. “Ik heb 
mijn hele leven Nivea  gebruikt.”  
(Marga Wiersma).

Anouk en Charlotte 
maken ouderen blij
Castricum - De bewoners van 
zorgcentrum De Boogaert heb-
ben genoten van een optreden 
van de jonge violistes Anouk 
en Charlotte. Zij speelden voor 
de senioren tijdens het kerstdi-
ner. Het was voor Anouk al de 
derde keer dat zij optrad tijdens 
kerst in De Boogaert. De meis-

jes speelden U zijt de glorie, Me-
nuet III van J.S.Bach, een Rus-
sische Chardas en Jingle Bells. 
En als toegift nog het volksliedje 
Reintje Vos. “Zo krijg je er weer 
vertrouwen in dat het wel goed 
komt met de jeugd van tegen-
woordig”, aldus een bewoner van 
het zorgcentrum. 

Onderwerp Alzheimer Café:

‘Wat doet dementie met je?’
Beverwijk - Het onderwerp van 
het Alzheimer Café op dinsdag 3 
januari in Beverwijk is ‘Demen-
tie, wat doet het met je?’ Hoe er-
vaart iemand het die zélf dement 
is? Hoe is de beleving van hem-
zelf? Hoe reageert de omgeving 
er op? Anke Beerlage, gespreks-
leider voor deze avond, heeft als 
gastspreker een man met de-
mentie en zijn naaste uitgeno-
digd. Wie  wil komen, maar géén 
vervoer heeft of het bezoek liever 
niet aan familie of vrienden ver-
telt, kan contact opnemen met 
de vrijwilligers van het Alzheimer 
Café via 06-29507734. Zij zullen 
dan proberen een anonieme op-
lossing te vinden. 
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan op dinsdag 3 januari naar 
het Alzheimer Café in Wooncen-
trum Nieuw Akerendam, Mees-

ter van Lingenlaan 2 in Bever-
wijk. De bijeenkomst duurt van 
19.30 tot 21.00 uur. Iedereen is 
welkom: mensen met geheugen-
problemen, partners, kinderen, 
vrienden, buren. De toegang én 
het eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Wat kunnen bezoekers verwach-
ten? De bezoekers krijgen infor-
matie van hulpverleners en van 
mensen die uit eigen ervaring 
spreken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door een vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen. 

Werkgroep Alzheimercafé is over-
dag bereikbaar via 06-33631872. 
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Studie naar nationaal belang 
ontbreken schakel A8-A9
Regio - De provincie Noord-
Holland, mede namens de re-
gio, en het Rijk starten in 2012 
een onderzoek naar het natio-
naal belang van de ontbrekende 
schakel tussen de A8 en de A9. 
Dit hebben partijen afgesproken 
in het afgelopen overleg Meer-
jarenprogramma Ruimte, Infra-
structuur en Transport (MIRT).

De studie wordt in 2012 uitge-
voerd om zo meer zicht te krij-
gen in de knelpunten en moge-
lijke oplossingen, voor de peri-
ode na 2020, op de Noordcorri-
dor A7/A8/A10 en op de A9 tus-
sen Uitgeest en het knooppunt 
Raasdorp. 
Uit het onderzoek moet tevens 

blijken of de verbinding A8-A9 
één van de meest kosteneffec-
tieve maatregelen is voor het op-
lossen van de knelpunten op het 
(rijks)wegennet aan de noord-
kant van Amsterdam. In dat ge-
val levert het Rijk de aanvullende 
financiële bijdrage om de verbin-
dingsweg te kunnen realiseren. 

De regio heeft al een bijdra-
ge van 110 euro miljoen gere-
serveerd. In het najaar van 2012 
wordt een besluit genomen naar 
aanleiding van de resultaten van 
deze studie.

De regio heeft eerder aan de mi-
nister gevraagd om de verbin-
ding A8–A9 te erkennen als een 

probleem van zowel nationaal 
als regionaal belang. 

Een nieuwe verbinding tussen 
de A8 en A9 wordt gezien als 
de ‘missing link’ in het rijkswe-
gennet in Noord-Holland, abso-
luut noodzakelijk om bereikbaar-
heidsproblemen, verkeersveilig-
heid en leefbaarheid in de regio 
aan te pakken. Ook voor het be-
drijfsleven is deze verkeersader 
van groot economisch belang.

De regio wordt vertegenwoor-
digd door de provincie Noord-
Holland, de Stadsregio Amster-
dam en de gemeenten Zaanstad, 
Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest 
en Velsen. 

Regio - Activiteitenclub Stap-
maatjes voor mensen tussen de 
30 en 55 jaar gaat op 7 janua-
ri naar restaurant De Fransman, 

Stapmaatjes

Welke soorten in het duin- en kustgebied?

Lezing over vogels en 
vlinders in Castricum
Castricum - De eerstvolgende 
zondagsociëteit vindt plaats op 
zondag 8 januari. Joke Stuurman, 
natuurfotograaf en inmiddels ex-
pert op het gebied van vogels en 
vlinders, geeft een boeiende le-
zing. Vragen die aan de orde ko-
men zijn: Welke vogels tref je in 
de vogeltrektijd? En welke duin- 
en kustvogels heeft Castricum? 
Ook vlinders en hun vier stadia 
(ei, rups, pop en vlinder) worden 
besproken. Het duingebied her-
bergt veel vlindersoorten. Zon-
der rupsen geen vlinders, daar-

om passeren ook zij de revue.
Wegens grote belangstelling zal 
de goed bezochte zondagsocië-
teit over Castricum in Oorlogstijd 
op 11 december een vervolg krij-
gen in het najaar van 2012. 
De zondagmiddagsociëteit vindt 
elke tweede dinsdag van de 
maand plaats van 14.00 tot 16.00 
uur in Geesterhage, Geester-
duinweg 5 in Castricum. De toe-
gang is vier euro. Voor meer in-
formatie  of vervoer kan men bel-
len naar Stichting Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251-656562. 

Castricum - Vanaf januari start 
Context met een nieuwe kin-
derclub in Castricum. De club is 
voor kinderen van vier tot acht 
jaar, die extra steun nodig heb-
ben omdat ze thuis of in hun di-
recte omgeving veel meema-
ken op het gebied van stress en 
spanningen. 

Piep zei de muis is een club die 
tien weken duurt. Bij Piep mer-
ken kinderen dat ze niet de eni-
ge zijn waar het thuis misschien 
wat anders gaat dan bij andere 
kinderen. Ze leren dat het niet 
door hen komt wat er gebeurt. 
Ook leren ze eigen gevoelens en 
emoties te voelen en hier mee 
om te gaan.
Dit wordt gedaan op een speelse 
manier. Piep de muis, de hand-
pop, vertelt over wat hij allemaal 
meemaakt en nodigt de kinderen 
uit om samen met hem hiervoor 
oplossingen te zoeken. 

Aan deze training zijn geen kos-
ten verbonden. De start is op 
maandag 24 januari van 15.45 
tot 17.15 uur. 

Ook in Heemskerk wordt club 
gehouden in samenwerking met   
Welschap Welzijn en GGD Ken-
nemerland. De start is daar op 
maandag 16 januari van 15.45 
tot 17.15 uur. 

Piep zei de muis

Burgemeester Toon 
Mans stunt bij Forte
Castricum - Forte Kinderop-
vang ontving op maandag 19 
december hoog bezoek: de bur-
gemeester bezocht ter kennis-
making een tweetal Forte vesti-
gingen in Castricum en Limmen. 
Naast het proeven van de sfeer 
nam hij deel aan de workshop 
‘Stuntmannen’ die op dat mo-
ment plaatsvond, en bleek een 
ware waaghals te zijn!
In het kader van kennismaken 
met Forte Kinderopvang bezocht 
de burgemeester Toon Mans 
eerst BSO De Boomhut in Cas-
tricum. Bij het bezoek aan De 
Boomhut kon de burgemeester 
met eigen ogen zien hoe gezellig 
de kinderen het bij de BSO heb-
ben en welke verrassende activi-
teiten er worden georganiseerd. 
Bij binnenkomst werd er vol-
op geknutseld aan kerstkaar-
ten voor familie en vriendjes, en 
versierselen voor in de kerst-
boom. Na een rondleiding door 
het multifunctionele pand viel hij 
met zijn neus in de boter, want 
bij de BSO vond er op dat mo-
ment een workshop ‘Stuntman-
nen en -vrouwen’ plaats. Hier-

bij leren de kinderen binnen een 
act allerlei gewaagde stunts uit 
te voeren. De burgemeester liet 
zich niet kennen, en deed tot 
groot plezier van de kinderen 
meteen mee aan de workshop. 
Daarna zette het gezelschap met 
de Forte BSO bus koers naar 
Limmen, waar kinderdagver-
blijf Eigen Wijs bezocht werd. 
Hier ontving de burgemeester 
een rondleiding door de vesti-
ging, waarbij hij met eigen ogen 
kon zien hoe de kinderen bij For-
te worden opgevangen. En hoe 
klein de kinderen ook waren, ze 
keken met grote belangstellende 
ogen naar hun bezoek. 

Verbazing troef toen de burge-
meester de buitenbedden bij het 
kinderdagverblijf ontdekte. For-
te gebruikt deze bedden al eni-
ge tijd, geïnspireerd door het ge-
bruik van de bedden in Zweden. 
Kinderen slapen namelijk be-
ter als zij in een bedje in de bui-
tenlucht slapen. De burgemees-
ter ontving als dank voor het be-
zoek een vaas die door de kinde-
ren zelf versierd was. 

Kennemer Wonen draagt de 
Voedselbank warm hart toe
Regio - Kennemer Wonen geeft 
steeds meer invulling aan haar 
maatschappelijk ondernemer-
schap. Voorheen werden de ein-
dejaarsgeschenken van relaties 
verdeeld onder de medewer-
kers van Kennemer Wonen. Dit 
jaar is besloten de eindejaars-
geschenken aan de voedselbank 
te schenken. Vanuit het maat-
schappelijk ondernemerschap 
is Kennemer Wonen lid van de 

Stichting De Waaier, die het be-
drijfsleven in contact brengt met 
allerlei vrijwilligersorganisaties. 
Elk jaar doen medewerkers van 
Kennemer Wonen enthousiast 
mee aan ‘NL DOET’. 
Daarnaast stelt Kennemer Wo-
nen haar vergaderruimtes be-
schikbaar voor vrijwilligersorga-
nisaties en schenkt zij overtolli-
ge apparatuur aan verschillende 
instanties. 

Directeur - bestuurder van Kennemer Wonen, Dick Tromp en colle-
ga Ton Goes laden de auto vol met eindejaarsgeschenken om naar de 
voedselbank te brengen. 

Mient 6 in Alkmaar. Kijk op www.
stapmaatjes.nl voor meer in-
formatie. Stapmaatje worden is 
gratis. De club organiseert nog 
meer activiteiten zoals bioscoop, 
fietsen, bowlen, weekendje weg, 
theater.

Houtkloofdag Warmteboet
Uitgeest - Op zaterdag 31 de-
cember is er bij de Warmteboet 
een houtkloofdag. Tussen 10.00 
ene 17.00 uur kan men tien kilo 
hout kloven en dat meenemen 
voor twee euro. Daarbij worden 
de klanten getrakteerd op erw-
tensoep of een glaasje gluhwein.

De Warmteboet heeft zich ge-
specialiseerd in alles wat te ma-
ken heeft met warmte in huis. Er 
worden allerlei soorten kachels 
verkocht, maar ook decoraties 
en meubels die de sfeer in huis-
verhogen. Het adres is Molen-
werf 36e in Uitgeest. 




