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Uitgeest – Al in de loop van 
2009 komt naar verwachting een 
einde aan het nijpende capaci-
teitstekort op sportcomplex De 
Koog. Het college heeft in sa-
menspraak met FC Uitgeest, KV 
Stormvogels en andere sportver-
enigingen een inventieve serie 
oplossingen bedacht. Die biedt 
niet alleen soelaas voor de lan-
gere termijn, maar is ook finan-
cieel aantrekkelijk. 
FC Uitgeest krijgt niet één, maar 
twee kunstgrasvelden. Dat wordt 
mogelijk door onrendabele ge-
deelten van het complex te be-
stemmen voor woningbouw. Na 
de collegewisseling in de zomer 
en het afblazen van het dorps-
plan, heeft FC Uitgeest zich tot 
het huidige college gewend met 
het verzoek de aanleg van een 
kunstgrasveld versneld ter hand 

te nemen. Het college ging op 
zoek naar een adequate oplos-
sing voor de problemen van FC 
Uitgeest op de korte én lange 
termijn. Uitgangspunt was: twee 
kunstgrasvelden aanleggen voor 
hooguit de prijs van één. In het 
nu aan de gemeenteraad voor-
gelegde voorstel is het moge-
lijk gebleken om de twee velden 
zelfs kostenneutraal aan te leg-
gen. Het terrein van FC Uitgeest 
wordt heringericht en de huidi-
ge onrendabele gedeelten wor-
den door de gemeente gebruikt 
voor (woning)ontwikkeling. De 
gronddepots langs de provinci-
ale weg ter hoogte van de voet-
balvelden worden verwijderd.  
De watergangen en groenstro-
ken langs de provinciale weg en 
de voetbalvelden worden aan-
gepast. KV Stormvogels ruilt 

zijn huidige veld tegen een veld 
van FC Uitgeest. Het nieuwe ter-
rein van KV Stormvogels beslaat 
twee volwaardige korfbalvelden 
op gras. Het clubgebouw van KV 
Stormvogels wordt aangepast en 
terras/zandbak worden omge-
zet.  Twee voetbalvelden worden 
omgezet in kunstgrasvelden. Het 
parkeerterrein naast FC Uitgeest 
wordt verplaatst naar de grond-
strook langs de provinciale weg.

De kosten van deze plannen 
worden gedragen door ruimte-
lijke ontwikkelingen die plaats 
kunnen vinden op de vrijgeko-
men gronden. Het gaat om circa 
14.000 m2 ter plaatse van twee 
huidige velden van FC Uitgeest. 
Een zeer behoudende exploita-
tieopzet laat zien dat de ontwik-
keling van twee sportvelden en 

Toekomstgerichte oplossing voor 
capaciteitsgebrek op sportpark

de (woning)bouw kostenneu-
traal kan plaatsvinden. In het ou-
de plan was nog sprake van een 
uitgave van rond 600.000 euro  
voor één kunstgrasveld, zonder 
opbrengsten. 

Bijkomend voordeel van de nieu-
we plannen is dat KV Stormvo-

gels en MHCU weer volledig 
over hun eigen terrein kunnen 
beschikken. Bovendien ontstaat 
de mogelijkheid (woning)bouw 
te realiseren binnen de rode con-
tour. Het college spreekt in een 
voorstel aan de raad dan ook 
van een win/win situatie voor al-
le partijen.

Getuigenoproep na aanranding
Uitgeest - De politie is op zoek 
naar mensen die op 21 decem-
ber rond 7.30 uur getuige zijn ge-
weest van een aanranding in de 
steeg, die gelegen is tussen de 
Geesterweg en de Wethouder C. 
Kromstraat.
Rond 7.30 uur is een 17-jarig 
meisje lastiggevallen door een 
onbekend gebleven man, die het 
meisje onzedelijk heeft betast. 
Nadat de melding hiervan bin-
nengekomen was bij de meldka-
mer van de politie, hebben diver-
se politiemensen in de omgeving 
gezocht, op zoek naar de da-
der. Hierbij kregen zij assistentie 
van politiemensen van het korps 
Noord-Holland-Noord. De dader 
is echter niet aangetroffen. 
De afdeling Jeugd en Zeden van 
Politie Kennemerland heeft een 
onderzoek ingesteld en is op 
zoek naar mensen die getuige 
zijn geweest van deze aanran-

ding of iets vreemds gezien heb-
ben in de directe omgeving van 
de steeg, nabij de Geesterweg 
en de Wethouder C. Kromstraat. 
Getuigen kunnen zich melden bij 
de afdeling Jeugd en Zeden van 
district IJmond via 0900-8844.

raad van Heemskerk is voorstan-
der van een proef om geduren-
de vier maanden het Tolpad als 
deel van de uitgaansroute af te 
sluiten op vrijdag- en zaterdag-
avond. De gemeente Uitgeest is 
het oneens met deze maatregel 
en is naar de rechter gestapt. De 
rechter heeft woensdagochtend 
24 december uitspraak gedaan 
en aangegeven dat de bestuurs-
rechter niet de bevoegde instan-
tie is om in deze zaak uitspraak 

Rechter beslist 
niet over Tolpad
Uitgeest - De bestuursrechter 
heeft beslist dat hij niet bevoegd 
is om een uitspraak te doen over 
de maatregel die de gemeente 
Heemskerk op het Tolpad heeft 
genomen. De rechter heeft aan-
gegeven dat dit een zaak is voor 
de civiele rechter en niet voor de 
bestuursrechter. De gemeente-

te doen. Hij heeft aangegeven 
dat het een zaak is waarover de 
civiele rechter uitspraak dient te 
doen. Vooralsnog blijft het Tolpad 
op vrijdag en zaterdag dan ook 
afgesloten voor alle verkeer tus-
sen 20.00 en 6.00 uur. 
Los van deze maatregel werkt 
het college samen met de ge-
meente Uitgeest, politie en hore-
ca aan een integrale aanpak van 
de overlast die sommige jonge-
ren veroorzaken als zij uitgaan in 
Uitgeest en daarna huiswaarts 
keren. Met deze integrale aan-
pak wordt het probleem bij de 
wortels aangepakt. De afsluiting 
is een proef, waarvan de effecten 
worden bijgehouden met verant-
woord onderzoek.
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Pancratiuskerk Castricum
Wo. 31 december 19.00 uur: Ou-
dejaarsviering m.m.v. dameskoor 
Pancratius. Voorganger pastor G. 
Huisman.
Za. 3 januari 18.30 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Zo. 4 januari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Wo. 31 december 9.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang 
m.m.v. Iwan. Voorganger kape-
laan Kaleab.
Do. 1 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. inzinggroep 
Bakkum. Voorganger kapelaan 
Kaleab. Nieuwjaarsreceptie.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Wo. 31 december Dorpskerk: ge-
sloten.
Maranathakerk 19.00 uur: Ds. 
van Arkel, oudejaarsdienst. De 
dienst wordt uitgezonden door 
radio Castricum (kabel 104,5m/
ether 105m). De liturgie van 
de dienst is beschikbaar via 
ww.pgcastricum.nl.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Wo. 31 december 19.00 uur: Ger-
da Zoetelief-Dekker uit Castri-
cum. Oudejaarsavonddienst.
Zo. 4 januari 10.00 uur: Sjoe-
rd Folkertsma uit Wieringerwerf. 
Heilig Avondmaal.

Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Wo. 31 december 16.00 uur: Pas-
tor André Wesche.
Zo. 4 januari: Geen dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Wo. 31 december 19.00 uur: Oe-
cumenische dienst in de r.k. 
kerk.
Zo. 4 januari 10.00 uur: Ds. v.d. 
Wind, nieuwjaarsreceptie.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Wo. 31 december 19.00 uur: Ge-
bedsviering m.m.v. liturgisch 
koor o.l.v. Peter Rijs.
10.30 uur: Viering m.m.v. ge-
mengd koor.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Wo. 31 december 19.00 uur: Ou-
dejaarsviering met herenkoor. 
Voorganger pastor H. Hudepohl.
Zo. 4 januari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met alle koren. Voor-
ganger pastor J. Veldt.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Wo. 31 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
heren. 
Do. 1 januari 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo en 
koffiedrinken in de Klop.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

Wethouder Hommes 
opent winter-kunstroute
Castricum - Woensdag 24 de-
cember is de winter-kunstrou-
te officieel geopend bij ‘Perspec-
tief’ in ateliers ‘De Duinrand’ 
door wethouder J. Hommes van 
Castricum. De exposities zijn nog 
geopend op 1, 2 en 4 januari  van 
14.00 tot 17.00 uur in de Kapel 
GGZ NHN, op de andere loca-
ties van 13.00 tot 17.00 uur.

Deelnemers zijn: ‘Perspectief ‘in 
‘ateliers De Duinrand’ in Bak-
kum, Fotoclub Castricum en 
Toonbeeld in Castricum, Atelier 
‘op ‘t duintje’ in Bakkum, ‘Tinto-
retto’ en Kapel GGZ NHN in Hei-
loo. 
Op de foto staan de wethouder J. 
Hommes en G. van Buren, de  or-
ganisatrice namens Perspectief.

Roken en psychiatrie

Castricum - Op 4 januari wordt 
op Radio Castricum 105 een 
‘special’ uitgezonden van 13.00 
tot 14.00 uur. Het roken van ta-
baksartikelen en het verbieden 
daarvan in openbare gelegen-
heden, is momenteel een veel-
besproken onderwerp. In een 
special, die door Ellen Eerhart 
zal worden gepresenteerd, is Dr. 
Martiene Repko de gast. Zij won 
landelijk de Publicatieprijs in het 
Tijdschrift voor psychiatrie 2007-
2008 met het artikel: ‘Kunnen 
patiënten met een depressie-
ve stoornis stoppen met roken?’ 
Deze prijs ontving ze uit handen 
van het bestuur en de redactie 
van dit tijdschrift en de Commis-
sie Wetenschappelijke activitei-

ten van de Nederlandse Vereni-
ging voor Psychiatrie. 
In deze uitzending geeft ze ant-
woorden op vragen zoals: Wat is 
roken? Wat doet dit met het li-
chaam maar ook met de geest? 
Het is pas 1 januari geweest. De 
goede voornemens zijn gemaakt. 
Wat te doen?  Wat is een psychi-
ater of psycholoog? Wat kunnen 
zij doen en voor wie? Waarom 
rust er zo’n taboe op de psychi-
atrie? Verklaart men je dan met-
een voor gek? Wat betekent ro-
ken voor de jeugd, maar ook voor 
ouderen? Wat is Parkinson of 
Alzheimer en hoe gaat de omge-
ving hier mee om? Kunnen men-
sen met een depressieve stoor-
nis stoppen met roken? Maakt 
roken mensen met ADHD nóg 
onrustiger of juist rustig? Ook zal 
Castricum 105-medewerker en 
leerling van het Bonhoeffer Rick 
Bleumink te gast zijn. Hij heeft 
als thema voor zijn opdracht Ne-
derlands gekozen een debat aan 
te gaan met zijn medeleerlingen 
over wel of niet roken.
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HUiSARtSEn CAStRiCUM, 
LiMMEn, AKERSLOOt En 
UitGEESt
Avond-, nacht-  
en weekenddienst
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 af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
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 Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
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.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, 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, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend 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.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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“Kerst in Bakkum soort 
nachtmis in open lucht”
Bakkum - “Het is net een soort 
nachtmis in de openlucht. Heel 
feestelijk en gezellig.” Iedereen 
was het er eigenlijk wel over 
eens; de kerstbijeenkomst die 
werd gehouden op het pleintje 
van Bakkum op kerstavond was 
heel sfeervol. 
De grote kerstboom was door 
kinderen  voorzien van zelfge-
maakte versieringen. Het koor 
van Emergo zorgde voor een 
feestelijke muzikale omlijsting 
en de aanwezigen zongen mee. 

Er was glühwein, chocolademelk 
en erwtensoep. “Een avondje 
Bakkum op zijn best”, aldus een 
van de enthousiaste aanwezigen. 
(Foto’s: Marry Liefting). 

Slaapverbod in bestemmingsplan 
mag, hoop nu gevestigd op raad
Bakkum - Onlangs oordeelde 
de Raad van State dat Castricum 
haar bestemmingsplan zo mag 
inrichten dat het slapen op het 
strand verboden is. “Een tegen-
valler”, noemt Bob Kuijs, woord-
voerder van het Collectief van 
Strandhuisjesverenigingen Cas-
tricum, deze uitspraak. “Ik dacht 
dat er door de verenigingen goe-
de juridische argumenten aan-
gedragen waren.” Milco Werkho-
ven, voorzitter van Strandhuis-
jesvereniging Zorgeloos Zuid, 
beklemtoont dat een juridische 
overwinning voor de strandbe-
woners niet meer dan een steun-
tje in de rug zou zijn geweest. 
“Wij moeten met de politiek tot 
een vergelijk komen wat wel en 
niet kan op het strand. Iedereen 
heeft er baat bij dat commercie 

en genieten van het strand goed 
geregeld zijn met haalbare en 
handhaafbare regels.”
Bob Kuijs: “Wij merken dat er 
heel veel misverstanden en soms 
vooroordelen bestaan bij de ge-
meenteraad. Graag nemen we 
die weg en helpen wij bij het 
krijgen van een genuanceerd 
beeld.” 
Eerlijkheidshalve voegt Kuijs toe: 
“Wij hopen natuurlijk dat er in de 
nieuwe regelgeving mogelijkhe-
den voor het slapen ontstaan. 
Maar wij begrijpen ook dat dit 
niet zomaar toegestaan zal wor-
den. Het zal onderdeel moeten 
zijn van een uitgebalanceerd sa-
menstel van regels die waarbor-
gen geven voor het genieten van 
het strand door iedereen die dat 
wil!”

Bride Flight; ontmoeting 
met hele grote gevolgen

Bride Flight is een film met na-
men als Pleuni Touw, Petra La-
seur en Rutger Hauer. De jon-
ge bruiden Ada, Marjorie en Es-
ther en avonturier Frank ont-
moeten elkaar in 1953 tijdens de 
beroemde luchtrace van Londen 
naar Nieuw-Zeeland. Om te ont-
snappen aan het naoorlogse kli-

maat van Nederland en om een 
nieuw begin te maken in hun 
jonge leven emigreren Marjo-
rie, Ada en Esther in 1953 naar 
Nieuw-Zeeland. Vol van dromen 
en verlangens over liefde, geluk 
en succes reizen ze hun verloof-
des achterna. Aan boord van de 
vlucht ontmoeten de drie meiden 

Australia; avontuur, 
drama en romantiek
De film Australia draait om een 
Engelse aristocrate die met te-
genzin een pact sluit met een 
ruwe veedrijver om haar kud-
de runderen over vele kilome-
ters land te drijven. Zij reist af 
naar Australië en ontmoet daar 
een ruwe bolster. Ze slaat met 
tegenzin de handen ineen met 
hem om het land te redden dat 
ze heeft geërfd. Samen leggen 
ze honderden kilometers af over 
het mooiste, doch meest meedo-
genloze terrein ter wereld. Uit-
eindelijk komen ze in Darwin te-
recht, dat wordt gebombardeerd 

door de Japanse strijdkrach-
ten die eerder Pearl Harbor heb-
ben aangevallen. Baz Luhrmann 
(Moulin Rouge!, Romeo + Juliet) 
maakt in deze film uitgebreid ge-
bruik van het oneindige kleuren-
palet dat het Australische land-
schap rijk is. 

Hij creëert een cinematografi-
sche ervaring waarin romantiek, 
drama, avontuur op spectacu-
laire wijze samenkomen. Regie: 
Baz Luhrmann. De hoofdrollen 
zijn voor Nicole Kidman en Hu-
gh Jackman. 

de jonge Frank. Hij heeft plannen 
om als wijnboer fortuin te ma-
ken. Hij is aantrekkelijk, anders 
dan hun Nederlandse verloofdes 
en een vrij man. Ieder voor zich 
voelen de vrouwen zich tot hem 
aangetrokken maar ze beseffen 
nog niet dat de ontmoeting grote 
gevolgen heeft. 

Voordelige rijbewijskeuringen
Castricum - Ook in 2009 kun-
nen 70-plussers uit Castricum 
en omstreken zich voordelig 
medisch laten keuren wanneer 
de geldigheid van het rijbewijs 
verloopt. De keuringen vinden 
plaats in het gebouw van Stich-
ting Welzijn Ouderen ‘Geester-
hage’, Geesterduinweg 5. Het ta-
rief is 30 euro. Voor verdere in-
formatie en aanmelding kan men  
bellen naar het afsprakenbureau 
van Regelzorg; telefoonnummer 
0251 231793.
De data voor het eerste kwartaal 

van 2009 zijn:  vrijdag 16 januari, 
13 februari en 13 maart. 
 Geadviseerd wordt om zich ten 
minste 2 tot 3 maanden voor het 
aflopen van de geldigheid van 
het rijbewijs te laten keuren. Het 
kan al een jaar van te voren. Van 
te voren dient men bij de ge-
meente een Eigen Verklaring met 
Medisch Verslag te kopen  
Voor meer informatie kunt u ook 
terecht op de website www.re-
gelzorg.nl. Ook inwoners uit om-
liggende gemeenten zijn wel-
kom. 

Talencursussen Plusactiviteiten
Castricum - Bij Plusactivitei-
ten starten diverse vakantie-
talencursussen. In deze op 
de praktijk gerichte cursus-
sen leert men eenvoudige, al-
ledaagse conversaties te voe-
ren, zodat men zich in diverse 
situaties kan redden. 
Spaans op vakantie: tien les-
sen start op woensdag 14 ja-
nuari van 20.40 tot 22.10 uur 
en op donderdag 15 januari 
van 19.00 tot 20.30 uur. 

Maandag 12 januari van 19.00 
tot 20.30 uur en op donderdag 
15 januari van 19.00 tot 20.30 
uur start de cursussen Italiaans 

op vakantie, tien lessen.
Op zaterdag 17 januari start de 
Vakantiecursus Duits, tien lessen 
van 9.00 tot 10.30 uur.
Op donderdag vanaf 15 januari 
van 19.00 tot 20.30 uur zijn er va-
kantiecursussen Pools.
Tsjechisch vanaf maandag 12 ja-
nuari van 19.00 tot 20.30 uur.
Chinees op vakantie start op za-
terdag 17 januari van 10.40 tot 
12.10 uur. Bulgaars op vakantie 
vanaf donderdag 15 januari van 
19.00 tot 20.30 uur net als Frans 
op vakantie.

Op maandag 12 januari van 
19.30 tot  21.00 uur en op zater-

dag 17 januari van 9.30 tot 11.00 
uur starten de cursussen English 
conversation, bestaande uit tien 
lessen.
Op maandag 12 januari start de 
cursus Italiaans conversatie, tien 
lessen van 20.40 - 22:10 uur.
Op woensdag 14 januari van 
20.15 tot 21.45 uur start de cur-
sus Frans  conversation, tien les-
sen van 20.15 – 21.45 uur. 
O 14 januari start de opfriscur-
sus Frans, tien lessen van 18.45 
tot 20.15 uur. 
Deze cursus is bestemd voor 
mensen die al enige kennis van 
de Franse taal hebben en die 
vooral hun luistervaardigheid 
en hun spreekvaardigheid wil-
len verbeteren. Informatie en in-
schrijving 0251-671837.
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Informatiebijeenkomst over ver-
band communicatie en gevoel 
Castricum - Betty Weijermars 
geeft op woensdag 4 februa-
ri om 10.30  en 19.30 uur infor-
matie over het verband tussen 
communicatie en gevoel. De en-
tree is gratis. Aanmelden voor 26 

januari. Sms naam, adres en te-
lefoonnummer of bel naar 06-
54681599. Op maandagavond 
2 en 9 februari vindt de bijeen-
komst plaats in Heemskerk van-
af 19.30 uur. 

Leerlingen van Espeq 
helpen Oude Theehuys
Bakkum - Espeq, een opleiding-
bedrijf voor de bouw in Noord-
Holland, heeft zijn diensten aan-
geboden om de verbouwing van 
het Theehuys op het terrein van 
GGZ instelling Dijk en Duin te 
realiseren. Leerlingen werken 
sinds enkele week keihard mee 
en geven het Oude Theehuys 
van binnen een grondige op-
knapbeurt. het mes snijdt hier-
bij aan twee kanten; voor hen is 
het rijksmonument een prachti-
ge leer/werkplek en voor Stich-
ting Het Oude Theehuys een ge-
weldige kans om de enorme klus 
geklaard te krijgen. Brigitte van 
Campen van Stichting Het Oude 

Theehuys; “Wij zijn ontzettend 
blij met deze hulp. De leerling 
schilders doen fantastisch werk 
en het resultaat wordt prach-
tig! Samen met de ervaren men-
sen van aannemersbedrijf Twisk 
wordt het Theehuys van binnen  
heel mooi opgeknapt, en dat valt 
soms niet mee want het eeuwen-
oude pand is  schots en scheef.”
In het eerste kwartaal van 2009 
kan Het Oude Theehuys ver-
nieuwd haar deuren openen om 
arbeidsintegratie voor mensen 
met psychiatrische of verstande-
lijke handicap te realiseren. Volg 
de ontwikkelingen op www.het-
oudetheehuys.

Over de kop
Akersloot - Een 34-jarige auto-
mobilist uit Ede is zondag op de 
A9 komende uit de richting Alk-
maar, nabij Akersloot rond 9.30 
uur geslipt en tegen de linker-
vangrail gekomen. 
Vervolgens botste hij tegen de 
rechtervangrail en is over de kop 
geslagen. Vermoedelijk slipte hij 
doordat het wegdek opgevro-
ren en glad was. Hij en zijn me-
depassagier zijn voor onderzoek 
overgebracht naar het Medisch 
Centrum Alkmaar. 

Feestend het jaar uit in 
bar ‘t Voorom Akersloot
Akersloot - Bar ’t Voorom heeft 
een feestprogramma samenge-
steld dat bruist van de activitei-
ten. Nu de kerstdagen voorbij 
zijn, is het tijd voor oud en nei-
uw.  
Op woensdag 31 december gaat 

Akersloot knallend het oude jaar 
uit met de dj´s W&P. De bar gaat 
om 0.30 uur open. De toegang is 
gratis. Op de eerste dag van het  
het nieuwe jaar speelt Bad Me-
dicine in ´t Voorom vanaf 18.00 
uur. 

Tentoonstelling over de 
Egmondse geschiedenis
Egmond - ‘Op den Hoef’, zo heet 
de tentoonstelling van Jos Hof  
recht tegenover de slotfunda-
menten van het kasteel van Eg-
mond. 
De Egmondse amateur-histori-
cus toont wat voor hem de high-

lights zijn van de Egmondse ge-
schiedenis. Het adres is Slotweg 
46 Egmond aan den Hoef. De 
tentoonstelling loopt tot en met 
26 april is te zien elke zondag 
van 14.00 – 17.00 uur. Vrij entree 
en gratis parkeren, 

Limmen - Op dinsdag 13 janua-
ri om 15.00 uur, vindt in De Ca-
meren, Lage Weide 3 te Limmen 
een klassiek kamermuziekcon-
cert plaats, dat in nauwe samen-
werking met Stichting Muziek In 
Huis wordt georganiseerd. 

Het ensemble Duo Davidse/Ta-
mura, bestaande uit Filip Davidse 
- saxofoon, Naomi Tamura - pia-
no, zal een gevarieerd klassiek 
programma brengen met wer-
ken van Piazzolla, Bartók, Fau-
ré en Gershwin. Het programma 
duurt twee maal 30 minuten.

Stichting Muziek In Huis (SMIH) 
verzorgt al ruim tien jaar klassie-
ke kamermuziekconcerten met 
ambitieuze, veelal jonge profes-
sionele kamermusici op de podia 
van zorgcentra. In samenwerking 
met het personeel en de vrijwilli-
gers op de locaties brengt SMIH 
met een groot aantal kamermu-
ziekensembles de sfeer van de 
concertzaal naar de mensen, die 
zelf niet meer zo mobiel zijn, toe. 
De stichting is de afgelopen tien 
jaar zeer actief geweest: in janu-
ari 2009 vindt het 3.750-ste con-
cert plaats. In 2008 organiseer-
de SMIH zo’n 600 concerten, die 
plaatsvonden in zo’n 125 zorg-
centra verspreid over de hele 
Randstad, Zeeland, Gelderland 
en Overijssel. De concerten van 
SMIH worden mede mogelijk 
gemaakt door VSBfonds, Stich-
ting RCOAK en Stichting Sluy-
terman van Loo - stimulerings-
fonds ouderenprojecten.

Naomi en Filip beschikken over 
een breed repertoire. Zij hebben 
zich onder andere gespeciali-
seerd in Russische muziek uit de 
tweede helft van de 20e eeuw en 
Franse muziek uit het begin van 
de 20e eeuw. In een ander pro-
gramma, getiteld ‘Romantiek in 
de 20e eeuw’ brengen zij werken 
van verschillende componisten, 
bijvoorbeeld Hindemith, Schmitt 
en Piazzolla. 
Meer informatie over SMIH, haar 
musici en een uitgebreide con-
certagenda is te vinden op de 
website: www.stichtingmuziekin-
huis.nl of www.smih.nl. Het vol-
gende SMIH concert is op dins-
dag 7 april.  

Klassiek concert 
van Stichting 
Muziek In Huis

Jan Stam te gast in 
‘de 100 van Castricum’
Castricum - De eerste gast van 
2009 in het radioprogramma “De 
100 van Castricum” is Jan Stam 
(63). Jan werkt sinds twee jaar 
op het station van Castricum en 
deelt daar de gratis krant Spits 
uit aan de kant van de kiosk. 
Voordat hij op het station werk-
te, heeft hij ruim 35 jaar gewerkt 
bij Corus in IJmuiden. Sinds twee 
jaar staat Jan iedere ochtend van 
maandag tot en met vrijdag op 
het station de krant uit te delen. 
Dat betekent elke ochtend vroeg 
opstaan en om zes uur beginnen 
tot negen uur. 
De uitzending zal zijn op don-
derdagavond 8 januari van 21.00 
tot 22.00 uur. De herhaling zal 
plaatsvinden op zondag 11 janu-
ari van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Genieten van schoolorkest
Castricum - Vorig jaar rond deze tijd hadden de Woonzorgcentra De 
Santmark en De Boogaert het schoolorkest van basisschool Toermalijn 
al ‘geboekt’. Afgelopen weken lieten de vijftien orkestleden, in de leef-
tijd van acht tot elf jaar, onder leiding van vakleerkracht Ingrid Bijlen-
ga hun kerstliederen horen. Van gitaar tot klarinet en van keyboard tot 
dwarsfluit, de kerstliederen klonken als een klok. Het programma werd 
compleet gemaakt met een voorgelezen kerstverhaal. En de bewoners 
van de zorgcentra genoten weer. 

Computeraanbod voor 50+ers
Castricum - Computerkennis 
vergaren, dichtbij huis en over-
dag? Dat kan bij Gilde Castricum 
en de bibliotheek! Zij organise-
ren een informatiebijeenkomst 
over hun totale computeraanbod 
in 2009. Op woensdagmiddag 14 
januari kunnen belangstellende 
50+ers van 14.15 tot 15.15 uur 
terecht op de bovenverdieping 
van de bibliotheek Castricum. 
Men krijgt dan informatie over 
de diverse programma’s en de 
nazorgmogelijkheden voor het 
geval men na het volgen van de 

programma’s nog wat steun kan 
gebruiken. Na afloop kan men 
zich direct inschrijven voor de 
diverse activiteiten. Tevens wordt 
aandacht besteed aan de weke-
lijkse computerinloop en de indi-
viduele Gilde-ondersteuning. 

Wie de informatiemiddag wil bij-
wonen kan zich aanmelden bij 
de balie van de bibliotheek of 
bij de Stichting Welzijn Castri-
cum, Geesterduinweg 5, telefoon 
656562, e-mail info@welzijncas-
tricum.nl.

Foto: Combi Loek Anderson
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Moet renovatie Dorpsstraat wel doorgaan?
De raadsfracties van CKenG, de Vrije Lijst en GroenLinks hebben van veel burgers verontruste signalen ont-
vangen over het nieuw aangelegde deel in de Dorpsstraat. Dit gedeelte wordt als zeer onveilig beschouwd. 
Op dit gedeelte hebben zich al veel bijna ongelukken voorgedaan.
Groen Links, De Vrije Lijst en CKenG maken zich grote zorgen over de veiligheid in de Dorpsstraat, zeker als 
de gehele straat als fietsstraat is aangelegd.
Daarnaast is er sprake van nieuwe cijfers omtrent het aantal motorvoertuigen en fietsers en de gewijzigde 
verhouding tussen de beide groepen verkeersdeelnemers. 

Om te kunnen spreken van een veilige fietsstraat dient de verhouding tussen fietsers en motorvoertuigen 
twee op een te zijn: twee fietsers op een motorvoertuig. Bij de nieuwe cijfers dienen tenminste 15.600 fietsers 
dagelijks door de Dorpsstraat te fietsen. In de ogen van de drie fracties is dit niet realistisch.
Naar aanleiding van een vraag van raadslid Bert Visser (CKenG) met betrekking tot de aanbesteding van de 
Dorpsstraat is bekend geworden dat de werkzaamheden nog niet zijn gegund aan een aannemer.
CKenG, Groen Links en de Vrije Lijst hebben het College daarom met klem verzocht te wachten met de gun-
ning tot tenminste 1-3-2009. De tijd tot maart kan dan benut worden om het besluit om van de Dorpsstraat 
een fietsstraat te maken te heroverwegen.
Op donderdag 8 januari om 20.30 uur komen GroenLinks, de Vrije Lijst, CKenG, Veilig Verkeer Nederland, 
Vereniging Castricum Veilig en de Fietsersbond bij elkaar in het Clusius College in lokaal 1. Zowel voor- als 
tegenstanders van de aanleg van de Dorpsstraat als fietsstraat zijn dan ook van harte welkom.
Mede namens GroenLinks en de Vrije Lijst

Bert Meijer (fractievoorzitter CKenG).

Hoezo vervelende jeugd?
Onlangs las ik in het Dagblad Kennemerland een artikel met als kop ‘Europese subsidie voor De Bakkerij’.
Fantastisch weer om te zien hoe deze jongeren met hun ijzeren wilskracht het voor elkaar weten te boksen 
om zich in te dekken tegen hoge kosten. Nog mooier is het verhaal dat de Europese Commissie het belang 
ziet om energie en geld te steken in projecten die op jongereninitiatieven worden aangeboden. Hiermee wordt 
de jongeren een warm hart toegedragen wat ze in mijn ogen meer dan verdienen gezien hun vrijwillige en 
tomeloze inzet.
En dan de gemeente Castricum. Die praten met en over De Bakkerij. En dan met name over de huisvesting. 
Als we het over de tijdelijke huisvesting van Fatels hebben lijkt het wel een eeuwigheid te duren voordat er 
werkelijk iets gebeurt. Ondanks beloftes. En dan komt dit wederom niet door de jongeren want die willen op 
alle gebieden hun medewerking verlenen en willen letterlijk de handen uit de mouwen steken. 
Het antwoord op de vraag wat de stand van zaken is voor wat betreft de tijdelijke huisvesting in Fatels wordt 
geantwoord: “Het is in onderzoek”. Beste gemeente. Als jullie de jeugd in Castricum willen behouden die ook 
energie steekt in positieve zin om er iets van te maken zou dat beloond moeten worden. De jeugd aan het 
lijntje houden zonder daadkracht heeft geen zin. Dat keert zich tegen de gemeente en terecht. Weg vertrou-
wen, weg jeugd, weg toekomst Castricum als het om jeugd gaat, weg bruisendheid en ik kan zo nog wel even 
doorgaan. 

Kortom, als dit zo doorgaat ziet het er heel somber uit wat betreft de toekomst van Castricum en al helemaal 
als de geweldige en positieve inzet van jongeren niet beloond wordt. 
Geef de jeugd een eigen plek waar ze recht op hebben.

Wilco van Pel, voorzitter jongeren CKenG.

Maatregelen genomen na 
olielekkage pontje De Woude  
Castricum - Donderdag 18 de-
cember constateerde Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier een olielekkage bij 
het pontje de Woude, in de ge-
meente Castricum. Na onder-
zoek bleek dat er olie lekt bij de 
aandrijving van de schroef. Het 
hoogheemraadschap heeft on-
middellijk maatregelen genomen 
door de aanleg van dubbele olie-
schermen in het water. 

De olieschermen zijn zo ge-
plaatst dat het pontje er nog tus-
sendoor kan varen zodat de in-

woners van het eiland De Wou-
de gewoon naar het vaste land 
kunnen. Ondertussen onder-
zoekt het hoogheemraadschap 
of een tijdelijke brug aangelegd 
kan worden waardoor de pont 
volledig uit de vaart genomen 
kan worden.

De vervanging van het pont-
je was al in voorbereiding. Half 
januari 2009 wordt een nieuwe 
pont in gebruik genomen. Tot die 
tijd blijven de olieschermen in 
het water liggen en wordt moge-
lijk de noodbrug aangelegd.

Castricum/Heemskerk - 
Zwemmen in Staatsloten, wie 
wilt dat niet? Bij aankoop van 
een Staatslot voor de trekking 
van 10 januari óf 10 februari ma-
ken klanten nu exclusief bij Pri-
mera kans op het winnen van 
een jaar lang 100 Staatsloten per 
trekking!
Bij aankoop van een Staatslot 
voor de trekking van 10 janua-
ri of 10 februari 2009 ontvangt 
men een deelnamekaartje. Na 
het invullen van het lotnummer 
van het gekochte Staatslot van 
10 januari óf 10 februari op dit 
kaartje maken klanten kans op 
‘Zwemmen in Staatsloten’! 
Dit houdt in dat één jaar lang 
met 100 Staatsloten per trekking 
meegespeeld kan worden. Con-
creet zijn dit 100 Staatsloten in-
clusief Jackpot ter waarde van 
14,50 euro voor de twaalf maan-
delijkse reguliere trekkingen, 
100 Staatsloten inclusief Jackpot 
ter waarde van 14,50 euro voor 
de Koninginnedagtrekking en 
100 halve Staatsloten inclusief 
Jackpot ter waarde van 14,00 

euro voor de Oudejaarstrekking.  
De in totaal 1400 loten hebben 
gezamenlijk een waarde van 
20.250,- euro. Met al deze loten 
wordt er gegarandeerd duizen-
den euro’s gewonnen!

Primera en De Staatsloterij
De Staatsloterij is dé prijzenlo-
terij van Nederland. De Staats-
loterij heeft namelijk de groot-
ste prijzenpot, het hoogste uit-
keringspercentage en de groot-
ste winkans. Daarnaast zijn alle 
prijzen belastingvrij.
Naast Staatsloten kan men in 
de bijna 400 winkels van Prime-
ra ook terecht voor: wenskaar-
ten, postzegels, tabak, rokers-
benodigdheden, cadeaukaarten, 
tijdschriften, kranten, Lotto, To-
to, Krasloten, beltegoeden, inter-
nettegoeden, batterijen, zoetwa-
ren, TicketBox (dance-, muziek-, 
pretpark- en voetbalkaartjes) en 
ballondecoraties. 

De winnende winkel zal in week 
10 op www.primera.nl bekend 
worden gemaakt.

Actie bij Primera Fidelio en Geesterduin

Win een jaar lang 100 
Staatsloten per trekking

‘Verhaal’ gemeenteraad Castricum onwaardig!
De bouwer van  woonwinkelcomplex de Gouden Stulp,  Mulder Opdam,  is verantwoordelijk voor de gevolgen 
van gemaakte grove bouwkundige fouten. Het huis van de familie van Vugt gelegen direct achter de Gouden 
Stulp heeft enorme schade opgelopen bij het indertijd  plaatsen van damwanden. ‘Tijdens het plaatsen van de 
damwanden is dat al geconstateerd en iedereen weet dat!
Onbegrijpelijk en onverteerbaar dat ‘het recht’ in Nederland zo moeilijk is te halen.
De Castricumse raad is weliswaar niet verantwoordelijk voor de schade, maar  het onthouden van openlijk 
uitgesproken steun aan getroffenen  geeft naar mijn mening blijk van weinig moed!
Welke partij durft? En kom niet aan met de opmerking, ‘het is onder de rechter dus!!?

Ben Piepers, Limmen

Ik dacht het wel! Wat was het gezellig in de Burg. Mooijstraat op zaterdagavond vóór Kerst... doch... misten 
we de kraampjes en lichtjes, zeg maar gewoon: Kerstsfeer!
Juist in deze tijd van van recessie en dreiging, hebben we toch juist behoefte aan gezellige en fijne dingen. 
En het was gezellig: De tent met het rad, een sneeuwmachine, koekjes en wijn, de trein die door het dorp 
reed met de kinderen en de Charles Dickens vertegenwoordigers die kinderen mee lieten spelen met bel-
len en rinkels... Ja, het bracht een warm kerstgevoel, doch menigeen hoorde ik zeggen: ‘We missen nog 
wat... is dit alles?’

Marian

Is Castricum toe aan eigen kerstmarkt?

Start E.H.B.O. 
beginnerscursus
Akersloot - E.H.B.O. Akersloot 
start in januari weer een begin-
nerscursus. 

Tijdens deze cursus wordt een 
complete ehbo-training aange-
boden van verbandleer en reani-
matie inclusief AED training. 
Meer informatie via ehbo.
akersloot@gmail.com, of Rob 
Dekker, tel. 06-16294024.
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Oranjeboven wint van 
De Vliegende Shuttle
Uitgeest - Het eerste team van 
badmintonclub Oranjeboven 
heeft gewonnen met 6-2 van 
Badmintonclub De Vliegende 
Shuttle uit Hoofddorp.
Het was een strijd tussen de 
nummer een, De vliegende shut-
tle en twee, Oranjeboven in de 
poule. De tegenstander had een 
sterke heer meegenomen om 
eventueel de winst binnen te ha-
len. De herendubbel van Dick 
Breeuwer en Marcel van de Pas, 
voor het eerst dit seizoen aan 
elkaar gekoppeld, verloor nipt 
in een driesetter. De eerste set 
werd met 21-15 verloren en de 
tweede set werd met 21-18 ver-
loren. De derde set was een thril-
ler van het hoogste niveau maar 
de routine van de tegenstander 
bracht de winst naar Hoofddorp. 
De damesdubbel van Ilona Veld-
huis en Cindy Engelbarts werd 
snel beslist in twee sets voor 
Oranjeboven. De herenenkel van 
Remon Hart en de damesenkel 
van Cindy werd ook binnenge-
haald en vrij makkelijk. 
De tweede heer  Marcel van der 
Pas moest tegen de sterke heer 
van de Shuttle en verloor in twee 
sets. De tweede dames enkel-
partij werd door de inzet van Ilo-
na gewonnen met 21-17 en 21-
9. De uitwedstrijd verloor Ilo-
na in twee sets, maar de return 
was Ilona in topvorm. Ze speelde 
beheerst en controleerde de he-

le wedstrijd. De tussenstand was 
inmiddels 4-2 en de twee mix-
partijen moesten nog gespeeld 
worden.
De eerste mixpartij van  Re-
mond/Cindy werd in een bloed-
stollende partij gewonnen. De 
eerste set ging nog vrij gemak-
kelijk naar de tegenpartij maar 
de tweede en derde set werd 
met 22-20 gewonnen. De twee-
de mixpartij van Marcel/Ilona 
was in tien minuten afgelopen 
want de tegenstander had geen 
schijn van kans. 

Eindstand 6-2 voor Oranjebo-
ven. Door deze overwinning op 
de koploper is de achterstand 
slechts drie punten.
De jeugd van Oranjeboven speel-
de ook en verloor met 2-6 van de 
koploper Slotermeer uit Amster-
dam. Arjan Remmers moest in-
vallen, doordat Jelle Ullersma 
door de griep werd geveld. Arjan 
won zijn enkelpartij en een dub-
belpartij met Pepijn Boterman.
Michal Biesot speelde, na een 
maand afwezig te zijn geweest, 
redelijk zijn wedstrijden, maar 
verloor al zijn partijen. Lars v.d. 
Graft gaf goed tegenstand maar 
de tegenstander was dit keer 
iets sterker.
Toch heeft het jeugdteam twee 
games binnen gehaald.
De volgende thuiswedstrijd is op 
11 januari in de Meet.

Programma sport- en 
tenniscentrum Uitgeest
Dinsdag 30 december
09:00 uur: Jeugdtennistoernooi TV TCU
20:00 uur: Darttoernooi 1000 euro prijzengeld 

Vrijdag 2 januari 
RZVV SNS Regiobank Competitie
19:30 uur: Bellus Bouwkosten - Snijder Stoffering
20:10 uur: Grafico - De Groot Verzekering
20:50 uur: WEA accountants - TD-Support
21:30 uur: Tesselaar - Unibet.com
22:10 uur: Autoschade Zonneveld - De Buurvrouw
22:50 uur: Bouw en Funderingstechniek - De Bonte Vivant 2
Tevens nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 3 januari
10:00 uur: Zaalhockey
19:00 uur: Tennistoernooi Rijs/Liefting
19:00 uur: Zaalvoetbal Uitgeest meisjes

Zondag 4 januari
10:00 uur: Zaalhockey

Maandag 5 januari
20:30 uur: KNVB Zaalvoetbal

Darttoernooi 
Uitgeest - Op 30 december is er 
een darttoernooi volgens pou-
lesysteem. Het toernooi vindt 
plaats in sport- en tenniscen-
trum Uitgeest, Zienlaan 4 in Uit-
geest. De opening van het toer-
nooi is om 20.00 uur.

Iedereen speelt minimaal drie 
wedstrijden. Daarna knock-out 
met een winnaars- en verliezers-
ronde. Het prijzengeld bedraagt 
1000 euro. 
Deelnemers kunnen zich in-
schrijven op 30 december van-
af 18.00 uur.
Er wordt gespeeld op 32 banen. 

Voordelige rijbewijskeu-
ringen voor 70-plussers
Heemskerk - Ook in 2009 kun-
nen 70 plussers uit Heemskerk 
en omstreken zich voordelig 
medisch laten keuren wanneer 
de geldigheid van het rijbewijs 
verloopt. De keuringen vinden 
plaats in De Jansheeren, locatie 
Breughel, Pieter Breughelstraat 
5 in Heemskerk. De keuring kost 
30 euro en de keuringsarts is R. 
Kloek, voormalig huisarts. 
Voor informatie en aanmeldin-
gen kan gebeld worden met het 

afsprakenbureau van Regelzorg: 
0251-231793. 
De data voor het eerste kwar-
taal van 2009 zijn: vrijdag 16 ja-
nuari, 13 februari en 13 maart. In 
spoedgevallen kunnen de keu-
ringen ook tussentijds plaatsvin-
den. Geadviseerd wordt om zich 
ten minste twee tot drie maan-
den voor het aflopen van de gel-
digheid van het rijbewijs te laten 
keuren. Het kan al een jaar van 
te voren. Er hoeft niet te worden 

gewacht tot men een brief thuis-
krijgt van de RDW dat het rijbe-
wijs gaat verlopen. Van te voren 
dient men bij de gemeente een 
Eigen Verklaring met Medisch 
Verslag te kopen De Eigen Ver-
klaring vult men alvast zelf in.

Voor meer informatie kan men 
ook terecht op de website www.
regelzorg.nl.
Ook inwoners uit omliggende 
gemeenten zijn van welkom. 

De Sjoelschijf Kennemerland 
sluit de najaarscompetitie af
Heemskerk - Op 17 december was de laatste speelavond van 2008. Na 12 weken sjoelen is het op de laat-
ste avond toch weer een verrassing  voor sommigen. Men kan weken nummer een staan en dan schiet er 
iemand voorbij. Een ding is zeker en dat is dat Martin v.d. Heuvel een clubrecord heeft staan op 1476 pun-
ten. Op 7 januari start het sjoelen weer in de kantine van Odin59 aan de Hoflaan 1 te Heemskerk.

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

  

2009 staat bruisend voor de deur...!
Maar we kijken nog even terug, en willen u graag 
Hartelijk bedanken voor Het afgelopen jaar !!

Op 2 januari a.s. p(r)ikken wij ‘n vrije dag en zijn al onze zaken gesloten,
maar vanaf zaterdag 3 januari a.s. bakken we ze weer heerlijk bruin (én wit) !

een heel gezond en gezellig 2009 !!!!
elke woensdag vindt u hier onze weekendaanbieding én de 

speciale weekaanbieding, die geldig is van woensdag tot woensdag !

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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** www.bakkerijputter.nl **
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
12-12-2008: Björn, zoon van Y. 
Hazelzet en A.L. Dam, geboren 
te Beverwijk. 
15-12-2008: Oscar Henrik Bengt, 
zoon van R.A. van Eerden en 
A.C.K. Ringström, geboren te 
Alkmaar.

Wonende te Limmen:
16-12-2008: Vince, zoon van B. 
Beentjes en P.J.M. van der Doe-
len, geboren te Limmen.

Wonende te Akersloot:
09-12-2008: Jet, dochter van 
R.J.J. Zoon en K.M.P. Meijne, ge-
boren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
12-12-2008: Bodar, Laurens H. en 
Laan, Marjolein E.R., beiden wo-
nende te Limmen. 17-12-2008: 
Hillebrand, Arjan en Plomp, Fabi-
ola, beiden wonende te Limmen. 
17-12-2008: Wittebrood, Cornelis 
P.J. en Zonneveld, Catharina Th., 
beiden wonende te Limmen.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
12-12-2008: Weijer, Freek en 
Borremans, Marieke H.W., bei-
den wonende te Castricum. 17-
12-2008: Visser, Cornelis en 
Walsweer, Gerben, beiden wo-
nende te Castricum.

Onrustige zaterdagavond 
voor de brandweerlieden
Castricum - Vorige week zater-
dagavond werd de brandweer 
verzocht ter plaatse te komen bij 
een bovenwoning aan de Dorps-
straat. Twee bewoners hadden 
hoofdpijn gekregen en vermoed-
den dat er sprake zou kunnen 
zijn van koolmonoxidevergifti-
ging. Het betrof een klein appar-
tement waar de bewoners net de 
maaltijd hadden bereid en er ter 
verhoging van de sfeer wat wie-
rook werd gebrand. De brand-
weer heeft diverse metingen ver-
richt en niets kunnen constate-

ren. Gezien de omvang van het 
appartement werden de bewo-
ners geadviseerd om voor het 
koken een afzuigkap of iets der-
gelijks te gaan gebruiken. Tevens 
leek het de dienstdoende bevel-
voerder handig de woning wat 
vaker te ventileren.
Gelijktijdig met het incident aan 
de Dorpsstraat kwam er een mel-
ding van winkelcentrum Gees-
terduin. Hier bleek de verzamel-
bak voor de winkelcentrumloten 
in brand te zijn gestoken. Er was 
sprake van behoorlijke rookont-

wikkeling. Het vuurtje was snel 
geblust, echter de mensen die 
denken dat ze in aanmerking ko-
men voor een kans in de loterij 
vissen achter het net.
Rond halftwaalf kreeg de brand-
weer een melding van een brand 
aan de Castricummerwerf. Ge-
zien de aard van de bebouwing 
en de serieus klinkende melding 
werd er direct opgeschaald naar 
middelbrand. Bij aankomst bleek 
het mooie heldere weer in com-
binatie met de vuurgloed van de 
Hoogovens de melder op het ver-
keerde spoor hadden gezet. Toch 
kon er nog even geblust worden, 
want op Dijk en Duin stond er 
een prullenbak in brand.
Al met al een onrustige zater-
dagavond voor de spuitgasten.

Overleden:
Wonende te Castricum:
16-12-2008: Gerits, Wilhel-
mus E.J., oud 70 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met W.J. 
Schilderman. 17-12-2008: Bak-
kum, Cornelia M., oud 89 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met A.G. Collet.
Wonende te Limmen:
11-12-2008: Commandeur, Alida, 
oud 99 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met N.J. 
Admiraal. 16-12-2008: Kroon, 
Engelina G., oud 96 jaar, overle-
den te Limmen, gehuwd geweest 
met J. Kuijs.
Wonende te Bakkum:
11-12-2008: de Wit, Johannes 
G., oud 82 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
H.T.M. van Oudheusden.

Yoram Ish-Hurwitz speelt 
op de piano de Iberia Suite
Castricum - Yoram Ish-Hur-
witz is een Nederlandse pianist 
van Israëlische afkomst. Behal-
ve in het buitenland treedt Yo-
ram veelvuldig op in Nederland, 
waaronder vele malen in het 
Concertgebouw in Amsterdam. 
Volle zalen trok hij met zijn Lis-
zt-project ‘Pelgrimsjaren’ en een 
van zijn Liszt-cd’s stond enke-
le weken op nummer één van de 
klassieke cd top tien.
Op dit moment bereidt hij een 

nieuw project voor: de Iberia 
Suite van Isaac Albéniz (1860-
1909). De Iberia Suite staat be-
kend als een extreem veeleisend 
werk voor de pianist die het uit-
voert.  

Het concert begint zondag 11 ja-
nuari om 11.30 uur en eindigt te-
gen 13.30 uur. Plaats: aula Toon-
beeld, Jan van Nassasaustraat 6. 
Kijk voor de volledige reeks con-
certen op www.toonbeeld.tv.Geen krant gehad? Bel 0251-674433

Verknal het niet voor de dieren!
Dierenbescherming vraagt 
aandacht voor de dieren
Regio - De Dierenbescherming 
roept feestvierders op om tijdens 
de feestdagen rekening te hou-
den met dieren. Voor veel dieren 
is het geknal van vuurwerk een 
angstaanjagende gebeurtenis. 
Met wat handige tips voor eige-
naren is veel dierenleed te voor-
komen. Vuurwerk is voor dieren 

erg angstaanjagend. Door al het 
geknal raken veel dieren in pa-
niek, lopen weg of verwonden 
zich. Deze vervelende gevolgen 
van de feestelijke jaarwisseling 
zijn goed te beperken. Belang-
rijk is dat huisdiereigenaren tij-
dens de jaarwisseling extra goed 
op hun dieren letten. 

Een paar praktische tips: Laat 
de hond op oudejaarsnacht voor 
22.00 uur aangelijnd uit. Houd 
katten in huis en zorg dat katten-
luik, ramen en deuren gesloten 
zijn. Zorg dat het huisdier ge-
chipt en geregistreerd is en zijn 
naamkokertje om heeft zodat ze 
snel en makkelijk teruggevon-
den kunnen worden. 
Zorg dat er tijdens het afste-
ken van vuurwerk tenminste één 
huisgenoot bij de dieren blijft. 
Maar ga de dieren niet overdre-
ven troosten, het dier krijgt dan 
de indruk dat er iets mis is. Het 
beste is het angstige gedrag van 
het dier te negeren en zo nor-
maal mogelijk gedrag te verto-
nen. Vergeet ook niet de eerste 
dagen van het nieuwe jaar ex-
tra voorzichtig te zijn met het uit-
laten van de hond met het oog 
op overgebleven vuurwerk. Ieder 
jaar weer zijn veel dieren rond de 
jaarwisseling slachtoffer van mis-
handeling door baldadige jonge-
ren die ze letterlijk en figuurlijk 
met vuurwerk bestoken. De Die-
renbescherming vraagt de men-
sen extra alert te zijn op misbruik 
van vuurwerk naar dieren. Uiter-
aard doet de Dierenbescherming 
een beroep op ieders fatsoen om 
vuurwerk niet dicht in de buurt 
van dieren af te steken. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. 
Knaagdierencentrum: 072-
5090234. Inspectie: 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-
6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. 

Gevonden en
vermiste dieren

Stichting Zwerfdier: 072-
5612482. 

Vermist: 
Duinenbosch Bakkum: lapjes-
poes met veel zwart en omge-
keerde rode V op voorhoofd, 4 
witte sokjes, gechipt, 2 jaar, Su-
sy. Het Achtkant Limmen: witte 
poes met cyperse vlekken, 3 jaar, 
Sien. M. Krophollerlaan Castri-
cum: zwart poesje, klein wit vlek-
je in de hals, 4 jaar, Ki.

Optreden Bob en de Blue 
Band in café de Lantaarn
Limmen - Bob en de Blue Band 
is begonnen als gezellige rock 
en roll band, opgericht als mu-
zikale ondersteuning tijdens 
een examenstunt. Gezellig zijn 
ze nog steeds, maar ondertus-
sen heeft de band zich ontwik-
keld tot uitgebreide en veelzijdi-
ge coverband. 
Even voor de duidelijkheid: 
Bob en de Blue Band is niet 
een doorsnee huis-tuin-en-zol-
der-band. Met een repertoi-
re van rock and roll afgewisseld 
met originele popnummers van 
oma’s tot moeders tijd staan ze 
garant voor een uiterst sfeervol-
le, dansbare en originele feest-
avond. Origineel vooral omdat 
alle bandleden steeds hun eigen 
ideeën en sfeer aan de nummers 
blijven toevoegen. 
Ze hebben als jonge jongens al 
veel meegemaakt op muziekge-
bied. Van One Night Band, via 
Druk een Drol tot semi-professio-
nele Bob en de Blue Band. Door-
dat ze allemaal van verschillende 
bandjes afkomen (van symfonie-

orkest tot alternatieve rockband) 
zijn ze als muzikanten zeer geva-
rieerd en ervaren. Dit komt voor-
al ook de improvisaties ten goe-
de. Ondanks de al vele ontwik-
kelingen van de afgelopen tijd 
blijven ze hun best doen zich-
zelf te verbeteren en staan ze al-
tijd open voor nieuwe ideeën. Ze 
zijn nooit tevreden en blijven zich 
blauw oefenen totdat alles com-
pleet geboterd verloopt. 

Maar niet alleen de muziek is be-
palend voor de spreekwoordelij-
ke voetjes van de vloer. Juist ook 
hun enthousiaste en vrijblijvende 
uitstraling draagt veel steentjes 
bij aan het feestgedruis. Om-
dat ze als jonge honden het al-
lemaal geweldig vinden om met 
elkaar muziek te maken en op 
te treden is het op het podium, 
en daardoor ook in de zaal, altijd 
een vrolijke en energieke aange-
legenheid. 
Bob en de Blue Band treden op 1 
januari vanaf 21.00 uur op in de 
Lantaarn in Limmen.
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Drie uitverkorenen bij Popstars

Steffie uit Limmen in
nieuwe popgroep Red
Limmen - Gestart met 4000 in-
schrijvingen, daarna 90 geselec-
teerden voor een auditie en na 
diverse tv-uitzendingen, waarbij 
telkens kandidaten afvielen, ein-
digde men bij ‘Popstars’ tenslotte 
met tien finalisten. De uiteinde-
lijke bedoeling was een nieuwe 
popgroep samen te stellen. Tij-
dens de finale vrijdag 19 decem-
ber vielen de laatste twee af en 
bleven er drie finalisten over. De 
Limmense Steffie Zoontjes hoor-
de erbij. 
De nieuwe popgroep heet ‘Red’ 
en bestaat uit de 26-jarige zan-
geres Brandi Rusell, de achttien-
jarige Déon Leon en de 18-jarige 
Steffie Zoontjes. In de finale zong 
Steffie het liedje ‘Because of you’ 
van Kelly Clarkson en later ‘Just 
like a pill’ van Pink. De mensen 
konden stemmen door te bel-
len of te sms’en. De uitslag van 
de jury was goed voor 50%. De 
andere helft werd bepaald door 
het publiek. Een week vóór de fi-
nale zijn de laatste vijf kandida-

ten van ‘Popstars’, een soortgelijk 
programma als ‘Idols’, naar Lon-
den vertrokken. Daar hebben zij 
in Abbey-roads een single opge-
nomen, ‘Step into the light’ ge-
naamd. Steffie: “Dit was een he-
le eer. In die grote studio hebben 
ook de Beatles en onder meer 
The Spice Girls opnames ge-
maakt. We hebben een hele dag 
lang hard gerepeteerd. Tijdens 
de finale zongen we onze sin-
gle ‘Step into the light’ eerst met 
zijn vieren en toen bekend werd, 
dat de popgroep uit drie zan-
gers/zangeressen zou bestaan 
later nog eens met zijn drieën. 
Van ons drieën hadden ze toen 
een mix gemaakt. Wij moeten nu 
onze single overal gaan promo-
ten. Het is een heel vrolijk num-
mer. De mensen kunnen ook op 
www.sbs.nl de single downloa-
den en beluisteren.” 
 
Steffiegebak
Steffie kreeg in Castricum, maar 
vooral in Limmen, het dorp waar 

zij woont enorm veel belangstel-
ling. De Limmer bakker Bakker 
had speciaal Steffiegebak ge-
maakt. De eerste keer toen ze 
nog niet tot de drie uitverkore-
nen behoorde verkocht hij 475 
Steffie-gebakjes. Toen Steffie tot 
één van de drie Popstar-sterren 
was uitgeroepen bakte de bak-
ker andermaal Steffiegebakjes. 
Toen verkocht hij er meer dan 
1000 in drie dagen. Steffie, die in 
de week dagelijks druk doende 
was met haar muziekopleiding 
bij ROC te Amsterdam, krijgt het 
nu zó druk, dat zij die opleiding 
heeft stopgezet. Er breken voor 
haar spannende tijden aan. 

Steffie: “Nu met de feestdagen 
houden we even vakantie, maar 
in het begin van het jaar worden 
er allerlei nieuwe plannen ge-
maakt door het management en 
de platenmaatschappij Warner.” 
Wie meer wil weten kan naar 
haar eigen site kijken: www.stef-
fiemusic.nl. (Marga Wiersma)

Zandzoom stap dichterbij
Limmen - Het project ‘Wonen in 
het Groen Heiloo/Limmen’ kan 
van start gaan. Op 18 december 
ondertekenden de betrokken ge-
meenten en de provincie Noord-
Holland het eerste deel van de fi-
nanciële overeenkomst. Het pro-
ject richt zich zowel op de reali-
satie van woningbouw als op de 
herinrichting van het landelijk 
gebied en de verbetering van de 
infrastructuur. 
In de bestuursovereenkomst uit 
2005 was al afgesproken dat van 
het geld dat de woningbouw op-
brengt, ruim 16 miljoen wordt 
vrijgemaakt voor natuur, recrea-
tie en landschap. Met de onder-
tekening van de financiële over-
eenkomst is de eerste 5 miljoen 
van dit bedrag direct beschik-

baar. De ontwikkeling van de 
groene projecten gaat daarmee 
gelijk op met de ontwikkeling 
van de nieuwbouw. Afhankelijk 
van de vrijgekomen gelden van-
uit onder meer het Investerings-
budget Landelijk Gebied, vult de 
provincie het initiële bedrag van 
5 miljoen aan tot ongeveer 16 
miljoen euro, voor de eerste pe-
riode van deze overeenkomst tot 
en met 2013. 
Met de ondertekening zijn bo-
vendien afspraken gemaakt over 
de financiering van de gewens-
te aansluiting op de autosnelweg 
A9. Naar verwachting neemt de 
minister van Verkeer en Water-
staat in het voorjaar van 2010 het 
besluit of deze aansluiting er ook 
daadwerkelijk zal komen.

Kinderen voor kinderen 
Castricum - De Augustinus-
school heeft een kerstmarkt ge-
organiseerd in de week voor de 
kerstvakantie waarvan de op-
brengst bestemd is voor kinder-
huis Antonius in Bakkum.
Met dank aan enkele sponsors 
de de vele gulle bezoekers is de 
opbrengst opgelopen tot maar 
liefst 888,88 euro. Op de laatste 

ochtend vóór de vakantie heeft 
de directrice op het schoolplein 
de cheque overhandigd aan de 
pedagogisch medewerker van 
het kinderhuis. De kinderen van 
het kinderhuis waren hierdoor 
verzekerd van een leuke kerst 
dit jaar en de speelkamer van de 
groep De Bengels wordt in het 
nieuwe jaar gepimpt.  

Groot aantal brandmeldingen 
luiden onrustige jaarwisseling in
Castricum - Zondagavond 21 
december is een ecotoilet in 
brand gestoken aan de Voorwei-
de. Toen de brandweer aankwam 
was het vuur al geblust door de 
politie. Dinsdagochtend rond 
5.30 uur was er sprake van een 
containerbrand bij Vitesse aan 
de Puikman. Vrijdag 26 decem-
ber kwam er een melding binnen 
van  bewoners van Sans Souci. 
Door de laagstaande zon leek de 
weerspiegeling van de zon in de 
ramen van de flat aan de Loet op 
een uitslaande brand. De mel-
ders waren echter vergeten dat 
bij vuur ook rook hoort.
Zaterdagmiddag 27 december 
was er een buitenbrand bij het 
Bonhoeffer College. In de nacht 
van zaterdag 27 op zondag 28 

december was er een container-
brand bij de flat aan de Winkler-
laan. Er kwamen bovendien een 
aantal loze meldingen binnen. 

De brandweer maakt zich nu op 
voor de jaarwisseling en vreest 
dat die onrustig wordt gezien het 
groot aantal meldingen de afge-
lopen tijd. Bedrijven en instellin-
gen worden verzocht hun con-
tainers binnen te zetten en in-
dien dit niet mogelijk is goed af 
te sluiten. Zo mogelijk laten le-
gen en de containers niet tegen 
de gevels te laten staan, dit om 
in geval van brand uitbreiding te 
voorkomen. 
De spuitgasten vertrouwen er-
op dat zij hun werk ongestoord 
kunnen uitvoeren. 

Drank in het 
verkeer
Castricum - Een 18-jarige jon-
geman uit Beverwijk is zaterdag 
om 2.45 uur aangehouden op de 
Beverwijkerstraatweg. Hij liep in 
eerste instantie met zijn brom-
mer in zijn hand op de Dorps-
straat zonder verlichting en 
helm. Vervolgens zagen de sur-
veillerende agenten hem op zijn 
brommer rijdend de weg vervol-
gen. 
Hij werd staande gehouden en 
moest blazen. Uit de blaastest 
bleek dat hij alcohol had ge-
dronken, waarna hij werd mee-
genomen naar het bureau. Uit 
de ademanalyse bleek hij twee-
enhalf keer teveel te hebben ge-
dronken (560 ug/l). 

Hij kreeg een rijverbod van acht 
uur en een proces-verbaal.

Voor het goede doel
Castricum - Half december  
vonden, zoals ieder jaar op 
het Jac. P. Thijsse College, de 
cultuurdagen plaats. Dit jaar 
stond het in teken van het 
goede doel. 

Als onderdeel hiervan zetten de 
eindexamenklassen zich in voor 
Child Care Africa. Dit is een stich-
ting die lokale projecten in Afri-
ka steunt. Zo zetten zij zich mo-
menteel samen met SA Cares for 
live in voor het regelen van stu-
diebeurzen voor arme, maar ge-
talenteerde leerlingen. De eind-

examenklassen proberen zoveel 
mogelijk geld in te zamelen. Elke 
klas stelt zich een doel en zoekt 
hier sponsoren voor. Pas als de 
klas dit doel kan realiseren, wor-
den de donaties uitgekeerd. 
Klas 6vE heeft als doel om in mi-
nimaal tien verschillende media 
een vermelding over dit project 
te krijgen. Zij worden hierbij ge-
sponsord door een vrijwillige bij-
drage van de ouders van de leer-
lingen. Met de vermelding van 
dit bericht in deze krant is dus in 
ieder geval een van de tien doel-
stellingen behaald.
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Steven, Willemein en Elize de Rudder 
emigreren naar het Duitse Sauerland
Heemskerk - Willemein, Ste-
ven en baby Elize de Rudder 
vertrekken deze maand naar 
Schmallenberg-Bödefeld, een 
plaatsje in het Duitse Sauer-
land om er een pension over 
te nemen. De flat in Heems-
kerk is verkocht en het koop-
contract voor het nieuwe on-
derkomen is getekend. Van-
af 20 januari staan ze offici-
eel ingeschreven in hun nieu-
we ‘heimat’. 

Willemein Huisman en Steven 
de Rudder zijn beiden geboren 
en getogen in Heemskerk. Het 
is zeker niet zo dat zij al jaren 
verlangden naar een leven bui-
ten Nederland. Ze begonnen er 
zo’n anderhalf jaar geleden voor 
het eerst samen over te praten. 
Steven was beroepsmilitair en al 
twee keer als onderofficier uitge-
zonden naar Irak. Baby Elize was 
op komst. Steven begon zich af 
te vragen, wat hij wilde. ,,Ik dacht 

straks hebben we een kind en 
wordt ik uitgezonden naar Af-
ghanistan, of erger nog: er ge-
beurt daar iets met me. Ik heb 
toen het besluit genomen om te 
stoppen.’’ 

Steven ging een opleiding doen 
voor beveiliger. Dat was het toch 
niet voor hem. Hij had in het le-
ger een goede positie bekleed 
en in de beveiliging moest hij 
weer van onderop starten. Hij 
wilde graag iets voor zichzelf be-
ginnen. 
Willemein is psychologe en ook 
zij had de wens om een eigen 
praktijk te hebben. Al brainstor-
mend kwam het stel op het idee 
van een zorgboerderij. Mensen 
kunnen er heerlijk vakantie vie-
ren en wie dat wil kan er cursus-
sen volgen bij Willemein. ,,Het is 
psychische zorg gecombineerd 
met de natuur. Dat moet je niet 
zwaar zien hoor. We doen niet de 
ziekelijke kant, maar wel bijvoor-
beeld coaching en wellness.’’ 

Eind 2007 begonnen ze op in-
ternet te kijken naar de moge-
lijkheden. Voor starters is Neder-
land een lastig land en dus keek 
het ondernemende koppel over 
de grenzen. Landen als Italië en 
Frankrijk passeerden de revue, 
maar vielen ook weer af van-
wege de taal. Duits spreken ze 
allebei goed en het is toch wel 
heel makkelijk als je je al kan 
redden in de taal van het land 
waar je gaat wonen. De keus viel 
op Duitsland. Het Zwarte Woud 
en Sauerland kwamen allebei 
in aanmerking als toekomstige 
woonlocatie. 
Steven en Willemein hebben 
heel veel panden bekeken, er 
was zelfs een week waarin ze 
elf bezichtigingen deden. Tij-
dens hun zoektocht kwamen ze 

in contact met een Nederlander. 
Hij adviseerde de avontuurlijke 
Heemskerkers om niet meteen 
helemaal alleen iets te beginnen. 
Samenwerken zou beter zijn. Dat 
leek een goed plan. 
Het is uiteindelijk een combi-
natie geworden. Ze vonden een 
bestaand pension in Schmal-
lenberg, met een nog jonge ei-
genaar die er eigenlijk mee wil-
de stoppen en de boel verko-
pen. Ze werden het eens en Ste-
ven en Willemein hebben het ge-
kocht. Zij zijn nu eigenaar, maar 
de man blijft er (samen)werken. 
Het pension is tussentijds dus 
ook niet gesloten geweest.

Willemein: ,,Het is net een mooi, 
karakteristiek wintersprookje in 
de bergen. Het ligt fijn dicht bij 
de Nederlandse grens en met 

een afstand van 350 km is het 
geen al te lange reis.’’

Niet alleen ‘s winters is het er 
mooi - het ligt drie autominuten 
van de skiliften af - maar ook in 
de zomer is het gebied volgens 
Steven en Willemein prachtig. 
Steven verheugt zich op het 
draaiende houden van het pen-
sion en de keuken. Willemein 
blijft voorlopig nog pendelen, 
omdat zij parttime in Neder-
land blijft werken. De ouders/
grootouders zullen het gezinne-
tje missen. Willemein: ,,Mijn ou-
ders hebben al aangekondigd 
dat zij na hun pensionering ook 
onze kant op komen.’’ Meer we-
ten over het pension? Neem een 
kijkje op de website: www.pen-
sion-hunaustuben.com. (Anne-
ke Araya)

Het pension Hunaustuben in Schmallenberg waar Steven en Willemein de kersverse eigenaren van zijn

Het team van De Castricummer en 
de Uitgeester Courant wenst alle lezers 
veel goed nieuws in het nieuwe jaar!
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Castricum had een ringdijk!

Kastelenarchief na zeven 
jaar speuren ontdekt
Castricum - De Castricummer 
Hans van Weenen wordt al tien-
tallen jaren geboeid door de kas-
teelplaats Cronenburg ten zuid-
oosten van Castricum. Daar-
om had hij grote belangstelling 
voor een dossier van archief-
onderzoeker Mr. Dr. J. Belon-
je over kasteel Cronenburg. Na 
een zeven jaar speuren ontdek-
te hij het. 
Hans van Weenen, Cronenburg-
deskundige van de Werkgroep 
Oud-Castricum, hoorde van 
Niek Kaan, oud-secretaris van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
over een brief die hij in 1969 van 
Mr.Dr. J. Belonje had ontvangen. 
Kaan had hem gevraagd naar 
gegevens over Cronenburg. Be-
lonje had met een keurige brief 
geantwoord dat hij een uitge-
breid dossier had over de oude 
edelmanswoning Cronenburg 
onder Castricum en dat hij over-
woog daarover te publiceren. 
Dat was er echter nooit van ge-
komen. Van Weenen kende die 
brief van Belonje aan Kaan niet. 
Hij besloot naar het dossier op 
zoek te gaan. Het zou een lange 
zoektocht worden. 
Omdat Belonje over verschillen-
de kastelen had gepubliceerd 
werd door Van Weenen navraag 
gedaan bij alle Nederlandse kas-
telenorganisaties. Maar de kas-
telendossiers van Belonje, want 
die moesten er zijn, of zijn ge-
weest, waren nergens bekend. 
Ook het archief van de Stichting 
Menno van Coehoorn te Utrecht 
had ze niet. Wel waren daar vele 
dossiers van Belonje over forten 
en vestingwerken terecht geko-
men. Het spoor naar het dos-
sier Cronenburg liep echter tel-
kens dood. Familieleden van Be-
lonje werden benaderd. Eén van 
hen noemde een ‘dagboek’ van 
vijftien delen. Hij had daarnaast 
nog een aantal dozen op zol-
der staan, maar men was er nog 
niet aan toe gekomen die te ope-
nen, laat staan te inventariseren. 
Pas in 2006 kwam Van Weenen 
door een gesprek met een uit-
gever in contact met mensen die 
dicht bij het vuur hadden geze-

Het dossier Cronenburg van 
Mr.Dr. J. Belonje. 

ten. Een familielid die in het bui-
tenland woonde, werd via inter-
net opgespoord en geschreven. 
En dat leverde uiteindelijk het 
meest ‘verse’ spoor op. “Belon-
je had veel samengewerkt met 
een goede vriend, in de provin-
cie Utrecht. Met hem deelde hij 
zijn liefde voor de adel en hun 
kastelen. Hij bleek zijn comple-
te verzameling van kastelendos-
siers aan die vriend te hebben 
geschonken. Het was wel jam-
mer dat er nu pas naar werd ge-
vraagd, zo was de reactie uit het 
buitenland, want die vriend was 
ongeveer vijf jaar daarvoor over-
leden.” De bezittingen van deze 
adellijke vriend van Belonje, in-
clusief zijn archief, waren in een 
Stichting ondergebracht. Binnen 
het bestuur van deze Stichting 
was echter onenigheid ontstaan 
over het beheer van de bezittin-
gen, met vele rechtzaken tot ge-
volg, wat jaren duurde. En al die 
tijd mocht niemand bij die bezit-
tingen komen. Ze waren ergens 
in het noorden van het land op-
geslagen, in containers, zo werd 
gezegd. Uiteindelijk, nadat de 
rechter een definitieve uitspraak 
over het bestuursgeschil had ge-
daan, werd medewerking door 
de betreffende Stichting toege-
zegd. In oktober 2007, ruim ze-
ven jaar na de melding van Kaan 
over de brief van Belonje, ont-
ving Van Weenen van één van 
de bestuursleden de bevesti-
ging: het dossier Cronenburg zat 
er bij. Vervolgens kreeg hij inza-
ge in dat dossier en in de dos-
siers van naburige kastelen en 
kreeg de definitieve bevestiging 
van het bestaan, het behoud en 
de locatie van het kastelenar-
chief van Belonje, dat in uitste-
kende staat verkeert.
“Het meest opmerkelijke gege-
ven uit dit dossier is een afschrift 
van een akte uit 1609. Daarin 
wordt een dijk genoemd die liep 
van de duinen bij de banschei-
ding tussen Bakkum en Castri-
cum in het noorden, tot de ban-
scheiding tussen Castricum en 
Heemskerk in het zuiden. De 
naam: ‘die Croonenburgerdijck’. 

Alweer een ontdekking: Castri-
cum had 400 jaar geleden een 
ringdijk!” Van Weenen: “Er zal 
nog veel werk moeten worden 
verricht om het kastelenarchief 
van Belonje op orde te bren-
gen en te inventariseren. Het is 
denkbaar dat de Stichting die 
het thans in eigendom heeft eni-
ge medewerking van het Regio-
naal Archief Alkmaar op prijs zal 
stellen. Dat zou dan tevens het 
begin kunnen zijn van gesprek-
ken om het kastelenarchief van 
Belonje terug te brengen naar 
de plek waar het thuis hoort: in 
het Regionaal Archief van Alk-
maar, in zijn woonplaats. Ook 
andere liefhebbers van kaste-
len en historie zouden over eni-
ge tijd in hun eigen regio kennis 
moeten kunnen nemen van het 
noeste schrijf- en verzamelwerk 
van Belonje.” 
Zo leidde de zeven jaar duren-
de speurtocht naar een dossier 
van kasteel Cronenburg bij Cas-
tricum, niet alleen tot de ontdek-
king daarvan, maar zelfs van het 
gehele - door sommigen verlo-
ren gewaande - kastelenarchief 
van Belonje. Als ‘beloning’ was 
er ook nog de unieke vermel-
ding van een ringdijk. Een dijk 
die Castricum beschermde te-
gen het water in het voormalige 
mondingsgebied van het Oer-IJ: 
de “Croonenburgerdijck”. Ken-
nelijk was het kasteel ooit het 
slot van deze dijk.

Decorade 2 tot en met 4 januari

Antiek en kunst in 
Château Marquette
Heemskerk - Wie van kunst 
houdt of van antieke gebruiks-
voorwerpen komt volledig aan 
zijn trekken tijdens de Decorade 
die komend weekend gehouden 
wordt in Château Maquette. Van 
vrijdag 2 tot en met zondag 4 ja-
nuari wordt hedendaagse en ou-
de kunst te koop aangeboden én 
een grote collectie origineel an-
tiek. Op de beurs treft men geen 
massaproducten aan, maar uit-
sluitend originele objecten. De 
stands laten allerlei fraaie kunst-
objecten en antiek zien, zoals 
beelden en sculpturen, glas, ke-
ramiek, stijlvolle oude meubelen, 
kleine antieke objecten, sieraden 
en schilderijen. Deelnemers zijn 
verschillende antiquairs, beel-
dend kunstenaars, kunstgaleries 
en kunsthandelaars. De bezoe-
kers kunnen zo’n 35 exposanten 
verwachten afkomstig uit bin-
nen- en buitenland, waaronder 
enkele nieuwe deelnemers uit 
de regio met bijzondere schilde-
rijen, klokken, muziekinstrumen-
ten, antiek zilver en kristal, tafel-
objecten en sieraden. 
Er is abstract en figuratief werk 
te koop in allerlei technieken 
en stijlen. Er worden beelden 
en sculpturen aangeboden van 
steen, brons en keramiek, er zijn 
allerlei glasobjecten, porselein, 
keramiek, Hollands aardewerk 
en ook een grote collectie antiek 
serviesgoed. De meubelstukken 
zijn afkomstig uit verschillende 
perioden zoals Biedermeier, Vic-
toriaans, Art Deco, Empire en ga 
zo nog maar even door. Verder 
kan men rekenen op een grote 
collectie klokken in diverse stij-
len en vormen, er zijn koperen, 
zilveren en gebruiksvoorwer-
pen van tin. De sieraden zijn an-
tiek, maar ook hedendaagse sie-
raden zijn ruim vertegenwoor-
digd. Wie graag voorwerpen ver-
zamelt, kan een keuze maken uit 

allerlei kleine objecten; van pil-
lendoosjes tot vingerhoedjes en 
van speldjes tot parfumflesjes. 
Voor alle aangeboden kunstwer-
ken geldt dat zij van een profes-
sioneel gehalte zijn, het antiek is 
van 1945 en daarvoor, de edel-
metalen voorwerpen voldoen 
aan de Rijks Waarborgregeling 
en de houten objecten zijn maxi-
maal voor 40% gerestaureerd, 
exclusief de stoffering. Op za-
terdag 3 januari kan men mee-
gebrachte voorwerpen gratis la-
ten taxeren naar gebruik, ouder-
dom en waarde. Wegens de te 
verwachten drukte wordt aan-
geraden vroeg te komen. Alles 
over het restaureren van meu-
belen en kunst komt men te we-
ten bij de stand van verschillen-
de restaurateurs. Ook het kunst-
magazine Palet is op de beurs 
weer van de partij. Iedere bezoe-
ker ontvangt las nieuwjaarsca-
deau bij de stand van Uitgeve-
rij Arti het Palet Kunstmagazine 
ter waarde van 6,75 euro geheel 
gratis zolang de voorraad strekt. 
Wie even uit wil blazen kan een 
kopje koffie drinken in de biblio-
theek van het historische kasteel 
en voor iets sterkers kan men te-
recht in de stijlvolle lounge. En 
na het bezoek aan de beurs kan 
men genieten van de prachti-
ge omgeving van Château Mar-
quette.
De Decorade is geopend op vrij-
dag van 19.00 tot 22.00 uur, za-
terdag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. De entree is 7,50/6,00 
euro, kinderen tot zestien jaar 
mogen onder begeleiding gra-
tis naar binnen. Honden hebben 
geen toegang. Château Mar-
quette is te vinden aan de Mar-
quettelaan 34 in Heemskerk. 
Men kan in de directe omgeving 
gratis parkeren. Ook is Château 
Marquette per openbaar vervoer 
goed bereikbaar. 

Cursus bronsgieten 
en openlessenweken
Castricum - Toonbeeld begint 
het nieuwe jaar met nieuwe cur-
sussen op het gebied van beel-
dende kunst. Op 10 januari start 
de cursus bronsgieten met Leo 
van den Bos. Deze cursus is voor 
mensen die een eigen reeds ge-
maakt beeld onder begeleiding 

in brons willen laten uitvoeren. 
Op 14 januari begint beeldhou-
wen voor kinderen van negen tot 
en met dertien jaar. Op 15 janu-
ari tekenen en schilderen voor 
kinderen van acht tot en met 
dertien jaar. Op maandagmiddag 
kinderatelier: beeldende vorming 

voor kinderen van zes tot en met 
acht jaar. Ook voor volwassene-
nen zijn er diverse cursussen. Op 
5 januari start creatief met let-
ters/kalligrafie.  Op 6 januari ke-
ramiek: draaien en handvormen. 
Op 13 januari tekenen en schil-
deren.  Op 20 januari modelteke-
nen/schilderen. Wie de voorkeur 
geeft aan een korte cursus kan 
zich opgeven voor tekenen en 
schilderen tijdens de kennisma-
kingscursus op 29 januari. 
Voor meer informatie www.toon-
beeld.tv. of 0251-659012.
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Vitesse’22 stoot VVS 
uit het bekertoernooi
Castricum - De competitie mag 
dan al voorbij zijn voor dit kalen-
derjaar, Vitesse’22 mocht nog 
opdraven voor het bekertoer-
nooi, met vierdeklasser VVS uit 
Opmeer als tegenstander. Voor 
zover men van tegenstand kon 
spreken. De score stokte uitein-
delijk bij 7-1, maar had veel ho-
ger uit kunnen vallen. Nick Cas-
tricum was de gevierde man met 
vier doelpunten.
In het bekertoernooi kan alles 
gebeuren. Op papier mindere 
teams weten het beste in zich-
zelf naar boven te halen, de be-
tere ploegen kunnen de wed-
strijd te gemakkelijk opvatten. 
Zaak is dan om snel te scoren, 
voor het een moeilijke wedstrijd 
wordt. Vitesse’22 nam dit bij har-
te en kwam via een doelpunt 
van Roel Veldman op een vroe-
ge 1-0. Hij nam de bal aan op de 
borst en schoot uit de draai de 
bal hard binnen. Toen vlak daar-
na Nick Castricum, na een goede 
actie op links van Robin Bakker, 
vrij voor de keeper wist te sco-
ren, werd het duidelijk dat Vites-
se’22 geen problemen zou heb-
ben om de wedstrijd winnend af 
te sluiten. Een soortgelijk doel-

punt van Castricum zorgde er-
voor dat met een 3-0 score de 
kleedkamer werd opgezocht. 
VVS was tot dan toe nog niet ge-
vaarlijk geweest, op een aantal 
mogelijkheden op kansjes na.
Na rust ging Vitesse’22 verder 
waar het was gebleven. In de eer-
ste tien minuten was het alweer 
drie keer raak. Wie anders dan 
Castricum scoorde de 4-0, ge-
volgd door een prachtig afstand-
schot in de kruizing van Sander 
Blankendaal. De 6-0 werd ge-
maakt door Bakker, die zijn altijd 
uitstekende inzet en harde wer-
ken beloond zag worden.
Vitesse’22 liet de touwtjes vieren, 
met het oog op de kerst en de 
komende competitiewedstrijden 
in het nieuwe jaar. Slordigheidjes 
slopen in het spel, met als ultie-
me voorbeeld het enige tegen-
doelpunt van de middag. Sieme 
Luijckx speelde de bal knullig 
in de voeten van een VVS-spe-
ler, die niet twijfelde en vanaf de 
middellijn uithaalde. Op prachti-
ge wijze vloog de bal achter kee-
per Boeters. Castricum maak-
te zijn succesmiddag compleet 
door ook de 7-1 op zijn naam te 
schrijven. Foto: Joop Hollenberg.

Jeugd FC Castricum 
schittert in De Bloemen

Castricum - Niet minder dan 
303 jeugdleden schitterden op 
het kerstzaalvoetbaltoernooi van 
FC Castricum. Vanaf maandag-
ochtendvroeg tot en met zater-

dagmiddag was het smullen ge-
blazen in sporthal De Bloemen. 
Met de kerstdagen als onder-
breking bleek de jeugd van FC 
Castricum ook in de zaal prima 

Zeventienjarige Mark Groot haalt 
tweede diploma Dan Taekwondo
Castricum - Zaterdag 20 de-
cember heeft de zeventienjari-
ge Mark Groot uit Castricum zijn 
tweede Dan in Taekwondo be-
haald. 
Hij heeft zijn veelzijdigheid ge-
toond door op alle zes onder-
delen een voldoende te scoren. 
Een theorie-examen van dertig 
vragen over Taekwondo maakt 
ook deel uit van het Dan-exa-
men. Mark traint bij Sportplan 
Uitgeest onder leiding van Mar-
co van Breemen en Bram Lek-
kerkerker. 

Bij Taekwondo is het verplicht 
om twee jaar te wachten tussen 
een tweede en derde Dan exa-
men. Tussen de eerste en twee-
de Dan is een periode van één 
jaar verplicht. 

Mark gaat zich in de tussenlig-
gende periode onder andere 
voorbereiden op de grote spar-
ringstoernooien die meerdere 
keren per jaar in het zuiden van 
het land worden georganiseerd. 

Geïnteresseerden kunnen een 
proefles volgen bij Taekwon-

Oud tegen jong bij CAS RC
Castricum - Op Nieuwjaarsdag 
het vet van de oliebollen er uit 
lopen, dat is traditie bij de Cas-
tricumse Rugby Club. Oudge-
dienden en jonge talenten ver-
zamelen zich rond 15.00 uur 
op het hoofdveld op sportpark 
Wouterland om na een enorme 
knal in een wedstrijd uit te ma-
ken wie het jaar het beste is be-
gonnen.

In alle vriendschap wordt vervol-
gens ín het clubhuis alle aanwe-
zigen de beste wensen voor 2009 
toegewenst en kan het nieuwe 
jaar in elk geval met een vrolij-
ke noot beginnen! Ondanks de 
vorst zal de wedstrijd doorgaan, 
zij het met aangepast schoeisel 
en regels. Het is echter nog maar 
de vraag of de competitiewed-
strijden op zondag 4 januari wél 

door kunnen gaan. Daar gelden 
de aanpassingen uiteraard niet 
en kan alleen gespeeld worden 
als het veld voldoende ontdooid 
is. Let dus op de berichten op de 
website van CAS RC hoe de sta-
tus van het veld is. 
Volgens het programma speelt 
de hoofdmacht van de Castri-
cummers thuis tegen landskam-
pioen de Dukes om 14.30 uur 
en het Driede voor de beker te-
gen de Hookers in Hoek van Hol-
land.

uit de voeten te kunnen. Dank-
zij de uitmuntende organisatie 
en onder leiding van uitsteken-
de arbiters werd voor de diverse 
leeftijdsgroepen het ene na het 
andere toernooi afgewerkt. Met 
aansprekende competities als de 
Bundesliga, Euro 2008, de eredi-
visie en de Africa Cup. 

De grootste attractie was de al-
lerjongste jeugd. De mini’s wa-
ren ondergebracht in teams die 
alleen al door hun naam tot de 
verbeelding spraken. Donald, 
Pluto, Balou, Goofy, Simba, Tar-
zan enzovoorts speelden de ene 
topper na de ander. De show 
werd gestolen door het team van 
Pluto (zie foto) dat van zaalvoet-
bal een sprookje maakte. Met 
natuurlijk een happy end, een 
vaantje en een dikke medaille als 
afsluiting gingen de mini’s tevre-
den naar huis. 

Zaterdagavond werd het feest 
afgesloten met de officiële hul-
diging van de kampioenen in de 
kantine, waar nog lang werd na-
gekaart over een onvergetelijk 
toernooi. 

Winterkampioen!
Castricum - Meisjes D4 van MHCC zijn als eerste in hun poule geëin-
digd. Ze hebben onder leiding van hun jonge trainer/coach Onno heel 
goed getraind en door hard te werken staan ze bovenaan. Vorige week 
wonnen ze van de gedoodverfde koploper MD1 Saxenburg met 1-0. 
Deze zaterdag was het ijskoud op Wouterland, maar de meiden lieten 
zich daar niet door beïnvloeden en wonnen met 4-1 van Amsterdam. 

do Sportplan Uitgeest, telefoon 
311231. Kijk op de website www.

sportplanuitgeest.nl voor de juis-
te dag en trainingsuren.
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KiKa ontvangt 500 euro van 
mevrouw Koger-Jansen
Castricum - Mevrouw Koger-
Jansen, bewoner van senioren-
complex Galenushof in Amster-
dam Buitenveldert, ontving 500 
euro uit handen van Carel Kuij-
per, algemeen directeur van 
Mondial Aad de Wit Verhuizin-
gen uit Castricum. Bovendien 
ontving Kinderen Kankervrij (Ki-
Ka) hetzelfde bedrag.  
Monique Duiker en Rena-
ta Derks namen de cheque van 
500 euro namens de stichting in 
ontvangst. Mevrouw Koger-Jan-
sen, onlangs door Mondial Aad 
de Wit Verhuizingen verhuisd, 
mocht zelf óók een cheque ont-
vangen uit handen van Carel 
Kuijper, algemeen directeur van 
Mondial Aad de Wit Verhuizin-
gen. Ook waren onder meer Tom 
Stuij (directeur Mondial Movers) 
en Douwe Boersma (manager 
Woonzorg Nederland) bij deze 
heugelijke gebeurtenis aanwe-

zig. Uiteraard was de bewoner 
van de Galenushof in Amster-
dam erg blij met het geschonken 
bedrag. Voor de vertegenwoordi-
gers van KiKa gold dat eveneens. 
KiKa besteedt al het ingezamel-
de geld aan onderzoek naar kin-
derkanker.  Woonzorg Neder-
land en Mondial Movers vieren 
met de actie de vijfjarige samen-
werking. Na iedere twintig ver-
huizingen wordt er een gelukki-
ge bekendgemaakt. 
De winnaar, een bewoner van 
één van de complexen van 
Woonzorg Nederland, ontvangt 
twee maal 500 euro, ofwel 1000 
euro. De ene helft van dat be-
drag mag de prijswinnaar beste-
den naar eigen inzicht. De ande-
re helft mag de winnaar aan een 
zelf uitgekozen goed doel schen-
ken. Eerder was mevrouw Nie-
boer uit Deventer al de gelukki-
ge in de actie. 

Monique Duiker (links) en Renata Derks (tweede van links), mevrouw 
Koger-Jansen (midden) en Carel Kuijper, directeur Mondial Aad de Wit 
Verhuizingen met de cheques. Foto: Mondial Movers.  

CAL top 105 op Castricum 105
Castricum - Op bijna alle radio-
stations wordt aan het eind van 
het jaar de top 50, 100, 1000 of 
2000 uitgezonden en ook Radio 
Castricum105 kan natuurlijk niet 
achterblijven. Op woensdag 31 
december zendt het station de 
CAL top 105 uit: de 105 beste 
platen van 2008!!
Deze lijst wordt van 10.00 – 18.00 
uur gepresenteerd door verschil-
lende dj’s van Castricum105, zo-
als Joost Burger, Boudewijn Hee-
re en Joris Sinnige. 
Van de muziek uit deze lijst zal 
veel achtergrondinformatie wor-

den gegeven. Tijdens deze top 
105 wordt er tevens ieder uur 
een jaaroverzicht uitgezonden 
van de belangrijkste nieuwsfei-
ten uit 2008! De herhaling is  op 
donderdag 1 januari van 10:00 
tot 18:00 uur.

Radio Castricum 105 is te beluis-
teren tot ver buiten de regio via 
de etherfrequentie 105.0 FM en 
op de kabel op 104.5 FM (in Cas-
tricum en Bakkum) en op 89.0 
FM (in Akersloot, Limmen en op 
De Woude) of via internet www.
castricum105.nl.

Programma Radio 
Castricum 105
Dinsdag 30 december
16:00 – 19:00 uur: Heerehuis – 
Boudewijn Heere
Woensdag 31 december
10:00 – 18:00 uur: Cal Top 105
19:00 – 20:00 uur: Kerkdienst
20:00 – 22:00 uur: Class XL Spe-
cial – Charles Willems 
Aan deze programmering kun-
nen geen rechten worden ont-
leend. Als er geen live program-
ma is kan er geluisterd worden 
naar non-stop muziek en infor-
matie. Castricum105 is te beluis-
teren in de ether op 105.0FM en 
op de kabel in Bakkum & Castri-
cum op 104.5FM en in Akersloot, 
Limmen en de Woude op 89.0FM. 
En wereldwijd via internet: www.
castricum105.nl.

Mevrouw Fokkens 
wint Groot Dictee 
Castricum
Castricum - Op 6 november or-
ganiseerden de bibliotheek en 
de stichting Welzijn Castricum, 
het tweede Groot Dictee Castri-
cum. Een groep senioren nam 
het op tegen leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse en Bonhoeffer col-
lege. De winnares was C. Fok-
kens, zij had slechts zeven spel-
fouten. Beste leerling was Flo-
rien Reichert van het Bonhoeffer 
College met negen fouten, Loes 
Hooijenga was de beste JPT-er 
met tien fouten. Het dictee werd 
voorgelezen door Sjoerd Kuyper 
en is net als vorig jaar geschre-
ven door Han Peusken, oud le-
raar Nederlands van het Jac. P. 
Thijsse college.

Exmoor pony’s in 
duinen Heemskerk
Heemskerk - Vier Exmoorpo-
ny’s krijgen de vrijheid in het uit-
gestrekte Heemskerkse duin. 
Vanwege de lage konijnenstand 
in de duinen worden ze inge-
zet om naast de Schotse Hoog-
landers en de schapen, de ver-
ruiging van het gebied tegen te 
gaan. PWN heeft al enige tijd er-
varing met Exmoor pony’s in het 
noordelijke deel van het Noord-
hollands Duinreservaat, bij Bak-
kum en Egmond. 
De pony’s zijn van zichzelf schuw 
en zoeken het publiek niet op. 
Beheerder PWN vraagt het pu-
bliek met klem de pony’s niet te 
voeren. Het duin biedt genoeg 
voedsel en water aan de dieren. 
Ook zijn er voldoende mogelijk-
heden voor hen om te schuilen 
bij slecht weer. Gaan mensen wel 
voeren dan worden deze paard-
jes bedelaars en gaan ze men-
sen achterna lopen, wat als hin-
derlijk ervaren kan worden door 
sommige duinliefhebbers. Het-
zelfde gaat op voor de aanwezi-
ge Schotse Hooglanders. 
De Exmoors behoren tot het oud-
ste Engelse ponyras, zijn winter-

hard en bijna ongevoelig voor 
paardenziektes. Na  de Twee-
de Wereldoorlog was het ras bij-
na uitgestorven, op dit moment 
zijn er weer zo’n 2000 raszuivere 
Exmoorpony’s op de wereld. De 
kleur van de paarden is nage-
noeg bij allemaal hetzelfde, na-
melijk bruin. Rondom de neus-
gaten is een gedeelte lichtge-
kleurd, wat ook wel een meel-
snuit wordt genoemd.

Winnaars kleurplatenactie
Castricum - Bij Shell Benzinex op de Soomerwegh 1 te Castricum 
was het afgelopen maandag eindelijk zover! Na overweldigend suc-
ces van de kleurplatenactie kregen de winnaars hun prijzen overhan-
digd. Nadine Baltus (3 jaar), Dorus Lute (11 jaar) en de zusjes Evelien 
(7 jaar) en Tineke de Ruijter (10 jaar) mochten onder andere een por-
table dvd-speler in ontvangst nemen.

Cursus geheugentraining
Castricum - In januari start de 
Stichting Welzijn Castricum een 
cursus geheugentraining.
Met deze cursus leert men op 
een plezierige manier hoe men 
het geheugen kan trainen en 
verbeteren. Het is zoals een Ro-
meins schrijver zei: wie van zijn 
geheugen kan genieten, leeft 
tweemaal.
Daarnaast krijgt men inzicht in 
de werking van het geheugen en 
leert men hoe de hersenen her-
inneringen opslaan en weer op-
halen. 
De cursus bestaat uit vijf bijeen-

komsten met een steeds gro-
ter wordende interval, zodat 
men optimaal het geleerde in de 
praktijk kan toetsen en na afloop 
het geheugen een merkbaar be-
tere conditie heeft. De data zijn 
dinsdagochtend op 13 en 20 ja-
nuari, 3 en 24 februari en 10 
maart tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel. 0251- 65 65 
62 of via info@welzijncastricum.
nl. De cursus wordt gehouden 
in de Tuin van Kapitein Rommel, 
schuin tegenover het NS-station 
Castricum.

Misverstanden bij 
intelligent design
Heiloo - Wat wordt er eigen-
lijk onder Intelligent Design ver-
staan? Er heerst bij velen terecht 
verwarring over dit begrip, dat 
men gemakshalve afkort met ID. 
De fundamentele vraag blijft: Is 
bij het wonderbaarlijke project 
van de oerknal tot de denkende 
mens een schepper aan het werk 
geweest, of berust alles op toe-
val? In drie bijeenkomsten wordt 
dieper ingegaan op het ontstaan 
van het zonnestelsel met de pla-
neet aarde. Vandaar wordt over-
gestapt naar het ontstaan van de 
eerste stadstaten in Mesopota-
nië 10.000 jaar geleden, waarbij 
waarschijnlijk religie een centra-
liserende rol heeft gespeeld.
Het ontstaan van het schrift 5000 
jaar geleden in de Egyptische 
en Sumerische beschavenin-
gen heeft uiteindelijk geleid tot 
de meest fundamentele inzich-
ten in de huidige natuurweten-
schappen. Op donderdag 15 ja-
nuari en 29 januari en 5 februari 
zal Dr. A. de Monchy de mogelij-
ke Intelligent Design invullingen 
presenteren. De bijeenkomsten 
duren van 20.00 uur tot 22.00 uur 
en zworden gehouden in de Ter 
Coulsterkerk in Heiloo.
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FCC D4 najaarskampioen
Castricum - Niet gespeeld en toch kampioen. Dat overkwam de D4 
van FC Castricum afgelopen zaterdag. Door het slechte weer werd de 
wedstrijd tegen VSV afgelast en omdat de directe concurrent ook niet 
in actie kwam eindigde de D4 bovenaan in de vierde klasse. De te-
rechte kampioen, aangezien de nummer 2, IJmuiden, alleen punten 
heeft verloren van de Castricumse ploeg. De D4 won alle wedstrijden 
en speelde slechts een keer gelijk. Het kampioenschap  werd afgelo-
pen zaterdag dan ook uitbundig gevierd. Na een extra ingelaste trai-
ning was er ‘champagne’ en patat. De kampioenen zijn: Sven, Lars, Pe-
pijn, Jeffrey, Sjoerd, Renze, Dylan, Bob, Stijn, Marc, Miro, Patrick, Dirk, 
Chiendo en Bas. 

Diok neemt eenvoudige zege mee

CAS RC mist aansluiting
Castricum - Natuurlijk mis-
te de Castricumse Rugby Club 
wel acht basisspelers, maar ve-
len hadden meer verwacht van 
de inhaalwedstrijd tegen Di-
ok. Eind november werd de ont-
moeting door hevige sneeuwval 
afgelast. Toen waren de Castri-
cummers nog op oorlogssterk-
te. Nu waren enkele spelers op 
vakantie en een vijftal basisspe-
lers geblesseerd. Het ontbrak de 
ploeg van Des Tuiavii aan daad-
kracht en cohesie. De gasten uit 
Leiden boekten dan ook een kin-
derlijk eenvoudige 19 – 32 over-
winning op Wouterland. De Colts 
waren met een gehavende ploeg 
toch nog veel sterker dan hek-
kensluiter Bulldogs/Gooi en lie-
ten een 75 – 7 zege aantekenen.
De verwachtingen op de tribu-
ne waren hooggespannen na 
de opgaande lijn van de afge-
lopen wedstrijden. CAS RC had 
vanaf de aftrap ook veel balbe-
zit, maar ook veel slordig balver-
lies. Uit zo’n situatie profiteerde 
Diok al na tien minuten via Sua-
rez. Harm van Os schoot de con-
versie tegen de paal. Vlak daar-
na kon Richard Mills de achter-
stand terugbrengen, doch zijn 
strafschop ging ruim naast de 

palen. Na een kwartier spelen 
had de thuisploeg meer aanval-
len ingezet en viel de score we-
derom aan de andere kant. Van 
Os maakte zijn misser goed door 
de penalty wel te benutten voor 0 
– 8. Het leek alsof de Castricum-
mers geen vuist konden maken. 
Vooral langs de scrum kon Di-
ok heel gemakkelijk uit de voe-
ten komen en zo kon Piers Tol-
son de tweede try aantekenen, 
nu wel geconverteerd door Van 
Os. En waar het spelbeeld aan-
gaf dat CAS RC nog voor de rust 
zou scoren waren het opnieuw 
de bezoekers die voor de punten 
zorgden. Titus Klumper snelde 
de Castricumse defensie voorbij 
en zo kwam de stand op 0 – 22.
Liefst drie wissels in de rust 
bracht Tuiavii in om de ploeg te 
stimuleren tot beter spel. In elk 
geval kwam Mauri Harris op de 
flanker positie nu beter uit de 
verf en zette de toon voor de 
tweede helft. Na tien minuten en 
alweer twee om zeep gebrachte 
kansen was het Mills die na een 
goede line-out scoorde. Hij mis-
te vervolgens wel weer de con-
versie, dus bleef het bij 5 – 22. 
Klumper zette even later de tur-
bo nog maar eens aan en kwam 

vanaf de middenlijn geen Cas-
tricummer tegen die hem wilde 
stoppen. Van Os miste de een-
voudigste schop van de mid-
dag. Toch bleef CAS RC strijden 
om de punten en was het Harris 
die attent en slim speelde en een 
penalty tot onder de palen liep. 
Mills kon deze bonuspunten niet 
missen en schoot zijn ploeg naar 
12-27. Het kleine beetje hoop dat 
opleefde in de geelzwarte harten 
werd direct de grond in geboord 
door een snelle uitbraak van op-
nieuw Klumper. En weer met suc-
ces, want de Castricumse verde-
diging legde hem wederom geen 
strobreed in de weg. De handen 
van de fans van CAS RC kregen 
het toch nog warm. Gelegen-
heidscaptain Wesley Mulder be-
loonde een goede line-out met 
nog een try en Mills verhoogde 
dat met de conversie naar 19 – 
32. Het ontbrak de ploeg echter 
aan van alles en nog wat om de 
vierde try nog voor tijd te scoren 
en er tenminste nog een bonus-
punt uit te slepen. Een ontluiste-
rende nederlaag was het gevolg. 
Het is te hopen dat het team de 
feestdagen goed benut en op 
4 januari beter presteert in de 
thuiswedstrijd tegen de Dukes.

Nieuwe sponsor voor 
meisjesturnselectie Vios
Castricum - Op maandag 15 de-
cember werden de turnselectie-
meisjes van Vios blij verrast met 
de komst van de late Sinterklaas 
of de vroege Kerstman. De meis-
jes ontvingen namelijk uit han-
den van Fred Mekken nieuwe 
turntassen. Fred Mekken volg-
de de verrichtingen van de turn-
selectie al een tijdje. De kwalitei-

ten die nodig zijn om de moeilij-
ke turnoefeningen uit te kunnen 
voeren gaven hem het gevoel om 
deze jonge en dynamische turn-
groep te willen sponsoren.
Op de foto de selectiemeisjes 
met linksboven, sponsor Fred 
Mekken en de trainster Anne-
mieke Veldt, trainster Jeanet 
Welboren ontbreekt op de foto.

AVC bosloop
Castricum - Op zondag 4 janu-
ari zal de derde AVC bosloop van 
het seizoen plaatsvinden. De ja-
nuari bosloop staat elk jaar in 
het teken van de Halve mara-
thon van Egmond. AVC organi-
seert een wedstrijd over 16,1 km, 
de ideale afstand om de vorm te 
testen voor de 21,1 km een week 
later in Egmond. Voor de iets 
minder ambitieuze lopers zijn er 
op 4 januari ook afstanden van 
10,7 en 4 km uitgezet

Jeugd
Jeugdatleten komen ook aan 
bod bij de Castricumse boslo-
pen. Jonge hardlopers strijden 
over 2,3 km of 4 km om de over-
winning in hun leeftijdscatego-
rie. Elke deelnemer krijgt een 
herinnering en voor de winnaars 
staan zelfs echte bekers klaar.
Inschrijven voor de boslopen kan 
via www.inschrijven.nl, de voor-
inschrijving sluit op 2 januari. 
Voorinschrijvers krijgen dit jaar 
1,50 euro korting op het regu-
liere tarief. Inschrijven op de dag 
zelf is ook mogelijk. De jeugd-
loop start om 10:15 uur en de 
volwassenen worden om 10.45 
uur weggeschoten. Kijk voor 
meer informatie op www.avcas-
tricum.nl.

Diauw Yopho  jeugdspeler van 
december bij FC Castricum
Castricum - Diauw Yopho is de 
Thaise doelpuntenmachine van 
de C4 van FC Castricum. Dit jaar 
is hij met zijn Nederlandse vader 
vanuit Thailand naar ons land ge-
komen. In Thailand heeft Diauw 
(wij zeggen Dio)  nooit op een 
voetbalclub gezeten, maar zo-
als overal in de wereld wordt ook 
daar op straat gevoetbald. Diauw 
heeft dat veel gedaan en is be-
gin van dit seizoen bij FC Castri-

cum komen voetballen. Voor het 
eerst op een voetbalclub dus. 
In Nederland heeft hij zich snel 
aangepast. Een gesprek kan ge-
woon in het Nederlands gevoerd 
worden, hoewel hij nog niet he-
lemaal alles begrijpt. Wat hij wel 
begrijpt is het voetballen. On-
danks een oogziekte, waardoor 
hij met zijn rechteroog nauwe-
lijks iets ziet, weet hij het doel 
moeiteloos te vinden. 

Het zal voor Diauw geen gemak-
kelijk jaar geweest zijn, maar bij 
FC Castricum doet hij het uit-
stekend. Het ene na het ande-
re doelpunt scoort hij voor zijn 
team en doet goed mee, getuige 

ook zijn deelname aan het kerst-
zaaltoernooi van FCC. Bij FCC 
denken ze dat Diauw zich snel in 
Nederland en bij hun club thuis 
zal voelen. Mogelijk kunnen de 
medische specialisten in Ne-

derland nog iets aan het zicht in 
zijn oog doen.  Als steuntje in de 
rug is hij daarom speler van de 
maand december 2008 en ont-
vangt een bal om ook hier op 
straat mee te kunnen voetballen. 
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Goud en zilver voor 
Kaylin en Serena Stel
Castricum - Zondag 14 de-
cember was de tweede Speedo 
ronde. Deze wedstrijd werd ge-
zwommen in de Slag te Zaan-
dam. Voor Aquafit zwom David 
van der Veen (97) bij de minio-
ren 6 de 200 wissel in 3.36.86 
en werd zevende. Op de 100 vrij 
zwom hij de achtste tijd. De in 
Castricum wonende en voor Oe-
za uitkomende Kaylin Stel (01) 

zwom bij de minioren 2,3 (01/00) 
ook de 100 vrij. Met een tijd van 
1.42.55 (pr) won ze zilver. De 100 
rug legde ze af in 1.51.94 (pr) wat 
goed was voor goud. En tevens 
twee clubrecords zeven jaar. Se-
rena Stel zwom naar goud op de 
200 vrij in 2.37.21 (pr) en scherp-
te haar eigen clubrecord aan. Op 
de 100 wissel werd ze tweede in 
1.27.29.  

VKIJ–jeugdschaatsklassers 
Castricum beleven topweekend
Castricum -  Op zondag 21 de-
cember was er de eerste jeugd-
schaatswedstrijd voor twaalf van 
de schaatsklassers van VKIJ.
Van 18.30 – 20.30 werd er op 
de ijsbaan de Meent in Alkmaar 
door zo’n 45 kinderen van ver-
schillende schaatsverenigingen 
uit de regio een echte wedstrijd 
gereden. Het was voor elf van de 
VKIJ-deelnemers de eerste keer 
dat aan een zo’n wedstrijd werd 
deelgenomen. De snelste, en al 
ervaring hebbend met zo’n wed-
strijd, schaatster Stella Muthert 
maakte een goede kans op een 
podiumplaats. Ze reed ook twee 
keer een goede tijd op de 100 
meter en was daarop veruit snel-

ste. Ze zou ongetwijfeld hebben 
gewonnen maar ze viel op de 
300 meter. Clubgenootjes Ro-
my Drent en Thom de Vries re-
den prima tijden en bleken bij de 
prijsuitreiking ook op het podi-
um te staan. Romy als winnares 
bij de meisjes en Thom behaalde 
een derde plaats. Zonder enige 
twijfel was het de schaatssport 
die winnaar was op deze avond 
op de ijsbaan de Meent. Het en-
thousiasme van alle deelnemen-
de kinderen was hartverwar-
mend! En dat kan men goed ge-
bruiken, nu het natuurijs in aan-
tocht is. Wie weet dat 2009 be-
gint met een het openen van de 
VKIJ ijsbaan aan de Zeeweg. 

Biljartvereniging ’t Stetje

Verner Oussoren speelt 
de sterren van de hemel!
Castricum -Vrijdagavond 19 de-
cember speelde Verner Ousso-
ren de sterren van de hemel en 
was onverslaanbaar. In de eerste 
partij ondervond Fred van Haa-
sen dat en verloor in 21 beurten. 
Verner maakte een hoogste serie 
van negen caramboles. 
In de tweede partij deed Verner 
het nog beter, nu moest Euge-
ne Burgzorg het ontgelden, die 
in maar liefst negen beurtenver-
loor. Verner speelde een gemid-
delde van vier. Hij maakte geen 
poedels en series van zeven, 
acht en een hoogste serie van 
tien caramboles. Het was een 
beste dag voor Verner, die hier-
mee veel wedstrijdpunten haal-
de.
Ook Jan van de Kerkhof was 
goed in vorm en speelde een pri-
ma partij tegen Huib Moot. Hij 
won in zestien beurten. In de 
tweede partij speelde Jan tegen 
Cor Sprenkeling die ook aar-
dig bezig was en series maak-
te van negen en een hoogste se-
rie van elf caramboles, maar dat 
mocht niet baten want Jan ging 
na twaalf beurten toch met de 
winst strijken. Cor won wel zijn 
partij tegen Jos Hes in zestien 
beurten.
Kees Rörik won zijn partij tegen 

Jan Heeremans in vijftien beur-
ten, maar verloor in 20 beurten 
van de goed op dreef zijnde Huib 
Moot, die series maakte van zes-
tien en een hoogste van zeven-
tien caramboles. 
Jan Heeremans versloeg op zijn 
beurt Siem Castricum weer in 
achttien beurten waarin beide 
spelers een hoogste serie maak-
te van vier caramboles. 
Fred van Haasen won van Jan El-
ting in 20 beurten. Dat deed ook 
Jos Hes in 20 beurten van Jeroen 
van de Kerkhof. 
Johan van Venetiën won van Piet 
Castricum in 24 beurten, die na 
een slechte start toch nog rede-
lijk terug kwam. Johan verloor 
nog wel van Siem Castricum in 
23 beurten en kwam een punt te 
kort voor een remise. 
Eugene Burgzorg deed zijn best 
tegen Jan Elting en versloeg hem 
in 22 beurten. Ook won Harm 
Regts nog van Piet Castricum in 
24 beurten. 

Tot slot won Cor Kuijs zijn beide 
partijen, eerst van Harm Regts 
en later van Jeroen van de Kerk-
hof maar tegen beide in te veel 
beurten wat Cor ondanks zijn 
twee overwinningen geen winst-
punten opleverde.

Amak wandelt
Akersloot - Woensdag 7 janua-
ri is er weer een doordeweekse 
wandeling van 18 km.
De wandeling is weer een ver-
rassing en brengt de deelnemers 
op de diverse plekken in Noord-
Holland.
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251315137 of Cock Snijder 
0251313956.

Nieuwjaars- 
receptie VKIJ
Castricum - Op zondag 18 ja-
nuari is de nieuwjaarsreceptie-
van de Vereniging Kennemer IJs-
baan van 16.00 tot 18.00 uur. 
De receptie wordt gehouden in 
het clubhuis aan de Zeeweg. Al-
le leden zijn welkom.

Regionaal boarding toernooi
Akersloot - Op 9, 10 en 11 ja-
nuari wordt in sporthal De Lelie 
in Akersloot de tweede editie ge-
houden van het Regionaal Boar-
dingtoernooi. 
Deelnemende voetbalverenigin-
gen dit jaar zijn: Meervogels, 
HSV, Limmen, Foresters, Uit-
geest, ADO’20, Castricum, Zee-
vogels en Vitesse’22. Al deze 
clubs doen mee met minimaal 
twee teams uit de E- of F-cate-
gorie. Op vrijdagavond start het 
regionale toernooi met de meis-
jesteams (Meervogels, Limmen, 
Uitgeest en Castricum). Op za-
terdagochtend begint het mix-
toernooi voor de D-pupillen van 
Meervogels, gevolgd door het  

regionale toernooi voor de F-pu-
pillen. Zondagochtend gaat het 
toernooi verder met de E-pupil-
len.
Speelschema, deelnemende 
teams en sponsoren, want zon-
der sponsoren lukt het niet om 
dit toernooi plaats te laten vin-
den, is te vinden op www.boar-
dingtoernooi.nl. Hoofdspon-
sor dit jaar is het bedrijf Hori-
zon Bruin en Fit. Daarnaast kan 
men buigen op een grote groep 
sponsoren die dit toernooi mo-
gelijk maken. 
Voor meer informatie over dit 
toernooi kan men een mail stu-
ren naar mail@boardingtoer-
nooi.nl. 

Nieuwjaarsbijeen-
komst TC Bakkum
Bakkum - Op zondag 4 janua-
ri zijn vanaf 16:30 uur de leden, 
sponsors, adverteerders met 
hun huisgenoten welkom in het 
clubhuis van Tennisclub Bak-
kum aan de Vinkenbaan voor 
de traditionele nieuwjaarsbij-
eenkomst. Parkbeheerder, Hans 
Gielink, staat weer garant voor 
een warm onthaal met erwten- 
of bonensoep, geserveerd met 
roggebrood met spek. Deze eer-
ste clubbijeenkomst van het jaar 
is een gelegenheid voor het uit-
wisselen van de nieuwjaars-
wensen of het vooruitblikken op 
het nieuwe tennisseizoen. Eind 
maart gaat dit officieel van start 
met het openingstoernooi. 
Bestuur en commissies zijn druk 
bezig met de voorbereidingen 
voor het nieuwe tennisseizoen. 
De activiteitenkalender is goed 
gevuld met evenementen voor 
zowel de wedstrijdspelers als 
de recreatiespelers. Behalve de 
competities staan ook voor 2009 
weer het internationale jeugd-
toernooi Biesterbos Open en het 
open dubbeltoernooi Bakkum 
Dubbel op het programma.
Wie lid wil worden van de club 
doet er verstandig aan niet te 
lang te wachten met de aanmel-
ding. 
Op de website van TC Bakkum 
is uitgebreide informatie over de 
tennisclub te vinden.
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Nieuw bestuur bij ‘De 
Vrienden van FC Castricum’
Castricum - ‘De Vrienden van 
FC Castricum’ beginnen aan een  
nieuwe uitdaging. Het nieuwe 
bestuur onder leiding van voor-
zitter Herald Kornblum, secreta-
ris Timo Klein, penningmeester 
Frank Leonhard en algemeen lid 
Klaas Peijs willen met name de 
bloeiende jeugdafdeling van FC 
Castricum van extra financiële 
ondersteuning voorzien. 
Herald Kornblum: “Tijdens de 
kerstvakantie wordt voor de 
jeugd een groot zaalvoetbal-
toernooi georganiseerd in sport-
hal De Bloemen. Daar gaan ‘De 
Vrienden van FC Castricum’ zich 
ook presenteren. Wij nemen de 
medailles en de vaantjes voor 
onze rekening. De afgelopen ja-
ren hebben ‘De Vrienden van FC 

Castricum’ bijgedragen aan de 
dug-outs op het kunstgrasveld, 
het speeltuintje voor de kantine, 
de tenues van de jeugdscheids-
rechters en diverse jeugdtoer-
nooien hebben wij ondersteund. 
De jaarlijkse contributie bedraagt 
50 euro. Voor onze leden organi-
seren wij een feestavond en hun 
namen worden vermeld op het 
speciale bord in de kantine. Wij 
zijn op zoek naar nog veel meer 
leden zodat wij nog meer voor de 
jeugd van FC Castricum kunnen 
betekenen. Want wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst.”

Op de foto: Penningmeester 
Frank Leonhard, voorzitter He-
rald Kornblum en secretaris Ti-
mo Klein (v.l.n.r.). 

Biljartvereniging WIK

Beste partij Hans 
Kooijman tot nu toe
Castricum - Sinds de competitie 
begin september van start ging, 
heeft Hans Kooijman zijn bes-
te partij op tafel gelegd. Zijn ge-
middelde van 1.75 was ruim vol-
doende om Gert Lute de baas te 
blijven. Twaalf punten voor Hans 
en tien voor Gert.
Peter Ent gaat onverdroten door 
te proberen een stevige koppo-
sitie trachten te verwerven. Op-
nieuw slaagde Peter er in om 
met dezelfde cijfers te finishen 
als die week ervoor. Een gemid-
delde van 2.26 en vijftien pun-
ten! Dit was tegen Jan van der 
Zon die de partij echter niet zo 
maar cadeau gaf. Jan scoorde 
met 1.78, dertien punten. 
Peter zijn naaste concurrent Cor 
Stroet, die tot dusver ook een 
prima seizoen kent, haalde tien 
punten. Staat nu vijf punten ach-
ter op Peter, maar heeft nog één 
partij in te lopen.

Verder zag men Jan Martens 
voortreffelijk partij geven te-
gen Gerard de Zeeuw. Een bes-
te prestatie van 4.59 in 22 beur-
ten rolde eruit, goed voor dertien 
punten. 
Gerard liet zich echter niet van 
de tafel spelen en caramboleer-
de vrolijk mee met als resultaat, 
1.63 en twaalf punten.
Men blijft nog even in de sco-
re van twaalf punten. Deze gin-
gen naar Siem Bakkum, waarbij 
voor tegenstander Jan Kamp niet 
veel eer viel te halen en het als 
een verloren avond beschouwde. 
Twaalf punten ook voor Piet van 
Leur die tegen Piet Liefting in de 
eindfase net een fractie meer in 
huis had. Elf punten voor Piet, 
eveneens voor Wim Baltus, Hein 
Kitsz en Jörgen Bolten.
Met tien punten tot slot keer-
den Kees Baars, 3.53 en Wim van 
Duin, 1.34, huiswaarts.

Meervogels MP 1 
overtuigend kampioen
Akersloot - Op zaterdag 13 december wist Meervogels MP1 het 
langverwachte kampioenschap in de wacht te slepen. Het team is van-
af de eerste wedstrijddag volop in vorm en de spelers zijn allemaal zeer 
talentvol. Voor het eerst in de competitie en direct kampioen. Wie kan 
dat nou zeggen!

Proeflessen 
schaatstechniek 
Alkmaar - Duursportief biedt in 
januari in samenwerking met de 
Alkmaarsche IJsclub vier proef-
lessen schaatstechniek aan. 
De lessen zijn op zaterdag van 
17.15 tot 18.15 uur op ijsbaan de 
Meent in Alkmaar. De lessen zijn 
op 3, 10, 17 en 24 januari.  
Iedereen kan meedoen aan de 
lessen; van beginner tot ge-
vorderde schaatser. De lessen 
worden gegeven door ervaren 
schaatsdocenten. Voor de les-
sen dient men een Duursportief 
knipkaart aan te schaffen. Op-
geven voor 2 januari via: dvan-
derwelle@sportservicenoord-
holland.nl onder vermelding 
van naam, adres, postcode en 
woonplaats met als onderwerp 
schaatslessen. 

Nieuwjaarsstunt Badmin-
tonvereniging Castricum
Castricum - Badmintonvereni-
ging Castricum biedt de moge-
lijkheid om van januari tot en 
met mei kennis te maken met de 
vereniging en deze sport. Men 
kan iedere maandagavond spe-
len tussen 19.30 en 23.00 uur in 
Sporthal de Bloemen. 
Er zijn spelers in alle speelsterk-
tes en van jong tot oud. Gespeeld 

wordt met het zogenaamde ‘af-
hang’ systeem, partijen van 20 
minuten. Na iedere partij hangt 
eenieder zijn of haar speelkaart-
je weer op het bord zodat er 
nieuwe partijen ontstaan. Rac-
kets zijn aanwezig. 
Voor meer informatie: Dennis 
van Velzen, tel. 0251-672552 of 
info@bccastricum.nl.    

Mooie strijd 
bij Schaakclub 
Bakkum
Bakkum - In alweer de 13e 
competitieronde werd er een 
mooie strijd geleverd. In de partij 
Bob Bakker tegen winterkoning 
Han Kemperink speelde wit het 
zeer scherpe Enchill-Gambiet. 
Bij dit spectaculaire gambiet laat 
je de tegenstander een stuk of-
feren! Direct ontstonden bizarre 
ontwikkelingen, en de bedenk-
tijd vloog voorbij. Nadat beide 
spelers hijgend de tijdscontro-
le hadden gehaald, keken ze el-
kaar verbouwereerd aan: er was 
pardoes een remisestelling ont-
staan. Alzo werd de vrede gete-
kend. Adri Twisk kreeg tegen Pe-
ter Siekerman de betere stelling 
en een kansrijk eindspel met nog 
wedserzijds beide lopers op het 
bord, doch de pluspion was on-
voldoende voor de winst. 
In de partij Cees de Groot met wit 
tegen Fons Vermeulen geloof-
de wit heilig in een cavalcade. 
Edoch, de barrage bleek voor wit 
te resulteren in een vol stuk min-
der en na nog enkele tactische 
wendingen bleef wit met een ge-
decimeerde troepenmacht ach-
ter. Onmachtig moest De Groot 
in een nederlaag berusten. Arno 
Schlosser wist spoedig met een 
dubbele aanval een pion te win-
nen tegen Jos Groen. Groen wist 
zich kundig te verdedigen, doch 
capituleerde uiteindelijk na een 
lange strijd. De strijd tussen 
de twee sluwe nestors Jan Ja-
cob Commijs en Sjoerd Gaastra 
golfde op het en neer, maar het 
was uiteindelijk Gaastra die het 
sluwst was en de winst dit keer 
binnenhaalde. De partij tussen 
Jos Copier en Mark Smits ein-
digde na een spannend slot in 
remise. Copier had twee vrijpi-
onnen en leek ogenschijnlijk de 
winst eenvoudig te pakken, doch 
de schijn bedroog, want een pat-
stelling bleek bizar genoeg on-
vermijdelijk. Stand aan kop: 1. 
Ton Morcus; 2. Peter Siekerman 
3. Bob Bakker.

VV Limmen 1 als vierde 2009 in
Limmen - Door de gunstige uit-
slagen van de inhaalwedstrij-
den in de derde klasse A gaat 
VV Limmen 1 als nummer vier 
de winterstop in. Koploper VVW 
won met 0-1 bij ZAP, Vrone en 
WGW deelden de punten (2-
2) en in het overgespeelde du-

el tussen Spartanen en HSV was 
de ploeg uit Wognum ook nu 
weer de sterkste: 1-0. In dat du-
el kregen twee spelers van HSV 
een directe rode kaart. De se-
lectie van VV Limmen begint in 
de eerste week van januari weer 
met de training.
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Geëerd voor haar vele verdiensten

Ria Pijlman ontvangt 
een gemeentepenning
Uitgeest - Gemeentepennin-
gen worden door de gemeente 
maar af en toe uitgereikt. Tijdens 
de door de katholieke kerk en 
de protestante kerk gezamenlijk 
georganiseerde sfeervolle kerst-
koffietafel woensdag 17 decem-
ber in ‘De Zwaan’ werd Ria Pijl-
man tot haar grote verrassing 
toegesproken door burgemees-
ter Mieke Baltus. Niets vermoe-
dend zat zij achter de piano, zo-
als zij dat al 35 jaar doet. Maar 
aan het einde van de speech 
bleek, dat het allemaal om haar 
draaide. 
 
De burgemeester: “Mevrouw Pijl-
man: U bent dan wel niet in Uit-
geest geboren, maar volgens mij 
hebt u ons dorp wel in uw hart 
gesloten. U kwam hier vanuit 
Amsterdam, heeft hier uw drie 
kinderen gekregen en bent naast 
uw werk op de administratie van 
een VMBO-school altijd zeer 
actief geweest in Uitgeest - en 
dat bent u nog steeds. Uw pas-
sie was en is pianospelen. Geen 
wonder, dat Uitgeesters van jong 

tot oud u als pianiste hebben le-
ren kennen. Dat begon met het 
ouderenkoor ‘Die Geester San-
gers’, dat u al 37 jaar begeleidt. 
En twaalf jaar ondersteunt u met 
uw spel ook het jeugdkoor van 
de rooms-katholieke kerk. Al 25 
jaar speelt u iedere maand tij-
dens de H. Mis in Geesterheem 
en sinds 1995 begeleidt u in het-
zelfde zorgcentrum eveneens de 
protestante kerkdiensten. Daar-
naast vindt u de tijd om weke-
lijks een herenkoor in Akersloot 
te dirigeren. Wie denkt, dat u 
daarmee muzikaal bent uitge-
put, die zit er naast. Want als ze 
u in de kerk aan de Langebuurt 
vragen om de organist te vervan-
gen, dan draait u ook daar uw 
hand niet voor om. Al deze mu-
zikale inspanningen heeft u be-
langeloos verricht. U bereidt zich 
bijna als een ‘beroeps’ op de uit-
voeringen en kerkdiensten voor. 
Dat zal wel met passie te maken 
hebben.”
 
Oecumene
Ria Pijlman heeft een bijzonde-

Met de gemeentepenning in de hand en verscholen achter een boe-
ket bloemen keek Ria Pijlman glimlachend de volle zaal in. Links: bur-
gemeester Mieke Baltus. 

re belangstelling voor de oecu-
mene. 
In 1976 trad zij namens de rooms-
katholieke kerk toe tot het Oecu-
menisch Beraad Uitgeest. Me-
nigeen heeft goede herinnerin-
gen aan de uitstapjes, die Ria 
voor het Oecumenisch Beraad 
organiseerde, zoals bijvoorbeeld 
een reisje naar de Kunsthal in 
Rotterdam. Van de jaarlijkse 
rommelmarkt ter ondersteuning 
van het Bosnische stadje Prije-
dor is zij al heel lang de spil.
 
Betrokkenheid
Mensen, die Ria Pijlman goed 
kennen, roemen haar gevoel 
voor humor en vooral haar be-
trokkenheid, het warme gevoel 
en de interesse, die zij aan de 
dag legt voor anderen. Zo zal zij 
na een kerkdienst steevast een 
kopje koffie blijven drinken om 
na te praten, te lachen, te scha-
terlachen als het kan. Het was de 
helaas overleden Sylvia Voss, die 
als eerste opperde dat de ver-
diensten van een vrouw als Ria 
toch op een blijvende manier tot 
uitdrukking zouden moeten wor-
den gebracht. 
Burgemeester Baltus: “Het be-
stuur van de kerstkoffietafel van 
de gezamenlijke kerken heeft dat 
vuurtje brandend gehouden en 
ik doe hopelijk niemand te kort 
als ik de namen noem van Thea 
Deijle en Hester Vissers. De wet-
houders en ik als burgemeester 
hebben de suggestie van hun 
kant omgezet in het besluit om 
aan u de gemeentepenning toe 
te kennen.” 
Behalve de gemeentepenning 
overhandigde de burgemees-
ter Ria eveneens een oorkon-
de en een mooi boeket bloemen. 
Het was Thea Deijle, die Ria na-
mens alle vrijwilligers van de ge-
zamenlijke kerken eveneens een 
bos bloemen overhandigde. 

Na de plechtigheid speelde Ria 
net als zo vele jaren weer aller-
lei kerstliedjes, die door de 73-
plussers enthousiast werden 
meegezongen. Tijdens de kerst-
koffietafel spraken zowel de ka-
pelaan Ivan als dominee van Al-
ler en was er eveneens een op-
treden van de Cantorij. (Marga 
Wiersma)

Jubilarissen bij kerstconcert 
van de Uitgeester Harmonie
Uitgeest - Zaterdag 20 decem-
ber gaf de Uitgeester Harmonie 
haar kerstconcert in een niet ge-
heel met muziekliefhebbers ge-
vulde Nederlands hervormde 
kerk in Uitgeest.
Na de samenzang van ‘Gloria in 
Exelcelsis’ met het orkest vroeg 
voorzitter Jan Vastenouw aan-
dacht voor een drietal getrouwen 
van de Harmonie, te weten Leen 

Walchers die 25 jaar muzikant is 
bij de Harmonie, Cor Duinmaijer 
40 jaar en Cees Duits 60 jaar.
Hij zei hun dank aan de muziek 
en met name aan de Uitgees-
ter Harmonie en speldde hun de 
spelden op namens de Konink-
lijke Nederlandse Federatie van 
Muziekgezelschappen en over-
handigde hen de bijbehorende 
diploma’s.

2008 zeer succesvol 
voor Terre des Hommes
Heemskerk - In 2008 is er maar 
liefst 61.500,- euro bijeenge-
bracht door de vrijwilligers van 
Terre des Hommes, werkgroep 
Heemskerk.
Ze hebben daarmee de toezeg-
ging aan de Flying Medical Ser-
vice in Tanzania kunnen vol-
doen. FMS is in 1983 opgericht 
en wordt vanaf 1998 door Ter-
re des Hommes ondersteund; zij 
richt zich op arme mensen in af-
gelegen gebieden in noord Tan-
zania, die geen toegang hebben 
tot medische hulp. De patiënten, 
meest Masaai nomaden, kunnen 
rekenen op hulp, ongeacht of 
ze er voor kunnen betalen. FMS 
transporteert medisch perso-
neel, specialisten, goederen, pa-
tiënten en als er ruimte is, beta-
lende passagiers. FMS heeft een 
vast bezoekschema; ze levert te-
lefonisch consult aan lokale kli-
nieken en kan opgeroepen wor-
den voor noodgevallen. 
De gevraagde steun betrof 50.000 
euro; hiervan was al 5.000,-  eu-
ro overgemaakt in 2007.
Aansluitend zijn de Terre des 
Hommes gestart met een nieuw 
project: ondersteuning in de 
jaarlijkse kosten van het St. Ma-

ry’s Ziekenhuis in Lakor (dit ligt 
vlakbij Gulu in Oeganda). Dit zie-
kenhuis behandelt jaarlijks zo’n 
50.000 patiënten en ontvangt 
een half miljoen mensen per jaar 
voor de polikliniek. De gezond-
heidszorg is toegankelijker ge-
maakt door kinderen en zwan-
gere vrouwen gratis op te ne-
men en te behandelen. Om ook 
mensen te kunnen bereiken die 
ver van het ziekenhuis wonen, 
zijn er drie gezondheidscentra in 
de omgeving geopend. Ook voor 
dit project wil men 50.000,- eu-
ro bij elkaar gaan brengen; hier-
van is dus al 16.500,- euro over-
gemaakt.
Wie kinderen in kansarme ge-
bieden ook meer mogelijkhe-
den gunt en het project aan-
spreekt kan een bedrag overma-
ken op de Rabobank op num-
mer 32.62.14.232 of Postbank 
2772.381 ten name van Terre des 
Hommes, werkgroep Heems-
kerk.
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met mevrouw 
Popma, tel. 0251-235571.
Algemene informatie over Terre 
des Hommes is te vinden op ter-
redeshommes.nl.

Activiteiten bij Kindervreugd
Uitgeest - Op vrijdag 2 janua-
ri organiseert de speeltuin van 
Uitgeest een kinderbingo. Vanaf 
14.00 uur zijn er prijzen te win-
nen voor de kinderen. Leden van 
Kindervreugd kunnen gratis aan 
het kienen deelnemen, niet-le-
den betalen 2,00 euro. 

Maandag 5 januari om 20.00 uur 
is het weer tijd voor een klaver-
jasavond met prijzen bij speel-
tuinvereniging Kindervreugd Uit-
geest. De speeltuinvereniging zit 
aan de Middelweg in Uitgeest. 
Voor meer informatie www.
speeltuinuitgeest.nl.

Dj Billy the Klit in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 3 janua-
ri staat de ‘master of ambition’ 
dj Billy the Klit, ook bekend als 
Joost Seilberger, achter de draai-
tafels bij Bobs.
Zijn passie voor allerlei muziek-
soorten resulteert in dj-sets met 
een eigen unieke sound. Soul, 
disco, r&b, classics en house in 
één booming dj-set is voor Billy 
The Klit de ultieme kick!
Bobs is vanaf 23:00 uur toegan-
kelijk voor een publiek van zes-
tien jaar en ouder. 
Club Planet opent om 01:00 uur 
haar deuren voor een Resexy 
Prosecco Night. Onder het ge-
not van bruisende champagne 
en de beats van dj Brandon Still 
kan men zaterdag socializen met 

vrienden in Club Planet.

Newyears 
dance bij Bobs
Uitgeest - Bobs en Club Planet 
zijn met oud en nieuw geopend 
voor iedereen die het nieuwe 
jaar wil beginnen met vrienden 
en bekenden. En bij Bobs pak-
ken ze dit jaar weer flink uit met 
dj’s, dancers en diverse optre-
dens. In Bobs maken dj Dyna, 
dj Kicken, The Partysquad en 
dj Toine van deze jaarwisseling 
een onvergetelijke nacht. En in 
Club Planet staan dj Jean, Randy 
Santino, Lucky Charmes en mc 
Tjo Kwan garant voor een spec-
taculair oud en nieuw. 
Toegangskaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Bobs 
Party Palace, Primerawinkels of 
via bobs.nl.



G  E M E E N T E  U I T G E E S T

I n f o b u l l e t i n
30 december 2008

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

Inhaaldag huisvuil 
Nieuwjaarsdag
Donderdag 1 januari (Nieuwjaars-
dag) wordt er geen huisvuil op-
gehaald. Dit wordt ingehaald op 
vrijdag 2 januari.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

Adviesraad voortaan WMO-adviesraad
De adviesraad Senioren- en Gehandicaptenbeleid heet voortaan 
WMO-adviesraad. In de WMO (Wet maatschappelijke ondersteu-
ning) heeft de regering de gemeentes verantwoordelijk gesteld 
voor de uitvoering van deze wet. Uitgeest krijgt daarvoor even-
als iedere andere gemeente een eigen budget. Gemeentes moeten 
zich gevraagd en ongevraagd laten adviseren bij de uitvoering 
van de wet door bewoners van hun gemeente. Die hebben zitting 
in de WMO-adviesraad, die maximaal elf leden telt.

De leden van de Uitgeester WMO-ad-
viesraad hebben zitting op persoon-
lijke titel of als vertegenwoordiger 
van een maatschappelijke organi-
satie. Om de gemeenteraad en het 
college goed te kunnen adviseren 
streeft de WMO-adviesraad naar 
een open contact met inwoners van 
Uitgeest. Informatie, op- en aanmer-
kingen met betrekking tot de uit-

voering van de WMO zijn van harte 
welkom bij de contactpersoon, de 
heer G. de Boer, tel. 0251 - 32 00 
16. De WMO-adviesraad zal u op de 
gemeentepagina regelmatig op de 
hoogte houden van haar adviezen 
en diverse ontwikkelingen.

Voor meer informatie: zie pagina 25 
van de gemeentegids.

Kerstboomversnippering met loterij
De jaarlijkse versnippering van de kerstbomen vindt plaats op 
woensdagmiddag 7 januari 2009. Kinderen krijgen voor elke in-
geleverde boom een lot. Er worden zestien cadeaubonnen verloot 
van 20 euro. Op vrijdag 9 januari vindt de trekking plaats.

De inzamelplaatsen van de kerstbo-
men op woensdag 7 januari zijn als 
volgt:
- 13.00 - 14.00 uur: parkeerterrein 

naast de openbare bibliotheek
- 13.00 - 14.30 uur: parkeerterrein 

naast Deen supermarkt (A. van 
Renesseplein)

- 14.15 - 15.45 uur: parkeerterrein 
bij Super De Boer (Melis Stokel-
aan)

- 14.30 - 15.45 uur: parkeerterrein 
bij Siro aan de Middelweg

Medewerkers van de gemeentelijke 
Buitendienst zullen de bomen in 
ontvangst nemen en ter plekke ver-

werken in een versnippermachine.
De uitslag van de loterij hangt na de 
trekking op het mededelingenbord 
van het gemeentehuis en is na te le-
zen op de website van de gemeen-
te: www.uitgeest.nl. Op woensdag 
14 januari wordt de uitslag gepubli-
ceerd in De Uitgeester. Prijzen zijn 
op vertoon van een winnend lot af 
te halen bij de receptie van het ge-
meentehuis.
Kerstbomen kunnen - maar dan 
wel goed klein gemaakt - ook in de 
bruine rolemmer voor het gft-afval 
worden gedaan. Ze mogen dan niet 
klem zitten in de rolemmer en het 
deksel moet dicht kunnen.

Wet Tijdelijk Huisverbod in werking
Op 1 januari 2009 treedt de nieuwe Wet Tijdelijk Huisverbod in 
werking. Dit betekent dat de burgemeester een huisverbod kan 
opleggen om (dreiging van) geweld te kunnen stoppen en hulp te 
kunnen regelen. Personen die een huisverbod krijgen, mogen ge-
durende tien dagen niet meer in huis komen en geen contact heb-
ben met de achterblijvers. Het huisverbod zorgt voor een adem-
pauze waarin spoedig hulpverlening georganiseerd wordt voor de 
persoon zelf en voor de achterblijvers (vaak partner en/of kinde-
ren).

Bij het opleggen van een huisverbod 
voert de GGD Kennemerland de cri-
sisinterventie uit en coördineert de 
noodzakelijke hulpverlening. 

Regionale afspraken
De gemeenten van de regio Kenne-
merland hebben een uniforme aan-
pak met elkaar afgesproken om de 
Wet Tijdelijk Huisverbod uit te voe-
ren. Een van de afspraken is dat de 
politie de burgemeesters adviseert. 

Het besluit tot huisverbod wordt 
door de burgemeester genomen. 
De politie deelt het opleggen van 
het huisverbod mee aan de betrok-
kenen.

Informatie
Voor informatie en advies over hui-
selijk geweld kan iedereen terecht 
bij het Steunpunt Huiselijk Geweld 
in Kennemerland. Het steunpunt is 
aanspreekpunt voor zowel slacht-

offers, plegers als iedereen die op 
de een of andere manier te maken 
heeft met huiselijk geweld. Te be-
reiken op werkdagen van 09.00 uur 
tot 17.00 uur op tel. 0900-126 26 
26. Of via de website: www.huise-
lijkgeweldkennemerland.nl.

Wijziging inzamel-
dag huisvuil in 2009
In het Oude Dorp, De Koog en 
het bedrijventerrein worden de 
huisvuilcontainers met ingang 
van 8 januari 2009 voortaan 
op donderdag geleegd. In De 
Kleis, Waldijk en het buitenge-
bied worden de containers met 
ingang van 9 januari 2009 op 
vrijdag geleegd. 
Mogelijk worden alle routes anders 
gereden en daarom verzoekt GP 
Groot vriendelijk doch dringend de 
container op de ophaaldag tussen 
06.00 en 07.30 uur op de aanbied-
plaats neer te zetten. Voor meer in-
formatie over inzameling van huis-
vuil en overig afval verwijzen wij 
u naar de Afvalwijzer 2009. Deze 
wordt in december huis aan huis 
verspreid. Of kijk op: www.gpgroot.
nl onder het kopje ‘Inzameling’.

Uitnodiging
nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders 
wensen de inwoners van Uitgeest 
een gezond en voorspoedig 
2009. Alle Uitgeesters zijn van 
harte welkom op de nieuwjaarsre-
ceptie van het gemeentebestuur. 
Die vindt plaats in de hal van het 
gemeentehuis aan de Middelweg 
28 op maandagavond 5 januari 
2009 van 19.30 tot 21.30 uur.


