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Man slachtoffer babbeltruc
Uitgeest - Een 80-jarige man 
is woensdagmiddag omstreeks 
16.00 uur slachtoffer geworden 
van een babbeltruc. Bij de man 
werd aangebeld door een jon-
gedame die aangaf dat zij het 
buurmeisje was en dat haar va-
der pech met de auto had. De 
vraag was of zij een bedrag van 
een paar honderd euro mocht le-
nen om haar vader te helpen. De 
man gaf het meisje een deel van 
het geld en gaf haar de bank-

pas mee om het resterende be-
drag te pinnen. Het meisje zou 
na de transactie direct de pas 
retour brengen, wat zij natuurlijk 
niet deed. Van de rekening van 
het slachtoffer is een bedrag van 
honderden euro’s opgenomen. 
De politie vraagt van beide za-
ken getuigen zich te melden via 
0900-8844. Ook mensen die ver-
moeden door dezelfde man of 
vrouw benaderd te zijn, worden 
verzocht contact op te nemen.

Dag sinterklaasje...
Uitgeest - Zondag is de Sint ge-
arriveerd in Uitgeest. Hij kwam 
aan in de binnenhaven, bracht 
een bezoek aan burgemees-
ter Mieke Baltus in ‘t Regthuys 
en hij maakte een rondrit door 
het oude dorp en Uitgeest-Zuid. 

Ondanks dat het weer niet echt 
goed was, werd Sinterklaas en 
zijn Zwarte Pieten begroet door 
heel veel kindertjes, hun ouders 
en grootouders. Zaterdag 20 no-
vember is Sint te gast bij Kinder-
vreugd. Foto: Gerlof Wielinga.  

Theaterconcert Kroncong

Uitgeest - Op vrijdag 3 decem-
ber treden Julya Lo’ko en Er-
win van Ligten op in theater 
de Zwaan met het theatercon-
cert Kroncong. De Moluks-Su-
lawesische zangeres Julya Lo’ko 
en de Nederlands-Indische, vir-
tuoze gitarist Erwin van Ligten 
koesteren het cultureel erfgoed 
van de Gordel van Smaragd. Zij 
presenteren de Kroncong Asli 
(oorsprong) en traditionele lied-
jes uit de Molukken, die ze ver-
vlechten met diverse etnische 
muziekstijlen. Zij halen de ro-
mantiek en de blues van de fa-
do terug in de muziek, met het 
temperament van de flamen-
co. Door hun eigentijdse inter-
pretatie van de Kroncong met 
respect voor de traditie, bren-

gen Julya en Erwin het prachtige 
repertoire, met onder meer lied-
jes van één van de beroemdste 
Kroncongdiva’s Hetty Koes En-
dang, opnieuw voor het voetlicht 
en sprankelt de muziek als wel-
eer. De Kroncong is in hun han-
den als herboren! Vanaf de jaren 
’80 maakt de jeugd Kroncong-
pop, waarbij het de muziek aan-
kleedt met synthesizergeluiden 
en het de zangmelodie populari-
seert. Te zien vanaf 20.15 uur.
Kaartverkoop: www.dorpshuis-
dezwaan/programma/reserve-
ren. Voorverkoop bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139. Aan de 
deur op de avond van de voor-
stelling. Toegangsprijs is 16,50 
euro inclusief een consumptie 
tijdens de pauze. 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van 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.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: cliëntenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op 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.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
4-11-2010: Marin Fenna, dochter 
van M.L. Honig en T.L. de Vries, 
geboren te Limmen.
5-11-2010: Ties Marinus, zoon 
van C.J.J. Kuijper en A.W. 
Schoonderwoerd, geboren te 
Alkmaar.
6-11-2010: Fanny Barbara Ca-
tharina, dochter van S.J.C. Admi-
raal en T.C. Beentjes, geboren te 
Limmen.
Wonende te Castricum:
9-11-2010: Tymo, zoon van 
W.R.H. Snellen en S. Vissers, ge-
boren te Castricum.
9-11-2010: Ino Miquel, zoon van 
J.M. Hoving en S.A.M. Hollen-
berg, geboren te Castricum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
5-11-2010: de Jong, Andreas en 
Wagner, Patricia, beiden wonen-
de te Castricum.
9-11-2010: Goossens, Peter en 
Konijn, Sabine E., beiden wonen-
de te Akersloot.

Huwelijken en partnerschap-
registratie:
9-11-2010: Köseoglu, Meral en 
van Huijssteden, Gemma M., bei-
den wonende te Castricum.
10-11-2010: Eijgenberger, Niels 
Constantijn en Alleman, Anja, 
beiden wonende te Castricum.
11-11-2010: Klein, Henk en 
Prins, Saskia M.B., beiden wo-

nende te Akersloot.

Overleden:
Wonende te Castricum:
2-11-2010: de Vos, Cathari-
na G.A., oud 55 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met W.C. 
Druijven.
4-11-2010: Müller, Jantje M., oud 
95 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met H.J. Hek-
man.
5-11-2010: Schwarte, Cathari-
na J.M., oud 86 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd met J.M.J. 
de Groot.
6-11-2010: de Blank, Dorothea 
E., oud 100 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
A.W. de Wolf.
6-11-2010: Zonneveld, Maria, 
oud 79 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met H.T. 
de Ruiter.
4-11-2010: Beentjes, Maria A., 
oud 81 jaar, gehuwd geweest 
met C.S. de Vries, overleden te 
Alkmaar. 
9-11-2010: van Asperen, Adri-
anus J.M., oud 79 jaar, gehuwd 
geweest met M.L. van der Zij-
den, overleden te Castrcum.
Wonende te Akersloot:
3-11-2010: Snip, Martha G.A., 
oud 62 jaar, overleden te Bever-
wijk.
6-11-2010: Boekhoudt, Johan H, 
oud 61 jaar, gehuwd met J. van 
Heulen, overleden te Haarlem-
mermeer. 

‘All that Christmas jazz’
Castricum - Connection, een 
gospelkoor uit Castricum, geeft 
op 18 en 19 december in de 
dorpskerk een kerstconcert met 
als titel ‘All that Christmas Jazz’. 

Hier werken het Jos van Beest 
trio en Mariëlle Koeman aan 
mee. Jazzpianist Jos van Beest 
en zangeres Mariëlle Koeman 

organisator van Jazz in Bakkum. 
De toegangsprijs inclusief koffie 
is 11 euro. 

Kaarten bij Boekhandel Laan, 
en The Read Shop. Daarnaast 
kunnen er ook kaarten gereser-
veerd en gekocht worden via tel.: 
0251-653658 of email phillipso-
nam@casema.nl.

15.000 bollen in drie uur
Limmen - Ruim dertig vrijwilli-
gers waren zaterdagochtend 13 
november vroeg uit de veren ge-
komen. Samen met Limmen Lu-
diek, de stichting Bloemendagen 
en de gemeente Castricum wer-

den 15.000 narcissenbollen langs 
de Rijksstraatweg geplant. In de 
aanloop naar de 59ste Bloemen-
dagen van Limmen zullen ze in 
bloei staan, waardoor de entree 
van het dorp extra fleurig wordt.

Vogeltentoonstelling 
Gevederde Vrienden
Castricum -  In de kantine van 
de korfbalvereniging Helios op 
sportpark Noord End wordt voor 
de 45e keer een vogeltentoon-
stelling gehouden door vogel-
vereniging De Gevederde Vrien-
den uit Castricum. Behalve ka-
naries en parkieten zijn er ook 
verschillende tropische vogels te 
bewonderen; een keur aan kleur 
en zang en de moeite waard om 

te aanschouwen. Het bestuur en 
leden van de vereniging geven 
desgewenst uitleg. Ook is er een 
verkoopklasse aanwezig. 
De toegang is gratis en de lo-
catie is toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers. De openings-
tijden zijn zaterdag 20 novem-
ber van 10.00 tot 21.00 uur, zon-
dag 21 november van 10.00 tot 
16.00 uur.

Castricum - Landschap Noord-
Holland doet onderzoek naar de 
oorspronkelijke beplanting van 
boerenerven in de gemeenten 
Castricum en Bergen. Wie oude 
foto’s of prentbriefkaarten heeft 
van boerenerven uit de periode 

De beplanting van boerenerven 
van 1880 tot ongeveer 1940, doet 
daar Landschap Noord-Holland 
een groot genoegen mee.  On-
der de inzenders die vóór 30 
november hun foto’s opsturen 
wordt een prijs verloot. Mer in-
formatie: tel.: 088-0064442.



pagina 4 17 november 2010

De bok en de ezel; 
expositie Perspectief
Bakkum - Twee zaterdaggroe-
pen van Perspectief hebben de 
handen ineen geslagen en laten 
in het weekend van 20 en 21 no-
vember hun nieuwste werk zien. 
De éne, de beeldhouwgroep, 
trotseert vanaf maart tot eind 
oktober weer en wind en is bui-
ten in de open lucht met steen 
aan het werk. Binnen is intus-
sen een schildergroep aan het 
werk, waar vooral met olieverf en 
acryl geschilderd wordt. Totaal 
tien beeldhouwers en tien schil-
ders tonen hun werk. Dat zijn de 

beeldhouwers: Ton van Beest, 
Fred Boon, Gemma Distelbrink, 
Maarten Geerdes, Nel Kasje, 
Gea van der Park, Marina Pronk, 
Hans Roodzant, Els Waal en Be-
rend Wijers en de schilders: Mir-
jam Assari, Corry Bakker, An-
na Maria van Benten, Annema-
rie Boonstra, Diny Dijkman Mul-
der, Josine Joosten, Afra Kalkho-
ven, Els Klaasse Bos, An Seegers 
en Roderick Taylor.
De expositie is te zien in Ateliers 
‘De Duinrand’ aan de Oldenbar-
neveldtweg 37 in Bakkum. De 

openingstijden zijn op 20 no-
vember van 14.00 tot 17.00 uur 
en 21 november van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Welke tweede supermarkt 
mag open op de zondag?
Castricum - Binnenkort kan er 
een tweede supermarkt in de 
gemeente Castricum op zon-
dag opengesteld worden. De ge-
meenteraad van Castricum heeft 
op 7 oktober besloten om de 

winkeltijdenverordening Castri-
cum per 1 december te wijzigen. 
De avondwinkelregeling maakt 
openstelling van een tweede 
supermarkt op zondag tussen 
16.00 en 22.00 uur mogelijk. Op 

dit moment is supermarkt Albert 
Heijn in Limmen op zondag al 
geopend op basis van deze re-
geling. 
Drie supermarkten hebben aan-
gegeven ook graag gebruik te 
willen maken van deze regeling. 
Op 16 november is door middel 
van loting tussen deze drie su-
permarkten bepaald welke voor 
de ontheffing in aanmerking 
komt.

Vrolijk feestje scouting 
Akersloot - Op vrijdag 12 no-
vember heeft Scouting Jacobus-
groep Akersloot een feest ge-
organiseerd voor de kabouters, 
welpen en esta’s. 
Dit zijn jongens en meisjes van 
zeven tot en met elf jaar. Voor 
dit feest hadden zij uit de omlig-

gende dorpen de verschillende 
scoutinggroepen uitgenodigd. 
Het thema van deze gezellige 
avond was tekenfilms en kinder-
series. 
De leiding had daarom ‘Sponge-
bob Squarepants’ gemaakt, zo-
als te zien is op de foto.

Castricum - De Bruno Gröning-
Vriendenkring organiseert een 
lezing over gezondheid. Over 
het door het opnemen van een 
hogere kracht gezond te wor-
den. Bruno Gröning noemde de-

Lezing over gezondheid 
ze kracht Heilstrom of Godde-
lijke Kracht. De lezing is gratis 
toegankelijk en vindt plaats op 
maandag 22 november 19.30 uur 
in de Tuin van Kapitein Rommel, 
schuin. 

Cadeautjes bij Oude Knegt
Akersloot - Met het oog op de 
feestdagen heeft de molenaar 
van molen De Oude Knegt in 
Akersloot zijn vaste assortiment 
meelproducten uitgebreid met 
een aantal vriendelijk geprijsde 
cadeauartikelen. 

Populair zijn vooral de pannen-
koek- en kruidkoekenpakketten 
met recept. De opbrengst van 
verkoop is bestemd voor het on-
derhoud van de molen. 
Voor de komende zaterdagen is 
een extra voorraad aangemaakt. 
De flessen wijn met molenetiket, 

Castricum - De langverwach-
te Drum ’n Bass Night wordt ge-
houden in De Bakkerij op zater-
dag 20 november met Beaver-
town, Airway X en DJ Doonix.
Het begint om 21.00 uur. Zon-
dag is de maandelijkse Songwri-
ter Sunday. Dit keer zal Harmen 
Ridderbos een optreden verzor-
gen. Harmen is een singer song-
writer die graag experimenteert 
met verschillende muziekstij-
len zichzelf begeleidend op toet-
sen en gitaar. Zaterdag is de en-
tree 3 euro bedragen. Leden krij-
gen een euro korting. Zondag is 
er vrij entree. De Bakkerij is te 
vinden aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. 

Drum ’n Bass 
in De Bakkerij

Castricum - Op het Kooiplein 
wordt een winterbeurs gehou-
den op zaterdag 20 november 
door Bengels. Tweedehands ski-
kleding, snowboots, mutsen, 
sjaals, wanten en natuurlijk ook 
schaatsen, sleetjes worden ver-
kocht. Inbreng van spullen kan 
vanaf woensdag 17 november. 
De markt is van 10.00 tot 16.00 
uur. 

Winterbeurs

kruik Akersloter kruidenlikeur, 
eigen honing en oma’s snoep-
goed zijn ook leuk om weg te 
geven.

Castricum - Samen met zijn 
Pieten komt Sint  op zaterdag 20 
november naar de gezinsviering 
in de Pancratiuskerk. Kinderkoor 
Mucicstar zal deze viering muzi-
kaal begeleiden. De viering be-
gint om 19.00 uu

Sint in de kerk

Knalroze Trabant voor 
Hart voor Borstkanker
Castricum - Lia Kooijman, initi-
atiefnemer van de Stichting Hart 
voor Borstkanker, maakt furore 
met een roze Trabant uit Oost-
Duitsland. Hiermee hoopt zij nog 
meer steun en aandacht te krij-
gen voor de activiteiten van de 
stichting. Doel is het financieel 
ondersteunen van het onder-
zoeksproject van het KWF naar 
betere opsporingsmethoden van 
borstkanker. Lia heeft een siera-
denlijn ontwikkeld en verkoopt 
schilderijen voor dit doel. 

Vrijdag, tijdens de opening van 
de heringerichte Dorpsstraat, 
stond de Trabant te pronken voor 
het huis van de familie Kooijman. 
Lia vertelt lachend: “Ik hoor-
de van iemand dat het gonsden 
van de geruchten dat er een ro-
ze Cadillac aan het begin van de 
Dorpsstraat stond. Maar toen hij 
dichter bij kwam op zijn fiets, 
werd de Cadillac steeds kleiner!” 

De Trabant komt uit voorma-
lig Oost-Duitsland. “Onze twee 
zonen zijn met een vriend naar 
Heinersdorf gereden, een klein 
dorpje direct gelegen aan de be-
kende muur tussen oost en west. 
Daar wonen vrienden van ons en 
toen zij hoorden dat we interes-
se hadden in een Trabant gingen 
ze meteen op zoek. Het resultaat 
was een goede trabi en een do-
norauto voor de onderdelen. Die 
kun je hier niet krijgen. De au-
to’s werden naar Nederland ge-
bracht op een megagrote aan-

hangwagen. De jongens had-
den erg veel bekijks onderweg! 
De auto is uit 1989 en is als een 
van de laatste van de band ge-
rold. Het type is een 601.” 
Na een half jaar knutselen was 
de Trabant helemaal af. Echtge-
noot Joep en een goede vriend 
nam de buitenkant voor zijn re-
kening, Lia deed de binnen-
kant. “Multimate heeft de onkos-
ten voor het opknappen op zich 
genomen. Daar ben ik ze heel 
dankbaar voor!” 

De auto wordt aangedreven 
door een luchtgekoelde tweeci-
linder tweetaktmotor van 595cc 
inhoud. Het binnendeel van de 
carrosserie is van metaal, maar 
de buitenzijde is vervaardigd 
uit duroplast; een kunststof ge-
bakken van katoenvezels en ge-
drenkt in phenolhars. Gekozen is 
voor de kleur roze, want: “roze is 
de kleur van borstkanker.” 

Lia heeft zelf ondervonden dat 
de beoordeling van mammo-
grammen in het onderzoek naar 
borstkanker de zwakste schakel 
is. Dat wil zij veranderen. “Ik ga 
niet echt de weg op met de Tra-
bant, maar gebruiken voor eve-
nementen, zoals de Duizend 
Borsten Beurs waar ik vier we-
ken geleden was. En wie weet 
volgend jaar zomer tijdens bra-
derieën in het dorp.” 

Kijk voor meer informatie op 
www.hartvoorborstkanker.org. 
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Ouderwets swingen
Bakkum - Op zaterdag 27 no-
vember wordt in de zaal van  
Borst een dansfeest gegeven 
voor liefhebbers van muziek uit 
de jaren ’60, ’70 en ’80. Er wor-
den vooral singles en lp’s ge-
draaid vanwege het specifieke 
geluid dat het vinyl voortbrengt.
Het feest wordt voor de der-
de keer georganiseerd door Jos 
Zonneveld en Bert de Graaf. De 

zaal wordt in de juiste sfeer ge-
bracht met visnetten, discolich-
ten en met de staande schemer-
lamp van Bert. Het publiek kan 
zelf voor een groot deel bepa-
len wat er gedraaid gaat worden. 
Verzoekjes kunnen aangevraagd 
worden via josephsunfield@het-
net.nl en berts2wielers@live.nl. 
Het feest begint om 21.30 uur, 
de entree bedraagt 5 euro. 

Emergo blaast in De Beurs
Castricum - In het kader van de 
serie Blazen in De Beurs is het 
fanfareorkest van Muziekvereni-
ging Emergo gevraagd op zon-
dag 21 november een concert te 
geven in de voormalige Effecten-
beurszaal van De Beurs van Ber-
lage in Amsterdam. Het concert 
begint om 14.30 uur. 
Alleen de top van de amateur-
orkesten in Nederland wordt ge-
vraagd aan deze serie deel te ne-
men. Het is voor Emergo dan ook 
een eer te mogen spelen in deze 
zaal, die niet alleen bekend staat 
om zijn bijzondere bouw maar 
ook om zijn fantastische akoes-
tiek. Op het programma staan 
werken die speciaal voor fan-
fare-orkest zijn gecomponeerd 
door Nederlandse componisten. 

Twee nominaties Helder
Castricum - Na een jaar vol on-
verwachte successen kan de 
Castricumse band Helder nog 
een grote verrassing noteren. 
De band is voor de tweede edi-
tie van het Sterren.nl Award Ga-
la genomineerd voor maar liefst 
twee awards. Wie weet kan de 
band na de awardshow van don-
derdag 16 december ‘Beste Vi-
deoclip’ voor Laat me leven of 
‘Beste Nieuwkomer’ achter zijn 
naam zetten. 
Artiesten die ook genomineerd 
zijn in de categorie “Beste Vi-
deoclip” zijn de 3JS en Gerard 
Joling. Daarnaast zijn grote ar-
tiesten als Caro Emerald en Alain 
Clark voor een award genomi-
neerd. Vanaf 15 november kan 
iedereen een stem uitbrengen 
via awards.sterren.nl.

Helder was te gast in het tv-pro-
gramma Toffe Gasten van Kees 
Tol. Nietsvermoedend vertelde 
de band over hun nieuwe sin-
gle Zo Vrij toen de bandleden 
halverwege het interview verrast 
werden met de twee nominaties.
De nominatie ‘Beste Videoclip’ 
is voor de debuutsingle Laat me 
leven. Met dit debuut van begin 
dit jaar heeft de band zich in de 
kijker gespeeld. Zo waren ze te 

zien bij het Tros Muziekfeest op 
het plein en de Kids Top 20 en 
gaven ze een optreden op het In-
dian Summer Festival. Ook via de 
radio liet de band van zich horen.
Voor de clip bij de tweede sin-
gle zocht de band Helder het ho-
gerop; de vijf bandleden ‘speel-
den’ het van de daken; Als een 
vogel zo vrij. Patrick van Diepen 
(gitaar), Léon Schuijt (bas), Erik 
van Dok (drums), Hubert-Jan 

Horrocks (toetsen) en zangeres 
Marjet van den Brand betrekken 
hun fans graag bij hun muziek 
via hun website en social media. 
De tweede editie van het Sterren.
nl Award Gala wordt gepresen-
teerd door Monique Smit, Kees 
Tol en Tim Douwsma. De award-
show wordt oudejaarsavond uit-
gezonden op Sterren24 en gaat 
op 2 januari op Nederland 1 in 
de herhaling. 

Programma 18 nov t/m 24 nov 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 16.00 & 20.00 uur 
vrijdag 14.00, 14.30, 17.30,

21.00 & 21.30 uur 
zaterdag 10.30, 14.00, 17.30, 

21.00 & 21.30 uur 
zondag 12.30, 16.00 & 20.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur  
woensdag 16.00 & 20.00 uur 

“Harry Potter 7 (OV) deel 1”
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag, maandag & dinsdag  20.00 uur 

“Haar naam was Sarah”
woensdag 20.00 uur  

“De Eetclub arrangement”
zaterdag & zondag 16.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Foeksia de Miniheks”
zaterdag & zondag 12.00 uur  

woensdag 13.30 uur  
“Sinterklaas en het 
pakjes mysterie”

zaterdag & zondag 14.15 uur
“Verschrikkelijke Ikke (NL) 3D”

woensdag 13.30 uur  
“Dik Trom”

Harry Potter and the 
Deathly Hallows deel 1
Harry Potter and the Deathly 
Hallows is het zevende en laat-
ste avontuur uit de Harry Potter-
filmreeks dat in twee delen in de 
bioscopen komt. 
Deel een begint met Harry, Ron 
en Hermelien, die aan een le-
vensgevaarlijke missie beginnen 

om het geheim achter Volde-
morts onsterfelijkheid: ‘de Gru-
zielementen’ te vinden en te ver-
nietigen. De drie vrienden zijn nu 
aan hun lot overgelaten zonder 
de begeleiding van hun profes-
sors en de bescherming van Pro-
fessor Perkamentus. 

Karen en Michel, begin derti-
gers, verhuizen met hun dochter-
tje naar een exclusieve villawijk. 
Al snel vindt Karen een hechte 
vriendenkring in de vrouwen van 
De Eetclub en hun echtgenoten. 
Als de ogenschijnlijke zelfmoord 
van één van hen de onderlinge 
relaties onder druk zet, komt Al-
leen op woensdag 24 november 

Arrangement voor De Eetclub
om 20.00 uur is er een De Eet-
club-arrangement. De voorver-
koop hiervoor is gestart. Voor 
13 euro krijgt men het premiè-
rekaartje, koffie of thee met iets 
lekkers voor de voorstelling en 
wijn, bier of fris tijdens de pauze. 
Er kan niet worden gereserveerd, 
kaarten kunnen worden gekocht 
aan de kassa bij Corso. 

Na de pauze zal het program-
ma verzorgd worden door Alte-
na Brass, onder leiding van Jan-
Gerrit Adema. De kaarten kosten 
16,50/13,00 euro en zijn te be-
stellen bij de familie Baars 0251-
659786, of mail debaarsjes@
casema.nl.

Jef uit GTST overhandigt cheque!
Spanning en humor in 
nieuwe show Music Train 
Castricum - Op 19, 20 en 21 no-
vember is de nieuwe show Chan-
tage van Music Train in theater 
De Dansende Duinen te zien. De 
kaartverkoop is inmiddels ge-
start. Iedereen die wil komen 
kijken, kan kaarten kopen bij 
boekhandel Laan, via www.mu-
sic-train.nl en natuurlijk aan de 
deur van het theater. De kaarten 
kosten 15 euro per stuk, waar-
van 3 euro naar Stichting Terre 
gaat. Stichting Terre zet zich in 
voor kinderen met het RETT syn-

droom. Op zondagmiddag wordt 
de opbrengst in de vorm van een 
cheque uitgereikt door Bartho 
Braat. Hij is vooral bekend als Jef 
uit GTST. Bartho is ambassadeur 
van RETT en zet zich hier belan-
geloos voor in. In de pauze’s van 
de shows is een loterij, waarbij 
prijzen te winnen zijn als ipods, 
theaterkaarten, concertkaarten, 
bowlingbonnen en vele andere 
prijzen. De Dansende Duinen is 
te vinden op het terrein van Dijk 
en Duin. 

Bob en de Blue band 
speelt in Mezza Luna
Castricum – Vrijdag 19 novem-
ber vanaf 21.30 uur speelt Bob 
en de Blue Band in Mezza Luna. 
Dat dit optreden weer een gezel-
lig feest wordt voor jong en oud, 
staat als een paal boven water. 
Bob en de Blue band is begon-
nen als rock ‘n rollband voor een 
examenstunt. Ondertussen heeft 
de band zich ontwikkeld tot uit-
gebreide en veelzijdige cover-
band. Alle bandleden blijven 
steeds hun eigen ideeën en sfeer 
aan de covers toevoegen, zodat 

elk optreden anders is. Maar 
niet alleen de muziek is bepa-
lend voor de voetjes van de vloer. 
Juist ook de enthousiaste en vrij-
blijvende uitstraling draagt veel  
bij aan het feestgedruis. “Om-
dat we 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.” Mezza Luna is te vin-
den op de Mient 1 in Castricum. 
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Vraagtekens rond 
onderhoud bruggen
Castricum - Peter Verduin 
heeft, namens de fractie van 
PvdA, raadsvragen gesteld over 
het onderhoud van de brug-
gen in de gemeente. Want voor 
het dagelijks onderhoud van de 
bruggen kan, is op voorstel van 
het college tijdens de behande-
ling van de begroting, het beno-
digde bedrag verlaagd, van bij-
na 80.000 euro naar 45.000 eu-
ro. Volgens het college kan het 
onderhoud één jaar kan worden 
opgeschoven zonder dat ver-
keersveiligheid in het geding is. 
Verduin: “Vier dagen later wordt 
door het college bekendge-
maakt dat tijdens een door een 
extern bureau gehouden inspec-
tie bleek dat de onderhoudstoe-
stand van twee bruggen nader 
bekeken moesten worden. Het 
gaat om de bruggen tussen de 
Henri Dunantsingel en de Koe-

koeksbloem in Castricum en de 
brug tussen de Brugstraat en de 
Vaartkant in Limmen.” 

De brug over ’t Stet, tussen de 
Brugstraat en de Vaartkant, is 
zelfs afgesloten voor alle verkeer. 
Het onderzoek wees namelijk uit 
dat de constructie niet stabiel 
genoeg is en daarom onvoldoen-
de veilig. “De PvdA noemt deze 
informatie zeer tegenstrijdig”, al-
dus Verduin. “Onze fractie kan 
zich niet voorstellen dat de infor-
matie rond de toestand van deze 
bruggen niet bekend was tijdens 
het behandelen van de begro-
ting. We willen weten wat er ver-
der gaat gebeuren met de brug-
gen en hoe lang het allemaal 
gaat duren. En tot slot, hoe gaan 
we de kosten dekken nu het be-
grotingsbedrag naar beneden is 
bijgesteld?” 

Castricum - Donderdag rond 
21.30 uur kreeg de politie de 
melding van enkele getuigen dat 
een dronken man zou rijden in 
een auto met twee lekke banden. 
De auto werd door agenten leeg 
aangetroffen op de Van Olden-
barneveldtweg. Getuigen had-
den gezien dat de 39-jarige be-
stuurder uit Krommenie een ho-
recagelegenheid was ingelopen. 

Drankrijder

Motorrijder onderuit
Castricum - Op vrijdagmid-
dag raakte een 28-jarige man uit 
Castricum gewond bij een ver-
keersongeval op de Beverwijker-
straatweg in zijn woonplaats. 
De man reed op een motorfiets 
vanuit Heemskerk in de richting 
Castricum. Voor hem reden au-
to’s in een file. Toen de file tot 
stilstand kwam, kon de motor-
rijder niet meer op tijd stoppen. 
Zijn voorwiel blokkeerde en de 

Fiets en hakken spelen hoofdrol bij 
feestelijke heropening Dorpsstraat
Castricum - De trialshow van 
Patrick en Niels was specta-
culair en dat geldt ook voor de 
stilettorace op de vernieuw-
de Dorpsstraat die vrijdag werd 
geopend. Twee durfals die op 

man kwam ten val. Hierbij liep hij 
vermoedelijk een gebroken sleu-
telbeen op. Zijn motor schoof 
over het wegdek en kwam op het 
weggedeelte voor het tegemoet-
komende verkeer. Hier botste de 
onbemande motor tegen een te-
genligger. Hierdoor ontstond 
schade aan de auto en de mo-
tor. Het slachtoffer werd voor be-
handeling van zijn verwondingen 
overgebracht naar het RKZ. 

Feestelijke ontvangst 
en slaapkamer te zien
Castricum - Zaterdag 13 no-
vember spoedde Sinterklaas 
zich, na Harderwijk, direct naar 
Castricum. Om 14.00 uur kwam 
hij aan, vergezeld van muziek 
en majorettes op het met kin-
dertjes en ouders gevulde Kooi-
plein. Daar zat de stemming er al 
goed in dankzij de sinterklaas-
liedjes die kinderkoor Musicstar 
zong. Zwarte Pieten deelden bal-
lonnen uit en dansten uitgelaten 
tussen het publiek door.
De stoet trok door de met bal-
lonnen versierde Dorpsstraat 
van Castricum op weg naar de 
St. Pancratiuskerk. Daar aange-
komen wachtte de Sint een ver-
rassing, de kerk was al helemaal 
vol! Na een welkomstwoord van 
burgemeester A. Emmens-Knol 
en kapelaan Kalehab, kon het 

feest beginnen. Sinterklaas reik-
te onder andere prijzen uit van 
de kleurplatenwedstrijd. Bo de 
Wilde, Kayley Shikken en Kel-
ly Zijp waren de winnaars. Tot 
slot mochten alle kinderen de 
sint een hand geven en kregen 
ze een chocoladeletter cadeau. 
De foto’s van de intocht en het 
feest daarna staan op de websi-
te www.sinterklaascastricum.nl.
Na het geweldige onthaal is Sin-
terklaas neergestreken in zijn 
eigen slaapkamer in Castri-
cum. In het pand Burgemeester 
Mooijstraat 13 logeert de goed-
heiligman tussen zijn eigen spul-
len. Kinderen kunnen allemaal 
een kijkje komen nemen. Over-
dag als hij aan het werk is, laat 
Sinterklaas de gordijnen gewoon 
open! 

WILD
& WIJN in
Wijk aan Zee
Daar is de herfst! De 
meest culinaire tijd 
van het jaar. De oogst 
is binnen, het jacht-
seizoen geopend,
de nieuwe wijnen
gebotteld. Terwijl
regen en wind de
ramen teisteren,
bereidt men zich voor 
op Wild & Wijn.
Op 26, 27 en 28
november een
culinair weekend
zonder weerga!
Bij: 1618
De Horse Club
Klein Zwitserland
De Liefhebbers
Eetcafé Rijckaertsz
Duinpaviljoen Schoos
Hotel Sonnevanck
Het Strandhuis
De Sunseabar
Het Zomerhuis
uitinwijkaanzee.hyves.
nl; R.S.V.P!

schijnbaar veel te kleine fietsen 
enorme sprongen maken en de 
meest onmogelijke trucs met het 
grootste gemak lijken uit te voe-
ren; zo werd het feestprogram-
ma geopend. Niet bij de Cie-
weg maar op het Bakkersplein 
vanwege de storm. Later gingen 
vrouwen én mannen, gekleed in 
de stijl van de PC Hooftstraat, en 
op hele hoge hakken van start 
voor een sprintje van vierhon-
derd meter. En het was een man 
die een weekend voor twee per-
sonen naar Milaan won: Winnie 
de Wit uit Bakkum. Het weer zat 
een beetje tegen, waardoor niet 
alles ging zoals op het program-
ma stond. Het was door de storm 
te gevaarlijk om de beçak te ver-
voeren, dus dat ritje met de di-
recteur van de fietsersbond H. 

van der Steenhoven en wethou-
der Portegies ging niet door. De 
leerlingen van de Augustinu-
sschool waren er wel met hun 
versierde fiets. De feesttent liep 
al snel vol en daar kom genoten 
worden van muziek van Bluesix 
en de Straatklinkers. Een wijn-
proeverij, een expositie in en 
over het Oude Raadhuis, een 
speciaal filmprogramma en ver-
schillende demonstraties maak-
ten het programma compleet.  
Met de opening van de heringe-
richte Dorpsstraat lijkt een einde 
gekomen te zijn aan de jarenlan-
ge discussies over de veiligheid 
van de straat. De nieuwe Dorps-
straat is nu een fietsstraat. Au-
to’s zijn slechts te gast. De maxi-
mumsnelheid in de straat is 30 
km, maar minder mag ook.

Daar werd de man aangehou-
den. Hij moest mee naar het bu-
reau voor het afleggen van een 
ademanalyse. Hij blies daar bijna 
vijf maal de toegestane hoeveel-
heid: 1070 ug/l. 
Zijn rijbewijs is enkele jaren ge-
leden al ongeldig verklaard we-
gens rijden onder invloed van 
drank. De man is ter ontnuchte-
ring opgesloten in een politiecel. 
Hij werd daarna nader gehoord, 
maar in eerste instantie ontken-
de hij te hebben gereden.
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Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma voor 
de komende week van Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest zier er 
als volgt uit. 

Donderdag 18 november om 
19.00 uur korfbal Stormvogels, 
20.00 uur volleybalcompetitie 
Voluit. 

Vrijdag 19 november om 17.30 
uur Basketbak LCP, 20.00 uur 
dartcompetitie. De RZVV SNS 
Regiobank Competitie begint om 
19.30 uur met Tesselaar-SMC 
IJmond, 20.10 uur Sport Spor-
tief Castricum-Severijnse Dak-
bedekkingen, 20.50 uur SNS Re-
giobank-De Buurvrouw, 21.30 
uur Sporthal de Zien-Haazz.
nl, 22.10 uur Loodgieters Wes-
ter/Putter-Bellus Bouwkosten, 
22.50 uur Autobedrijf Uitgeest-

De Vlaggenkoning. Zaterdag 20 
november 10.00 uur korfbalcom-
petitie Stormvogels, 14.00 uur 
basketbalcompetitie, 14.00 uur 
volleybal Voluit, 20.00 uur ten-
nistoernooi Walsmit/Voetbal. 
Zondag 21 november 10.00 uur 
jeugddarten. Maandag 22 no-
vember 19.00 uur volleybaltrai-
ning, 20.30 uur KNVB zaalvoet-
bal De Zien. 

Dinsdag 23 november 9.00–
11.00 damesgym, 17.00 uur zaal-
hockey Castricum, 18.00 uur 
basketbal LCP, 20.00 uur korfbal 
Stormvogels. 
Woensdag 16 november 9.00 uur 
ouderkindgym, 17.30 uur jeugd- 
en circuletievolleybal, 19.00 uur 
korfbal Stormvogels, 20.00 uur 
recreatiebadminton en –volley-
bal. 

Voluit op zoek naar 
nieuwe volleyballers
Uitgeest - Volleybalvereniging 
Voluit is op zoek naar nieuwe 
jeugdleden. Iedereen tussen de 
6 en 15 jaar, die het leuk vindt 
om met elkaar te sporten is wel-
kom. Een beetje balgevoel is 

natuurlijk meegenomen. Elke 
woensdagmiddag wordt er ge-
traind in Sporthal De Zien van 
17.30 tot 19.00 uur. Aanmelden is 
niet nodig. Extra informatie: Inge 
Heijne 0251-315647. 

Uitgeest - Op donderdag 18 no-
vember ziet het programma van 
Voluit er als volgt uit. Om 20.00 
uur: Voluit DS 1 - Madjoe DS 3, 
Voluit DS 2 - Smash Velsen ‘96 
DS 1, Voluit DS 5 - Compaen DS 
5, Voluit DS 3 - MOVE DS 4. 
Voluit HS 2 - Spaarnestad HS16 
speelt om 21.30 uur, net zoals 
Voluit HS 1 - VCH HS 4 en Voluit 
DS 4 - Bevok DS 2. 
Zaterdag 20 november 14.00 uur: 
Voluit MC 1 - Croonenburg XC 
1 en Voldin MC 2 - Clam Dycke 
MC 2 om 15.00 uur.

Wedstrijdover-
zicht van Voluit

Uitgeest - BoekStart is een pro-
gramma dat het lezen met jonge 
kinderen wil bevorderen. 
In samenwerking met de consul-
tatiebureaus van Jeugdgezond-
heidszorg Midden Kennemer-
land en de gemeente Uitgeest 
start het project op maandag 22 
november. 
Vanaf die dag kunnen ouders 
boekjes voor hun baby lenen 
in de bibliotheek. Wie zijn/haar 
baby komt aangeven bij de ge-
meente, ontvangt een brief van 
de burgemeester waarin de ou-
ders worden geattendeerd op 
BoekStart. 
Met de waardebon die hierbij 
verstrekt wordt kunnen ouders 
hun baby inschrijven bij de bi-
bliotheek. Hier ontvangen ze een 
leuk BoekStartkoffertje met in-
houd. 
Ouders die al een baby van nog 
geen jaar hebben en op een an-
dere manier zijn geattendeerd 
op BoekStart zijn ook welkom in 
de bibliotheek. 

Voor meer informatie en korting-
bonnen zie www.boekstart.nl.

Boekstart in 
de bibliotheek

Naast uitvaartcentrum 
Barbara 24 uurskamer
Uitgeest - Wie iemand door de 
dood verliest, is dikwijls door 
emoties overmand. En toch moet 
er gehandeld worden, hoe moei-
lijk dat ook is. Steeds meer wil-
len mensen de overledene thuis 
opbaren, maar niet iedereen 
heeft daar de ruimte voor. Reden 
waarom de Uitgeester begrafe-
nis- en crematievereniging Bar-
bara het initiatief nam om naast 
het uitvaartcentrum een 24 uurs-
kamer te bouwen met het accent 
op een huiselijke sfeer. 
Op 25 oktober ging de eerste 
spade de grond in. Het gehele 
gebouwtje is 18,5 meter lang en 
3,5 meter breed. In de huiskamer 
is het aangenaam vertoeven. Er 
staan net als bij de mensen thuis 
een tafel, stoelen en een bank. 
Voorts is er een keukentje met 
een koelkast, kan men er zelf 
voor koffie en thee zorgen en is 
er een hal met een toilet. Het zal 
voor velen een hele ontlasting 

zijn als men de sleutel van de-
ze 24 uurskamer krijgt overhan-
digd. Men kan er 24 uur lang fa-
milieleden of vrienden ontvan-
gen en ook zelf net zo lang bij de 
overledene blijven als men dat 
wenst. Elly Cornelisse, sinds fe-
bruari 2010 voorzitter van Barba-
ra zegt: “De behoefte van het op-
baren in huiselijke sfeer werd de 
laatste jaren steeds groter. Daar-
om hebben de leden van de ver-
eniging Barbara tijdens de le-
denvergadering in mei groen 
licht gegeven voor de nieuw-
bouw van een 24 uurskamer. 
De gemeente Uitgeest heeft de 
bouwplannen goedgekeurd en 
heeft een bouwvergunning af-
gegeven.  Daarna is men onmid-
dellijk gestart.” Men wil dat alles 
klaar is vóór de kerst. In janua-
ri komt er een open dag, zodat 
alle geïnteresseerden de nieuwe 
24 uurskamer kunnen bekijken. 
(Marga Wiersma)

Mantelzorgers in zonnetje 
Uitgeest - Woensdag 10 no-
vember was de Dag van de 
Mantelzorg. Deze verwendag 
voor mantelzorgers is jaarlijks 
op 10 november en is bedoeld 
om mantelzorgers in het zonne-
tje te zetten. Ze zorgen het he-
le jaar voor hun naaste, nu zijn 
zij aan de beurt!  Speciaal voor 
mantelzorgers uit Uitgeest was 
er een feestelijke dag in Dorps-
huis de Zwaan. Een medewerker 
van Tandem verwelkomde zo’n 
vijftien mantelzorgers met koffie, 
thee en gebak. Na de koffie gin-
gen de tafels aan de kant. Een 
aantal mantelzorgers maakte 

kennis met yoga en een andere 
groep ging aan de slag met sie-
raden maken. Na de lunch kon-
den ze nog meer ontspannen bij 
de workshop Tai Chi. Mensen 
maakten kennis met de basis en 
konden een aantal technieken 
ook thuis uitvoeren. 

Tijdens de borrel waren de reac-
ties van de mantelzorgers over 
de dag positief. Een mevrouw 
vertelde:”Het is heel fijn om even 
een dergelijke dag voor mijzelf 
te hebben en ik ga met een leuk 
aandenken, mijn zelfgemaakte 
armband naar huis.”

Binnenmeer in finale 
met beste schoollunch
Uitgeest - De Noord-Holland-
se finalist voor de verkiezing van 
‘De beste schoollunch van Ne-
derland’ is de Binnenmeer uit 
Uitgeest geworden. Deze school 
gaat de lunch maken, die zij in-

gezonden hebben, in het Dam-
hotel in Edam. De finale waar-
in de Beste Schoollunch van 
Nederland gekozen wordt zal 
plaatsvinden op 25 januari in 
Wageningen.

   

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
OH, KOM ER EENS KIJKEN.....
Een winkel vol feestelijke lekkernijen, dus kies maar uit  !!
Van woensdag tot woensdag:

Kuipje BORSTPLAAT- of MARSEPEIN SNIJBONBONS
héérlijk... per st. van €3,30 voor € 2,50 !!
Dit weekend:

AMANDELSTAAF én een pakje SPECULAAS
bereid met 100% roomboter ! nu samen van € 8,20 voor € 6,50 !!

PS) Chocoladeletters van A tot Z én handgemaakt !!
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Sinterklaas is in het land

Een sleutel uit de hemel
Castricum - Zaterdag is Sint 
in het land aangekomen en 
niet veel later bracht hij een be-
zoek aan verschillende dor-
pen waaronder Castricum. Zon-
dag was het de beurt aan Lim-
men, Akersloot en Uitgeest. 
Overal werd hij opgewacht door 
heel veel kinderen, papa’s, ma-
ma’s, opa’s en oma’s, ondanks 
het slechte weer. In Limmen 

kwam hij om 14.00 uur met de 
boot in de haven in. Maar om-
dat de motor pech kreeg moest 
de goedheiligman gered worden. 
Een echte telekraan moest er bij 
te pas komen om Sint zo’n tien  
meter omhoog te hijsen en voor 
het podium weer op vaste grond 
neer te zetten. Na een rondrit 
door het dorp is de Sint daarna 
ontvangen in de kerk.  Daar was 

het zingen en swingen, want een 
echte live pepernotenband zorg-
de  voor een echte feeststem-
ming. De sleutel van zijn kluis, 
waar het grote boek was in op-
geborgen, was tijdens het hijs-
spektakel in het Stet, in het wa-
ter gevallen. Maar het is weer 
goed gekomen, want in de kerk 
bleek een reservesleutel vanuit 
de hemel te komen.   

Eerste woningen spouwmuurisolatie

Veel belangstelling voor 
woningisolatie bij CALorie
Castricum - Op donderdag 4 
nov. organiseerde CALorie een 
goed bezochte kennismarkt over 
het isoleren van woningen die 
vóór 1975 zijn gebouwd. In de 
zaal van het nieuwe gebouw van 
de Oude Haarlemmerweg nr. 75 
stonden 60 stoelen klaar, en de-
ze raakten allemaal bezet. Eige-
naar Wim Tromp, zelf lid van CA-
Lorie en een fan van duurzaam-
heid, was gastheer.
De kramen voor muur-, raam-, 
vloer- en dakisolatie waren be-
mand door de leden van de 
werkgroep Besparen, onder-
steund door een drietal vakmen-
sen. Buiten de korte inleidingen 
was er volop gelegenheid alge-
mene informatie in te winnen en 
vragen te stellen over isolatie-
maatregelen in de eigen woning.
Er waren twee korte inleidingen. 
Eerst gaf Michiel de Nijs van 

ComfortWonenCastricum zijn vi-
sie op de praktijk van het isole-
ren. Daarna vertelde Theo Smit 
van de werkgroep Besparen van 
CALorie over de aanpak van het 
isoleren van de spouwmuren van 
huizen in de van Speijkkade. 
Na de pauze regisseerden Mar-
leen Heeman en Joke Rijnnoudt 
van de werkgroep Bewustzijn 
van CALorie het in groepjes na-
denken over ‘straatisolatie’. in de 
groepjes leverden diverse goe-
de suggesties op voor de straat-
aanpak. Verder hebben zich de-
ze avond zes mensen aangemeld 
die verder willen praten over het 
gezamenlijk uitvoeren van isola-
tiemaatregelen in hun straat. 

Wie meer wil weten mailt naar 
CALorie2010@gmail.com of 
belt 0251-655827 of kijkt op   
www.CALorieenergie.nl. 

Zwarte Pietentheater
Castricum - Dankzij de on-
dernemers van winkelcentrum 
Geesterduin kunnen kinderen 
voor een euro genieten op zon-
dag 21 november vanaf 15.00 
uur van Zwarte Pietentheater. De 
voorstelling vindt plaats in Gees-
terhage. De voorstelling wordt 
ook gespeeld in de Storeyclub in 
Akersloot dezelfde dag om 12.00 

uur en op zondag 28 november 
om  14.00 uur in de Burgerij in 
Limmen.
Deze ludieke voorstelling wordt 
gespeeld door de toneelgroe-
pen Pancratius en Forento. Sa-
men maken zij al jaren een sin-
terklaasproductie die zij in de 
hele omgeving op het podium 
brengen. 

Conferentie Bouwen aan 
vernieuwde tweede fase 
Castricum - Op donderdag 18 
november organiseert het Jac. P. 
Thijsse College in samenwerking 
met het Scholennetwerk boven-
bouw van het Centrum voor na-
scholing van de Universiteit van 
Amsterdam een conferentie op 
haar school met de titel ‘Bou-
wen aan een vernieuwde twee-
de fase’.
In het scholennetwerk delen 
scholen al sinds 1988 ervarin-
gen met elkaar en ondersteunen 
zij elkaar bij hun onderwijsver-
nieuwing. Dat doen zij op maan-

delijkse bijeenkomsten waarin 
vooral met elkaar uitgewisseld 
en gedeeld wordt. Het Netwerk 
publiceerde inmiddels vijf boe-
ken met schoolbeschrijvingen 
en organiseert nu alweer voor de 
derde keer een conferentie op 
het Jac. P. Thijsse College. Op de 
vorige twee conferenties ston-
den steeds ontwikkelingen in de 
tweede fase en het studiehuis 
centraal. Dat is nu ook het geval. 
De aanleiding voor het Jac. P. 
Thijsse College voor de confe-
rentie is dat zij letterlijk haar stu-

diehuis heeft verbouwd en daar-
mee vorm heeft gegeven aan het 
voortschrijdend inzicht ten aan-
zien van onderwijs in de boven-
bouw.

Op de conferentie zullen deelne-
mende scholen van het Netwerk 
door middel van workshops suc-
cesvolle ontwikkelingen op de 
eigen scholen presenteren aan 
collega’s van de netwerkscholen.
Na de workshops zal de confe-
rentie worden afgesloten met 
een wel heel speciale workshop 
namelijk van Jeroens Clan. Aan-
stormend cabarettalenten die 
nog maar net het studiehuis 
hebben verlaten en daar op hun 
eigen en humoristische wijze ui-
ting aan geven. 

Cadeaus met persoonlijk 
verhaal bij Wereldwinkel
Castricum – De Wereldwinkel 
vraagt aandacht voor het verhaal 
achter de vele cadeaus die hier 
worden verkocht. Het verhaal 
van de makers. 

Deze ondernemers, cacaoboe-
ren, houtsnijders en potten-
bakkers, maken met traditione-
le middelen de prachtigste pro-
ducten die helemaal passen in 
de hedendaagse trends. Zoals 

bijvoorbeeld de grillig gevormde 
houten schalen uit de Filippijnen. 
Deze zijn uit acaciahout gesne-
den. De bevolking plant op ieder 
vrij stukje grond acacia’s als in-
vestering. 

Na vijftien jaar wordt de boom 
geoogst en verkocht om er on-
der andere deze schalen van te 
maken. Zo verdienen veel men-
sen een zakcentje bij. Zo’n ver-

haal geeft toch een persoonlijk 
tintje aan een cadeau. 

Fairtrade chocoladeletters
Ook vraagt de Wereldwinkel al 
jaren aandacht voor de cacao-
boeren in Afrika. Nog steeds 
komt daar op de cacaoplanta-
ges kinderarbeid voor. Gelukkig 
produceren steeds meer merken 
‘eerlijke’ chocoladeletters. Be-
halve de heerlijke letters van To-

ny Chocolonely, verkoopt de We-
reldwinkel nu ook de chocola-
deletters van Verkade en Cho-
cla d’Or. Allemaal met Max Ha-
velaar keurmerk. Nog nooit was 
het zo gemakkelijk om aan fair-
trade chocoladeletters komen. 
Met de verkoop van fairtrade 
producten investeert de Wereld-
winkel in een leefbare wereld 
voor iedereen. 
Elk product uit het assortiment 
is met zorg en volgens fairtrade 
criteria geproduceerd en inge-
kocht. Ondernemers in ontwik-
kelingslanden krijgen op deze 
manier toegang tot de Europese 
markt en daarmee de kans een 
beter bestaan op te bouwen. Wie 
een cadeau koopt bij de Wereld-
winkel draagt daaraan bij. 

Castricum - Hoe kan men op 
eenvoudige wijze een adres-
senlijst in Microsoft Word ma-
ken? En hoe kan men aan de 
hand van deze adressenlijst eti-
ketten maken voor bijvoorbeeld 
het verzenden van vakantie- of 
kerstkaarten? 
Een bijeenkomst voor 50-plus-
sers in een rustig tempo. Van 
14.15 tot 16.15 uur op de boven-
verdieping van de bibliotheek 
op woensdag 24 november en 
woensdag 30 maart. 

Opgave bij Stichting Welzijn, tel.: 
656562. De kosten, 5 euro, wor-
den bij aanmelding betaald.

Workshop 50+
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Verrukkelijke workshops bij 
Van Vessem & Le Patichou

Castricum - Het is leuk, lekker 
én leerzaam. Van Vessum & Le 
Patichou organiseert vanaf be-
gin volgend jaar weer wekelijks 
workshops waarbij de deelne-
mers aan de gang gaan met sei-
zoensgebonden producten. Zo 
werden tijdens de laatste work-
shops van dit jaar speculaastaart 
gemaakt met appel, appelstu-
del, speculaaskoek en een Ita-
liaans chocoladetoetje met als 
naam tartufo; een ijsbonbon met 
truffelchocolade en versierd met 
slagroom, cacaopoeder, choco-
ladesaus en/of vanillesaus.
Pascal Boot, die de leiding geeft 
in de winkel en tijdens de work-
shops, is heel enthousiast. “Tij-
dens de laatste weken van het 
jaar is het te druk in de winkel om 
daarnaast ook nog eens work-

shops te organiseren, daarom 
beginnen we weer in het nieu-
we jaar. De workshops duren 2 
tot 2,5 uur en een groep bestaat 
uit maximaal tien tot twaalf deel-
nemers, anders lopen ze elkaar 
in de weg. De workshops vinden 
op donderdagavond plaats, maar 
wie met een groep wil komen, 
kan op afspraak voor een ander 
tijdstip kiezen. Het lijkt mij leuk 
om tijdens een workshop onder 
meer slagroomtaart te maken en 
eens een uitgebreide high tea.” 
Het plan is verder om het mo-
gelijk te maken kinderpartijtjes 
te vieren in de workshopruimte 
achter de winkel. Kinderen kun-
nen dan samen met vriendjes en 
vriendinnetjes gebak versieren 
en broodjes bakken. En lekker 
snoepen natuurlijk. 

Van Vessem & Le Patichou ver-
koopt brood, taartjes en fair 
trade chocolade, maar ook kof-
fie en er is gratis water en wifi. 
“We hebben een verhalenwin-
kel”, vervolgt Pascal. “Al onze 
producten hebben een verhaal. 
Het zijn verhalen over smaak en 
gezondheid. Want we gebrui-
ken alleen pure ingrediënten, 
het liefst zoveel mogelijk uit de 
streek. Zo hebben we ook bio-
logisch brood: de Zandhaas en 
de gevulde Zandhaas. Beiden 
zijn gemaakt met meel afkomstig 
van molenaar Jos Kors van ko-
renmolen De Zandhaas in Sant-
poort. En we werken met desem. 
Ons desembrood is niet zuur, het 
smaakt juist heerlijk fris en heeft 
een krokante korst. Eén van de 
toppers uit ons assortiment is 
het Monnikenbrood: een gezond 
en vezelrijk brood.” 
De Tasty Bites, tussendoortjes, 
worden gemaakt met verse wor-
teltjes of sappige appels, gezon-
de noten of biologische fair trade 
chocolade. Ze hebben namen als 
‘Chocolat and Nuts explosion’, 
‘Carrot’ en ‘Apple and more’. En 
dan, tot slot, de grote chocolade-
brokken. Ze zijn gemaakt van bi-
ologische fair trade chocolade. 
“We maken ze extra lekker door 
er pecannoten, sinaasappelsnip-
pers, pistachepitten en cranber-
ry’s aan toe te voegen. De brok-
ken zijn er in de smaken puur, 
melk, wit en sinaasappel en ze 
zijn zo lekker!” 
Van Vessem & Le Patichou is 
in Castricum te vinden op de 
Dorpsstraat 56 nabij het Bakker-
spleintje Castricum, tel.: 0251-
652997 Kijk voor meer informa-
tie op www.vvlp.nl. 

Stoeremeidendag PCC
Regio - Meisjes en techniek is 
tegenwoordig geen vreemde 
combinatie meer. Op PCC Oos-
terhout volgen meisjes die in 
techniek zijn geïnteresseerd zijn 
de populaire opleiding Vakcolle-
ge Techniek. Kennis maken met 
techniek kan tijdens de jaarlijkse 
StoereMeidenDag op woensdag 
24 november.
Meisjes die het leuk vinden hui-
zen of etalages in te richten, sie-
raden te ontwerpen of op een 
andere manier met techniek, de-
sign en ondernemerschap be-
zig te zijn, kunnen hun hart op-
halen in de zesjarige vmbo/mbo-
opleidingscombinatie Vakcollege 
Techniek. Aan het eind van de-
ze sterk praktijkgerichte oplei-
ding met 30% praktijk vanaf de 
allereerste dag, mag de leerling 
zich vakman of -vrouw noemen 
en is dan helemaal klaar voor 
een prima baan in de techniek. 
Op PCC Oosterhout loopt al een 
aantal meiden rond die hebben 
gekozen voor deze opleiding. 
Isa Leerling (12) wil later bin-
nenhuisarchitecte worden: “Ik 

zit pas anderhalve maand op de 
opleiding en ik vind de technie-
klessen heel leuk. Sommige op-
drachten zijn best lastig, want 
het moet allemaal heel precies, 
maar dat is juist wel interessant. 
En meisjes kunnen net zoveel als 
jongens, hoor!” 
Marissa Hoekmeijer (13) zit in 
het tweede jaar: “Op dit mo-
ment vind ik metaalbewerking 
het leukst om te doen. Later wil 
ik elektricien worden of lasser. 
Ik heb al eens gesoldeerd met 
een grote vlam en dat vond ik 
wel wat. Het was trouwens mijn 
idee om met een mooie Vakcol-
lege-boot die we zelf hebben ge-
maakt, mee te doen met de Koe-
dijker gondelvaart afgelopen 
zomer. Dat was geweldig, dus 
dat doen we volgend jaar zeker 
weer!”
De StoereMeidenDag op PCC 
Oosterhout begint op woensdag 
24 november om 8.30 uur. Meis-
jes die geïnteresseerd zijn kun-
nen zich aanmelden tot uiterlijk 
maandag 22 november via www.
pcc.nu

Kerst-Inn op kerstavond
Castricum - Voor de 24e keer 
wordt een Kerst-Inn georgani-
seerd om mensen die daar be-
hoefte aan hebben een gezellige 
kerstavond te bezorgen. Ook dit 
jaar niet in Dorpshuis De Kern, 
maar in De Schakel, Kerkpad 1 
in Castricum tegenover De Kern. 

De Kerst-inn is een samenzijn 
voor mensen die opzien tegen 
de feestdagen en die op kerst-
avond niet alleen willen zijn. De-
ze avond begint op 24 decem-
ber om 19.30 uur en duurt tot 

ongeveer 1 uur ’s nachts. Uit-
drukkelijk wordt gesteld dat ie-
dereen jong of oud, alleenstaan-
den of gezinnen, voor een gezel-
lige kerstavond welkom is. Tradi-
tioneel komt de kerstman langs 
met presentjes. 
Tijdens de kerst-inn kan men 
meedoen aan een bingospel of 
loterij. De firma chiron@ckpro-
ductions.nl. heeft belangeloos 
een website van de kerst-inn 
Castricum gemaakt. Men kan 
deze website bekijken op www.
kerst-inn.info.

Limmen - Donderdag heeft de 
politie een roodlichtcontrole ge-
houden op de Rijksweg, bij de 

Door rood kruising met de Burgemees-
ter Nieuwenhuijsenstraat. Veer-
tien automobilisten negeerden 
het rode verkeerslicht. Zij kregen 
een boete van 160 euro.

Heel lekker ontbijtje 
van bakkerij Van Baar
Akersloot - De eerste week van 
november was het de week van 
het scholenontbijt. Ook de Rem-
brandtschool uit Akersloot deed 
mee. De basisschool benaderde
bakkerij Van Baar met de vraag 
of zij de broodjes wilden verzor-
gen. 
Edith van Baar vertelt: “Van de 
organisatie van het scholenont-

bijt kregen wij als bakker com-
plete pakketten, met bordjes, 
bestek, boter en broodbeleg. Wij 
vonden het een leuk initiatief. Wij 
verzorgede voor alle klassen, en 
dus alle kinderen van de school, 
een wit en bruin bolletje en een 
minikrentenbol.  Zoals te zien op 
de foto heeft het de leerlingen 
zeer gesmaakt!” 

Bakkum - Op zaterdag 20 no-
vember wordt bij strandpaviljoen 
Zoomers een proefdag gehou-
den. Hierbij kan iedereen een 
voorproefje nemen op de kerst. 
Dat kan van 13.00 tot 17.00 uur. 
Alle leveranciers van Zoomers 
staan dan paraat met hun bes-
te waren. Zo is er een wijnproe-
verij van het Neerlands Wijnhuis, 
een biologische koffieproeverij 
van J.J. Darboven en staat er ie-
mand van Duvel Nederland klaar 
om alles over bijzondere winter-
se bieren te vertellen en te laten 
proeven. Op de barbeque wor-
den verschillende vlees- en vis-
gerechtjes bereid, en men kan 
de verschillende smaken van 
Bondi Chai Tea Latte proeven. 
Ook de huis-dj is er om jazzy 
loungemuziek te draaien. 
Strandpaviljoen Zoomers staat 
dit jaar voor het eerst de hele 
winter op het strand en organi-
seert allerlei verrassende activi-
teiten.

Lekkere proef-
dag bij Zoomers
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Kleuters ontroeren tijdens Sint Maarten  
Castricum - Op donderdag 11 
november hebben de kleuters 
van de Visser  ´t Hooftschool met 
hun zelfgemaakte lampionnen 
gezongen voor de bewoners van 
De Santmark die reikhalzend uit-
keken naar hun komst. Uit vol-
le borst zongen de kleuters de 

liedjes voor de microfoon. Ook 
andere liedjes werden gezon-
gen en de opa´s en oma´s deden  
enthousiast mee. Met een grote 
zak vol snoep gingen de kleuters  
terug naar school. Ze moch-
ten drie soorten snoep pakken 
en meenemen naar huis en de 

jongsten, die op school bleven, 
mochten drie lekkere dingen uit-
kiezen. De rest werd weggege-
ven aan de Voedselbank. “Een 
kippenvelmoment was dat geen 
enkele kleuter bezwaar maakte 
om het snoep af te geven”, aldus 
meester Jobse.  

Beuk van Beecksteijn in 
Tuin Kapitein Rommel
Castricum - De Heemskerk-
se Joke Sierag exposeert van 18 
november tot en met 17 janua-
ri met etsen in de tuin van Rom-
mel te Castricum . De etsen Old 
Beuckensteijn en Castanea Sat-
inva Mill zijn met ander werk te 
zien in de Tuin van Rommel. 

De ets Old Beuckenstijn is een 
ode aan de holle beuk in de tuin 
van buitenplaats Beeckestijn te 
Velsen. Deze beuk werd in 2003 

omgehaald nadat hij eerst door 
onbekenden als schoorsteen 
was gebruikt. De boom Castanea 
Satinva Mill is nog steeds in de 
tuin van de buitenplaats te zien.
Voor deze etsen zijn foto’s als 
basis gebruikt. 
De oorspronkelijke negatieven 
heeft Joke voor de etsen gepre-
pareerd volgens een chemisch 
procédé. De Tuin van Kapitein 
Rommel is te vinden schuin te-
genover het NS-station.

Dag van duurzaamheid 
op de Montessorischool
Castricum - Donderdag 11 
november was de Dag van de 
Duurzaamheid die gestart is met 
een landelijke voorleesactie op 
honderden scholen in Neder-
land. Op de Montessorischool is 
door oud-directeur Jan Beuvens 
voorgelezen uit het boek ‘Mr Fin-
ney en de wereld op z’n kop’, ge-
schreven door Laurentien van 
Oranje en geïllustreerd door Sieb 
Posthuma. De leerlingen werden 
uitgenodigd in gesprek te gaan 

over milieuthema’s in het alge-
meen en duurzaamheid in het 
bijzonder. Er ontstonden soms 
heftige gesprekken tussen leer-
lingen over wat duurzaamheid is 
en betekent in hun eigen dage-
lijks leven. 
Jan Beuvens: “Het was heel op-
vallend om te bemerken dat jon-
ge kinderen in de basisschool-
leeftijd zich al zo sterk bewust 
zijn van de duurzame wereld om 
hen heen.” 

Tyl XIII blijft in Gorteldonk
Limmen - Afgelopen zaterdag-
avond was het gezellig druk in 
De Burgerij te Limmen. Carna-
valsvereniging De Uylenspieg-
hels opende daar haar carna-
valsseizoen met het prinsenbal. 
Het draaide deze avond vooral 
om musicals. Na een kleine pau-
ze was het moment daar om te 
zien wie er komend seizoen als 
prins Tyl over Gorteldonk gaat 
regeren. Hier was geen wisse-
ling en dus blijft Bart Lieferink 
als prins Tyl XIII ook dit seizoen 
met de scepter over Gorteldonk 

zwaaien. Wel bleek dat de raads-
leden Edwin Gaasenbeek (na 
dertien jaar), Bob van Halderen 
(na zes jaar) en Marco Schou-
ten (na een jaar) om diverse re-
denen de Uylenspieghels gaan 
verlaten. Zij werden, samen met 
hun dames, in het zonnetje gezet 
en bedankt voor hun inzet. De 
nieuwe raadsleden zijn Rob van 
Emst, Sander Gerritsen en Mar-
cel van Tol. 

De Eetmiddag is dit jaar op zon-
dag 12 december in De Burgerij.  

Ouderen ontmoeten ouderen 
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum en de Tuin van Kapi-
tein Rommel nodigen ouderen 
uit koffie te drinken een praatje 
te maken in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Er is de mogelijkheid 
om mee te doen aan een geza-
menlijke activiteit. Vaak is er ook 
een verrassing. Woensdag 24 
november komt wethouder Ma-
rian Zonjee-Zonneveld de och-
tend officieel openen. Op 24 no-
vember en 1 december wordt het 
spel ‘Mensen Wensen’ gespeeld. 

Door dit spel te spelen kunnen 
mensen vertellen over de dingen 
de ze bezig houden en luisteren 
naar de verhalen van anderen. 

Deze ontmoetingsochtend vindt 
wekelijks plaats. De ochtend 
kan worden afgesloten met een 
gezamenlijke lunch, hier wordt 
een kleine vergoeding voor ge-
vraagd. Wie vervoer nodig heeft 
kan contact opnemen met 
Stichting Welzijn Castricum tel. 
656562. 

Castricum - Op donderdag-
avond 25 november geeft Eliza-
beth den Boer een lezing in de 
bibliotheek in Castricum over 
dromen en religieuze ervaringen. 
In deze lezing wordt ingegaan op 
de relatie tussen dromen, religie 
en spiritualiteit en de waarde en 
functie van dromen. Er worden 
voorbeelden gegeven uit de lite-
raire tradities van de grote reli-

Dromen en religieuze ervaringen
gies zoals hindoeïsme, christen-
dom en islam. Ook wordt inge-
gaan op de dromen van culturen 
als de Australische Aborigines 
en de inheemse bevolking van 
het Amazonegebied. De lezing is 
georganiseerd in samenwerking 
met Volksuniversiteit Castricum. 
Elizabeth den Boer heeft Gods-
dienstwetenschappen gestu-
deerd aan de Universiteit van 

Leiden en is vervolgens gepro-
moveerd aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen op de transiti-
onele functie van dromen bij in-
heemse volkeren van Suriname 
en Australië. 
De lezing begint om 20.00 uur. 
Kaarten zijn voor 6,50 euro te 
koop bij de klantenservice in de 
bibliotheek. Reserveren is mo-
gelijk op telefoonnummer 0251-
655678 of per mail via  castri-
cum@bibliotheekkennemer-
waard.nl. 

Muziekschoolconcours
Castricum - Op zaterdag 27 no-
vember is er weer het jaarlijk-
se concours voor muziekschool-
leerlingen van Toonbeeld Cas-
tricum en de muziek- en dans-
school van Heiloo. Er zullen tien 
leerlingen van de beide scho-
len op allerlei verschillende in-

strumenten spelen in muziek- en 
dansschool Heiloo. Er is gekozen 
voor een jury bestaande  uit pro-
fessionele musici, Jan Koehoorn: 
toetsenist en docent, Wim Kue-
ter, gitaardocent en bandcoach. 
Aanvang 10.00 uur, het adres is 
het Veld 1, toegang gratis. 

Georgische pianiste bij Toonbeeld
Castricum - Zondag 21 novem-
ber vindt bij Toonbeeld Concert 
op Zondag een bijzonder piano-
concert plaats. 

De in Georgië geboren pianis-
te Nino Khutsishvili brengt een 
boeiend programma met werken 
van Haydn, Schumann, Schu-
bert, Chopin en Prokofiev ten 
gehore. 

Het concert wordt gehou-
den op 21 november in de au-
la van Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6 in Castricum. Aan-

vangstijd van het concert 11.30 
uur, einde rond 13.30 uur. Los-
se toegangskaarten voor 10/8/4 
euro. Deze zijn verkrijgbaar aan 
de zaal en via e-mail: toonbeeld.
concertopzondag@gmail.com. 
Verder zijn kaarten verkrijgbaar 
bij Muziekhandel Borstlap (Bak-
kum), Boekhandel Laan (Castri-
cum Centrum) en de Readshop 
(Geesterduin). 

In de pauze koffie, thee, fris-
drank en/of wijn gratis. Telefo-
nisch reserveren en inlichtingen 
: 0251 659012. 
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Dramatische start van
zaalseizoen voor Helios
Castricum - In de eerste zaal-
wedstrijd heeft Helios tegen 
Madjoe uit Rijnsburg een zeer 
matige teamprestatie geleverd. 
Coach Anand Joeloemsing was 
na afloop van de wedstrijd ont-
goocheld. ‘Ik weet niet meer hoe 
ik dit Helios moet inspireren tot 
hoge prestaties. De fut is eruit. 
Dit team is geen team, ze gaan 
alleen voor hun eigen kansen en 
zijn niet bereid om voor elkaar te 
werken.’
De wedstrijd begint nog redelijk 
met een aantal mooie doelpun-
ten van de nieuwe aanvoerder 
Loes Brakenhoff. Over en weer 
werden er veel fouten gemaakt 
en hielden beide teams elkaar 
goed in evenwicht. De ruststand 
van 6-6 gaf een goed beeld van 
de machtsverhoudingen.
Na de rust lukte er niets meer bij 
Helios. Het team speelde haar 

meest dramatische helft van de 
afgelopen jaren. Er werden nog 
wel kansen gecreëerd maar 
geen enkele bal trof meer doel. 
Madjoe scoorde ook niet veel 
maar wist in de tweede helft nog 
vier doelpunten te maken. Op 
het einde van de wedstrijd stond  
er een zeer teleurstellende eind-
stand van 6-10 op het scorebord.
Tijdens de komende trainingen 
zal er goed met elkaar moeten 
worden gesproken. Volgens de 
coach moeten de spelers besef-
fen dat zij voor elkaar moeten 
knokken en vertrouwen in el-
kaar moeten uitspreken, anders 
wordt dit  een verloren zaalsei-
zoen. Of Helios zich weet te her-
stellen van dit verlies zal aan-
staande zondag blijken. Dan 
staat de wedstrijd tegen Purmer 
op het programma. De wedstrijd 
begint om 15.00 uur. 

Marc Hoeben lacht weer
Castricum - Op het jeugd-
toernooi bij AZ in de herfstva-
kantie had FC Castricum-spe-
ler Marc Hoeben niet veel geluk. 
Marc viel in de laatste wedstrijd 
uit met een ernstige voetblessu-
re, opgelopen  bij een vervelen-
de overtreding van een DWS-
speler. Dat Marc op dat moment 
scoorde, kon de pijn niet verlich-
ten. AZ-verzorger Ron Kooy ad-
viseerde al snel medische hulp 
van een arts in te roepen. In het 
MCA werd een gekneusde voet 

en een gebroken teen geconsta-
teerd. Marc lag dan ook de ge-
hele herfstvakantie thuis op de 
bank. Daarna werd het voorzich-
tig lopen op krukken. 

Marc lachend: “Maar wat ik héél 
leuk vond is dat iedereen op vi-
site is geweest. Meneer Kramer, 
de leiders maar ook alle spelers. 
En Ron Kooy van AZ belde mijn 
moeder op en beloofde twee vrij-
kaarten voor AZ!” (Foto: Han de 
Swart).

Dames Croonenburg 
vissen achter het net
Castricum - Graag hadden de 
dames van volleybalvereniging 
Croonenburg de trend doorgezet 
na de 3-1 winst van vorige week 
tegen Forza. Helaas was tegen 
het hoger geplaatste Abcoude 
niets minder waar en stond, na 
twee goede en twee slecht ge-
speelde sets, de eerste 4-0 ne-
derlaag op het bord. 
Gewaarschuwd voor een zeer er-
varen tegenstander werd uitste-
kend gestart. De pass lag goed, 
waardoor spelverdeelster Rebec-
ca Boonman haar set-ups over-
al kwijt kon en er zowel aanval-
lend als tactisch makkelijk gaten 
in de verdediging van Abcoude 
gevonden konden worden. Niet 
in staat het niveau vast te hou-
den, wist Abcoude met een las-
tige service de Castricumse ver-
dediging te ontregelen. Goede 
invalbeurten van talenten Lisan 
Kok en Winnie van Assendelft 
konden het tij niet keren, 20-25. 
De tweede set had meer weg 
van de goede wedstrijd van vo-
rige week. Weer een goede start 
met een goede pass en meerde-
re serviceseries van Nienke van 

Lammeren resulteerde in een 
18-9 voorsprong. Met de ge-
dachte de set al binnen te heb-
ben, verslapte de concentra-
tie en bracht Abcoude de stand 
terug naar 22-22. Na een zeer 
spannende eindstrijd met veel 
lange rally’s kwam Abcoude bij 
30-28 als winnaar uit de bus.
Door een slechte pass, een niet 
sluitend blok, weinig servicedruk 
en weinig beleving kon het slim 
spelende Abcoude simpel door 
naar een 25-11 overwinning. 
Om de eer te redden en met een 
punt naar huis te gaan, werd met 
meer beleving de 4e
set gestart. De goed georgani-
seerde verdediging van Abcou-
de maakte scoren erg lastig voor 
Croonenburg en een 7-13 ach-
terstand was het gevolg. Zowel 
tweede
spelverdeelster Cindy Heere als 
de jeugdspeelsters Lisan Kok en 
Winnie van Assendelft werden 
halverwege deze laatste set in-
gebracht. Met de beleving als
vanouds kon Croonenburg goed 
terugkomen, maar had Abcoude 
het laatste woord, 25-20. 

Grote overwinningen 
bij Judoclub Groefsema
Limmen - Zaterdagavond was 
de tweede ronde van de WFJC. 
Deze ronde werd georgani-
seerd door Judoclub Groefse-
ma in Limmen. In een gezelli-
ge ambiance waren alle teams 
uit de 3e klasse aanwezig om 
er een spannende competitie-
avond van te maken.
De eerste partij van Judo-
club Groefsema was tegen Ju-
doclub Hensbroek. De partij 
werd met 14-6 gewonnen door 
Judoclub Groefsema. Er waren 
winst partijen voor Hidde Hec-
kers, Kirsten Ente, Max Ahlers, 
Ricardo Joosten, Leon Borg-
steede, Rick Kaandorp en Jo-
ris Molenaar. De tweede partij 
was tegen Hajime uit Alkmaar. 

De partij werd gewonnen met 
18-2. Het publiek in Limmen 
werd getrakteerd op een ware 
galavoorstelling; met verschil-
lende technieken werd Hajime 
ruim verslagen. 
Hidde Heckers, Kirsten Ente, 
Max Ahlers, Ricardo Joosten, 
Wesley Groefsema, Jeroen v/d 
Zwet, Sander Groefsema, Rick 
Kaandorp en Joris Molenaar 
zorgde voor de winstpartijen. 
Door de twee ruime overwin-
ningen blijft Judoclub Groef-
sema het klassement aanvoe-
ren. 
De volgende ronde is in janu-
ari bij Judoclub Hensbroek. 
Dan judoot Judoclub Groefse-
ma tegen Ashi-San en Yama-

guchi de nummer twee en drie 
uit de competitie. Afgelopen 
zondag waren er bijna 40 kin-
deren op de judomat actief om 
onderling met elkaar wedstrij-
den te judoën. Als een judoka 
honderd judopunten bij elkaar 
heeft gespaard, verdient de ju-
doka een puntentegel.
Deze ronde hebben Milan 
Beentjes, Clemens Broekhoff, 
Siem van der Vlies, Youri de 
Raadt, Levi Legdeur de wit-
te tegel gehaald. De gele te-
gel was voor Lasse van Drue-
nen, Jens Rozenbroek. Xander 
Schoemaker, Jelle Koenders, 
Margot van der Bent haalden 
de oranje tegel en Kane van 
Raalte de blauwe tegel.

Het team van Judoclub Groefsema op de bovenste rij van links naar rechts Leon Borgsteede, Rick Kaan-
dorp, Kirsten Ente, Paul van der Zwet, Sander Groefsema, Robbert Visscher, Joris Molenaar. Onderste rij 
van links naar rechts Ricardo Joosten, Max Ahlers, Wesley Groefsema, Jeroen van der Zwet, Hidde Hec-
kers en Margot van der Bent

Ook vissen naar baars?
Castricum - Zondagochtend 21 november organiseert hengelsport-
vereniging Castricum weer een baarswedstrijd. Het vertrek is om 7.45 
uur vanaf de Geesterduinweg. Het inleggeld voor deze wedstrijd is 3 
euro. Geldige visdocumenten zijn noodzakelijk. Voor de wedstrijd op-
geven bij Piet Veldt tel.: 06-55736861, email: pietveldt@ziggo.nl. 

Castricum - De herfst vakan-
tie stond bij zwembad De Wit-
te Brug in het teken van de 
zwem4daagse. De deelnemers 
die jonger dan tien jaar zijn 
hebben 250 meter gezwom-
men en de deelnemers ouder 
dan tien jaar moesten 500 me-
ter zwemmen.
Zestig mensen hebben van 
maandag tot en met vrijdag 
vier van de vijf dagen gezwom-
men. 

Zwem4daagse 
in zwembad 
De Witte Brug
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Groot Castricums dictee
Castricum - Op dinsdagavond 
23 november organiseert de 
Stichting Welzijn Castricum in 
samenwerking met de biblio-
theek voor de vierde keer het 
Groot Castricums dictee. Leer-
lingen van het Bonhoeffercolle-
ge en het Jac. P. Thijsse college 
nemen het op tegen een groep 
55-plussers. Welke groep scoort 

deze avond als beste op het ge-
bied van de nieuwe spelling? 
Vorig jaar won een leerling van 
het Bonhoeffercollege. Ook toe-
schouwers zijn deze avond wel-
kom, het publiek kan het dictee 
meeschrijven, maar doet niet of-
ficieel mee als deelnemer. Vanaf 
19.00 uur in de bibliotheek van 
Castricum.

Kinderen en scheiding
Castricum - Een bijeenkomst 
voor ouders over wat een schei-
ding voor kinderen betekent, hoe 
hen te helpen omgaan met de 
scheiding en problemen snel te 
signaleren. 
Ouders krijgen handvatten om 
met behulp van kinderboe-
ken over scheiding hun kind te 
helpen bij het omgaan met de 

scheiding. Ouders krijgen uit-
leg over wat en ouderschaps-
plan is en wat hier in kan komen 
te staan. De kosten zijn 25 eu-
ro per deelnemer. Voor informa-
tie of aanmelden: Danielle Kerk-
hof, opvoedcoach@hetnet.nl, 
06-46441332 of Karin van Eijnd-
thoven, info@ bureauvanhoven.
nl, 06-18422184.

Welkom voor fietsers Burkina
Castricum - Nog een paar we-
ken en dan is het zover. De fami-
lie en organisatie van de Stich-
ting Fietsen voor Burkina ver-
wacht een deel van de fietsers 
en begeleiding terug uit Afrika 
op 23 november en een deel op 
26 november. De fietsers hebben 

hun tocht er dan op zitten.
Van Limmen naar Burkina Faso, 
het is een monsterfietstocht en 
dat is in de praktijk ook geble-
ken. Onderweg waren er niet al-
leen letterlijk hoogte- en diepte-
punten, maar ook vanuit men-
selijk oogpunt gezien. De fiet-

sers en begeleiders worden op 
zaterdag 27 november voor een 
officiëel gedeelte in De Burgerij 
verwacht. Aanvang van het pro-
gramma is 13.30 uur. Er wordt 
een presentatie gehouden van 
de reis en er kunnen vragen aan 
de fietsers worden gesteld.   

Eerste paal nieuwbouw 
De Boogaert geslagen
Castricum - Woensdagmid-
dag 10 november leek het of 
de tijd op het bouwterrein van 
woonzorgcentrum De Boogaert 
in Castricum even had stilge-
staan. Met een antieke hei-in-
stallatie en negen ‘bouwvakkers’ 
aan de touwen, werd symbo-
lisch de eerste paal van de nieu-
we De Boogaert in de grond ge-
slagen. De bouwvakkers waren 
vertegenwoordigers van de ge-
meente, Kennemer Wonen, ViVa! 
Zorggroep, Odion, omwonenden 
en twee hoogbejaarde bewoners 
van de Boogaert, beiden rond de 
100 jaar. Een van de bewoners, 
de heer Duke, was vroeger zelf 
bouwvakker en heeft nog de te-
gels gezet in het huidige verzor-
gingshuis. Een acteur, butler Al-
phons, zorgde ervoor dat het he-
le evenement op rolletjes verliep. 
Kennemer Wonen bouwt in sa-
menwerking met ViVa! Zorg-
groep de nieuwbouw van woon-
zorgcentrum De Boogaert. In 
de nieuwe De Boogaert kun-
nen mensen die afhankelijk zijn 
van zorg een goede woonruimte 
krijgen met een dito verzorging. 
Ook is er plek voor oudere men-
sen die zolang mogelijk zelfstan-
dig willen blijven wonen. Daar-
naast biedt het woonzorgcen-
trum in De Boogaert (zorg)voor-
zieningen waar omwonenden uit 
de omgeving van De Boogaert 

ook gebruik van kunnen maken, 
zoals een restaurant.  
De nieuwbouw wordt in twee fa-
sen gerealiseerd en verrijst op 
en nabij de plek van het hui-
dige woonzorgcentrum. In het 
nieuw te bouwen wooncom-
plex wordt het woonzorgcen-
trum, dat onderdeel is van de Vi-
Va! Zorggroep, opnieuw gehuis-
vest. De ViVa! Zorggroep gaat 
75 wooneenheden van Kenne-
mer Wonen huren. Stichting Odi-
on huurt zestien wooneenhe-
den. Stichting Odion helpt men-
sen met een verstandelijke of li-
chamelijke beperking. Ook wor-
den er nog eens vijftig zelfstan-
dige huurappartementen voor 
Kennemer Wonen gebouwd. De 
komende jaren worden er in to-
taal 141 wooneenheden gere-
aliseerd. Mulder Obdam bouwt 
op het terrein nog een derde to-
ren van het project Triade, met 
middeldure koopappartemen-
ten, naast de twee al opgelever-
de woontorens.
Naar verwachting kunnen de be-
woners van De Boogaert in 2012 
naar het nieuwe gebouw verhui-
zen. Voor een deel is dit tijdelij-
ke huisvesting. Daarna wordt 
met de tweede fase van de bouw 
gestart. Medio 2014 worden de 
laatste zorgappartementen en 
de zelfstandige huur- en koop-
appartementen opgeleverd.   

Bloemen voor mantelzorger
Castricum - Wethouder Bert 
Meijer en Marissa Geldorp, me-
dewerker van het Zorgloket, ver-
rasten op 10 november, de Dag 
van de Mantelzorg, de fami-
lie Karis-Heine en hun vijf kin-

deren met een bezoek en een 
bos bloemen. Zij vestigden hier-
mee de aandacht op de inzet van 
mantelzorgers voor hun naasten, 
en het belang van mantelzorgers 
voor de maatschappij. 

Castricum - Tijdens de bijeen-
komsten van de Verhalengroep 
worden herinneringen gedeeld 
met anderen. 
Dinsdagochtend 23 november 
belicht Piet Veldt van 10.00 tot 
11.30 uur het onderwerp begra-
fenissen in de katholieke kerk. 
Hij is 50 jaar drager geweest bij 
verschillende uitvaartverenigin-
gen en heeft de uitvaartbranche 
in al die jaren sterk zien veran-
deren. 
Belangstellenden kunnen aan-
schuiven in de Duynkant, het 
onderkomen van de werkgroep 
Oud Castricum, hoek Gevers-
weg/Duinenboschweg achter 
het station. 
Bijdrage voor koffie en thee 2.50 
euro. Belangstellenden kunnen 
zich opgeven bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 Castricum, tel.: 656562, e-
mail info@welzijncastricum.nl. 

Begrafenissen in 
katholieke kerk 

Ondernemersprijzen voor Mull, Lute 
Rootz, Borst Bouw en Oude Raadhuis
Castricum - Tijdens een fees-
telijke bijeenkomst in Hotel 
Akersloot zijn dinsdagavond de 
prijswinnaars bekendgemaakt 
van de Ondernemersprijzen Cas-
tricum in vier verschillende ca-
tegorieën. Tot winnaars werden 
uitgeroepen Mull Kleding (ca-
tegorie detailhandel), Hotel Het 
Oude raadhuis (categorie toeris-
me), Lute Rootz (categorie hore-
ca) en AC Borst Bouw (categorie 
duurzaam ondernemen). 

De prijzen zijn een soort Os-
cars voor de beste bedrijven in 
Akersloot, Bakkum, Castricum, 
De Woude en Limmen. 
Voor elke categorie waren drie 
bedrijven genomineerd. Al-

le moesten een hoofdvestiging 
hebben in Castricum, ingeschre-
ven zijn bij de Kamer van Koop-
handel, toegevoegde waar-
de hebben voor de gemeente 
(maatschappelijk verantwoord 
ondernemen) en zich profileren 
op het gebied van kennisover-
dracht (bijvoorbeeld leer-/werk-
bedrijf), samenwerking en inno-
vatie (zoals nieuwe media). 

Mystery visits, beoordelingen 
door een vakjury en de waarde-
ring van het publiek leidden tot 
de genoemde eindstanden. De 
prijzen werden uitgereikt door 
burgemeester Emmens, wet-
houder Portegies, directeur van 
de Kamer van Koophandel Thijs 

Pennink en de onafhankelijk 
voorzitter van het Economisch 
Platform Martin de Vries. 
Naast de prijzen voor de diver-
se categorieën reikte directeur 
Erik Minnema van de Rabobank 
de ‘Rabo-lefpenning’ uit aan de 
ondernemer die zich heeft on-
derscheiden op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Deze prijs viel ten 
deel aan de eigenaren van Hotel 
Het Oude Raadhuis.

De feestelijke uitreiking werd dit 
jaar voor het eerst georganiseerd 
en zal een jaarlijks terugkerend 
evenement worden. Organisato-
ren zijn de gemeente en de Ra-
bobank. 
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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.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE
AlGEMENE zAKEN EN fINANCIëN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt 
een openbare vergadering op donderdag 18 novem-
ber in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 
28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Bespreking initiatief D66 om van Uitgeest een mil-
lenniumgemeente te maken.
- Bespreking Slotbegrotingswijziging 2009.
- Kadernota Transparante inhuur.
- Derde kwartaalrapportage 2010.
- Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Vei-
ligheidsregio Kennemerland.
- Bespreking financiële situatie VRK.

VERGADERING wElstANDsCOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 22 
november de bouwplannen van de gemeente Uit-
geest. De agenda van de te behandelen bouwplan-
nen ligt vanaf donderdag 18 november ter inzage 
bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor 
inzage in de te behandelen bouwplannen, het bij-
wonen van de vergadering en overige informatie 
over welstandszaken kunt u contact opnemen met 
de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, 
tel. 0251 - 36 11 69..
 
stANDPlAAtsVERGuNNINGEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken be-
kend dat aan de volgende personen op de navolgen-
de plaatsen en tijdstippen een standplaatsvergunning 
is verleend voor het jaar 2011:

- S&S Bloemenhandel, vrijdag en zaterdag de gehele 
dag op de Prinses Beatrixlaan/Hoek Hogeweg
- Kerssens Vishandel, vrijdagmiddag op het terrein 
aan de Middelweg nabij de Marskramer en op zater-
dag de gehele dag op het parkeerterrein bij Super de 
Boer aan de Melis Stokelaan

Tevens is vergunning verleend aan Kerssens Vishan-
del te Akersloot om op 24 en 31 december 2010 van 
09.00 tot 19.00 uur een standplaats in te nemen ten 
behoeve van de verkoop van vis op het parkeerterrein 
bij Super De Boer aan de Melis Stokelaan. 

Aan bovengenoemde vergunningen zijn voorwaar-
den verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn 
verkrijgbaar bij het Stafbureau. Een bezwaarschrift 
dient binnen zes weken na bekendmaking van de be-
sluiten tot vergunningverlening te worden ingediend.

huIsVEstINGsVERGuNNING 
MIDDElwEG 61f
Op 8 november 2010 heeft het college een  huisves-
tingsvergunning aan de eigenaar van de Middelweg 
61f te Uitgeest verstuurd. Mocht u naar aanleiding 
hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met de heer B. Visser 0251 - 36 11 78.

Ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene 
wet bestuurs recht  kan iedere belanghebbende tegen 
dit besluit binnen zes weken na verzend datum van dit 
schrijven bezwaar maken bij burgemeester en wet-
houders van Uitgeest, Middel weg 28, Uit geest, 1911 
EG, door middel van het indienen van een gedagte-
kend en gemotiveerd ondertekend bezwaar schrift.
Indien een zodanig bezwaarschrift is ingediend, kan 
ingevolge titel 8.3 van genoemde wet aan de voorzie-
ningenrechter te Haarlem, Stationsplein 80, Haarlem, 

2011 LM, worden verzocht om een voorlopige voor-
ziening, als men van mening is, dat, gelet op alle be-
langen, onmid dellijke spoed dit noodzakelijk maakt. 
Hiervoor zijn griffie rechten verschuldigd.

PlAAtsING CONtAINERs DE tERP
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken be-
kend dat toestemming is verleend aan Visser & Smit 
Hanab distributie BV voor het plaatsen van twee con-
tainers, een afvalbak een schaftkeet en een eco-toilet 
op vier parkeerplaatsen ter hoogte van de Terp 37 voor 
de periode van 1 november t/m 5 december 2010. Aan 
deze toestemming zijn voorwaarden verbonden.

PlAAtsING CONtAINER VOORVENstRAAt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat toestemming is verleend aan Mandjes In-
stallatietechniek voor het plaatsen van een container 
op de parkeerplaats direct naast het perceel Voorven-
straat 18 voor de periode 8 november t/m 24 decem-
ber 2010. Aan deze toestemming zijn voorwaarden 
verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift te-
gen verleende vergunningen zijn verkrijgbaar bij het 
Stafbureau. Belanghebbenden kunnen tegen deze be-
sluiten een bezwaarschrift indienen binnen zes weken 
na de bekendmaking.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
OV 2010-016  Lepelaarstraat 3 Plaatsen dakkapel 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergun-
ning ook wordt verleend. 

Afgegeven omgevingsvergunning
Verzenddatum
17-11-2010  Oosterwerf 6 Plaatsen lichtreclame 

Afgegeven bouwvergunning 2e fase
Verzenddatum
17-11-2010 Westergeest 65 Oprichten woning  
 
Afgegeven sloopvergunning
Verzenddatum
17-11-2010  Viaduct Molensloot en 
  Uitgeestermeer Slopen gedeelte 
  van de viaducten   
  
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven vergunningen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een be-
zwaarschrift dient binnen zes weken met ingang van 
de dag na bekendmaking van het besluit te worden 
ingediend en gericht te worden aan Burgemeester en 
Wethouders. 

terinzagelegging, 
verzoek om ontheffing
Met ingang van vrijdag 19 november liggen in verband 
met een voorgenomen ontheffing van het geldende be-
stemmingsplan (artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke or-
dening) gedurende zes weken bij de afdeling Publieks-
zaken het volgende ontwerpbesluit en bijbehorende 
stukken ter visie

BL 2010-037  De Pollen 80 Uitbreiden van de 
  woning  

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn 
eventuele zienswijzen over een ontwerpbesluit mon-
deling of schriftelijk naar voren brengen. Zienswijzen 
dienen te worden gericht aan Burgemeester en Wethou-
ders, t.a.v. afdeling Publiekszaken, Postbus 7, 1910 AA 
Uitgeest.
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Complete blunderschaak 
Castricum - In de elfde ron-
de interne competitie van de 
schaakvereniging Castricum 
leek het wel of verschillende 
schakers besmet waren met een 
blundervirus. Maar liefst vijf par-
tijen gingen verloren door een 
opzichtige fout.
Allereerst was daar de partij van 
Ger Holsteijn met wit tegen run-
ner-up Hemmo Dekkers. Hem-
mo staarde zich blind op toren-
winst terwijl een witte matdrei-
ging via een witte pion op e6 en 
de dame op h5 hem totaal ont-
ging. Dankbaar zette Ger zijn te-
genstander klassiek mat op f7.  
Zeer snel klaar was ook Hans 
Leeuwerik. Hij speelde met wit 
een Morra-gambiet en kreeg na 
een openingsblunder van Egbert 
Kooiman snel beslissend voor-
deel. Egbert ging na de elfde 
zet knock-out.  Ook Gerard van 
Pinxteren rolde met zwart no-
ta bene, tegenstander Ab Hool-
horst bliksemsnel op. Terwijl Ab 
nog met het voorgerecht bezig 
was liet hij een vork toe, verloor 
een stuk en kon voor de hoofd-
maaltijd naar huis. Langer be-

zig was voorzitter Willem Pool, 
maar zijn blunder kon niet gro-
ter zijn. Tegenstander Thomas 
Broek was al enigszins van slag 
door het taaie tegenspel van Wil-
lem die warempel een pion voor 
stond. Willem speelde zijn dame 
schuin voor een pion en de da-
me werd direct door Broek ge-
consumeerd. Een onthutste Wil-
lem kon niet anders dan meteen 
opgeven. Laatste blunder van de 
avond werd gemaakt door Bert 
van Oudvorst. Vanuit de Trom-
powsky opening kreeg Bert zeer 
actief spel maar de partij werd 
razend gecompliceerd.
Tegenstander Eric van der Kloos-
ter kreeg ondanks een pion min-
der gevaarlijke tegenkansen. In 
de slotfase beging Bert in een 
zeker houdbare stelling een kar-
dinale fout. Een witte pion werd 
gepakt terwijl die twee keer ge-
dekt stond en Bert leverde zo-
maar een stuk in. Nog erger voor 
Bert was dat Eric met een tem-
poschaak gelijk de winst pakte. 
Stand aan kop: 1. Sander Mos-
sing Holsteijn 2. Ger Holsteijn 3. 
Eric.

DOS jazzdance gaat los
Castricum - 17 november gaat 
de nieuwste film van Harry Pot-
ter in première. Reikhalzend kij-
ken de circa 200 leden van af-
deling Jazzdance van gymnas-
tiekvereniging DOS uit Castri-
cum hiernaar uit. De jazzafdeling 
voert dit seizoen een grote show 
op in het Kennemertheater met 
Harry Potter als thema.
De komende maanden word 
hard geoefend voor de show op 
3 juli. De dansers zijn van 4 jaar 
tot en met 18+, maar ook is er 
spel te zien van onder andere 
Harry zelf, Perkamentus, Ron en 
Hermelien.  
Wie mee wil met de jazzdance 
show kan op de website www.
doscastricum.nl kijken in welke 
groepen nog plaats is voor nieu-
we leden en hoe aan te melden. 
Om de kosten van de kaartjes zo 

Harm Regts aan kop  
Castricum - De stand zegt ei-
genlijk nog niets, maar er is vrij-
dagavond wel goed gescoord bij 
Biljartvereniging ‘t Stetje. 
Dit was de tweede ronde op weg 
naar het clubkampioenschap, 
totaal 36 partijen, waarin Harm 
Regts het weer voor elkaar kreeg 
zijn beide partijen te winnen. 
Eerst verloor Ronald Bijwaard 
van Harm in 16 beurten. Later  
was Jaap de Boer aan de beurt 
en verloor in 20 beurten, waar-
door Harm 27 wedstrijdpunten 
op zijn conto mocht bijschrijven. 
Deze punten werden ook gere-
aliseerd door Kees Rörik, Henk 
Revers en Cees Brouwer, ook al-
lemaal twee overwinningen en 

respectievelijk 27, 28 en 27 pun-
ten, een prima score. 
Ook Siem Groentjes en Jan van 
de Kerkhof deden het niet ver-
keerd en haalden 35 en 34 pun-
ten. Maar dat wel in drie partijen, 
want zij misten vorige week de 
start door vakantie. Wat ook nog 
opviel vrijdagavond was Jos Hes 
die twee partijen remise speel-
de. Dit komt eigenlijk maar wei-
nig voor maar Jos presteerde het 
op een avond tweemaal.
De hoogste score van de avond 
in een partij werd gerealiseerd 
door Johan van Venetiën. Hij 
won van Jaap de Boer in elf 
beurten en scoorde daarmee 22 
wedstrijdpunten.

Eerste competitiewedstrijd DOS
Uitgeest – Afgelopen zondag 
hebben de meisjes van DOS zich 
van hun beste kant laten zien op 
de eerste competitiewedstrijd 
van het seizoen. De zesde divi-
sie mocht starten in De Meent 
in Uitgeest. De wedstrijd begon 
met de meisjes die de verplich-
te oefenstof turnen. Voor DOS 
starten bij de pupillen 1: Amira 
Jonker, Rachella Brand en Sop-
hie Brocken. Voor hen start-
te de wedstrijd op balk. Hier en 
daar een val, maar een prima 
start van de wedstrijd. Als twee-
de was vloer aan de beurt. Hier 
haalde Amira haar hoogste cij-
fer, namelijk een 13.30! De wed-
strijd ging verder op sprong. Hier 
was het Sophie die zich van haar 
beste kant liet zien. Ze kreeg als 
beloning 13.10. Als laatste was 
brug aan de beurt. Rachella ging 
als laatste, maar dat hield haar 

niet tegen om een mooi cijfer in 
de wacht te slepen, een 12.90. 
De tweede, vijfde en zesde plek 
werd uiteindelijk ingenomen 
door Amira, Rachella en Sop-
hie. Tijdens deze wedstrijd zetten 
ook pupillen 2, Puk Baars, Man-
dy Renckens en Isabelle Poel 
hun beste beentje voor. Mandy 
mocht beginnen op brug. Voor 
haar mooie oefening kreeg zij 
een 13.30! Puk bleef op de balk 
met de koprol. Zij had het hoog-
ste cijfer van haar groepje, na-
melijk een 12.50. De dames had-
den allemaal een goede vloeroe-
fening geturnd en gingen daar-
na verder op sprong. Hier had 
Isabelle zich op verheugd. Het 
mooie cijfer 13.00 kwam dan ook 
niet als verrassing. Puk mocht 
voor haar prestaties de zilveren 
medaille in ontvangst nemen. 
Mandy en Isabelle werden vijfde 

en achtste.
Tijdens de tweede wedstrijd 
kwamen de senioren van DOS 
in actie. Roos Tabak en Emma 
Schröder begonnen op brug. Zij 
konden hun hele oefening uit-
turnen zonder fouten. Emma 
haalde hier haar hoogste score, 
namelijk een 11.60. Op de balk 
vielen beiden een keer, maar zij 
wisten alsnog prima oefenin-
gen neer te zetten. Daarna was 
vloer aan de beurt. Roos en Em-
ma moesten op muziek. Ook al 
waren ze de volgorde een beet-
je kwijt, konden ze toch alle ele-
menten turnen die in hun oefe-
ning zaten. Roos kreeg zelfs een 
11.30. Als laatste was sprong 
aan de beurt. Beide turnster 
haalden hier dikke elven binnen. 
Roos mocht voor haar prestaties 
de derde plek op het podium in-
nemen. Emma werd vijfde.

V.l.n.r.: Sophie, Amira, Rachella, Puk, Isabelle, Mandy, Anke (supporter), Roos en Emma.

laag mogelijk te houden is DOS 
op zoek naar sponsors, die finan-
cieel willen bijdragen. Daarnaast 
zijn goederen zoals hout en verf 
voor decors, kleding of stof voor 
(aan)kleding, een vrachtwagen 
voor vervoer van de decors en 
een drukker voor de program-
maboekjes zeer welkom. Kijk op 
www.doscastricum.nl voor meer 
informatie.

Dansers Mariz kampioen
Castricum - Zondag 7 novem-
ber organiseerde Mariz van 
dansschool Mariz het Neder-
lands Kampioenschap Perfor-
ming Arts.
Naast het organiseren van het 
evenement dat over de 800 be-
zoekers trok trainde Mariz ook 4 
groepen Show Dancers.
Het resultaat mocht er zeker 
zijn. Bij de Show Dance small 
groups children won het team 
The Coconut Girls. De jong-
ste deelnemer van dit team 
was slechts 5 jaar. Bij de junio-
ren small groups ging het team 
Show Diva’s er met de eerste 
prijs vandoor. Bij de adults small 
Group greep Fantasy helaas net 
naast de eerste prijs maar was 
met een tweede plaats toch zeer 
tevreden.
DE wedstrijd was toch wel de 
Show Dance formation adults. 
Mariz nam deel met een groep 
van 23 dansers. Alles werd uit 
de kast gehaald, schermen, 
pompons, milkshakes, een au-
to en zelfs een levensechte John 
Travolta. De spanning was uit-

eindelijk te snijden bij de prijs-
uitreiking. Deze klasse was 
als laatste aan de beurt om de 
prijs in ontvangst te nemen. Bij 
het terugtellen van de plaat-
sen werd duidelijk dat het team 
hoog geëindigd was. De vreug-
de barste pas helemaal los toen 
bleek dat ze ook nog eens Ne-

derlands Kampioen waren ge-
worden. Wat een geweldig re-
sultaat! Alle leerlingen van Ma-
riz gingen als Nederlands kam-
pioen naar huis. Maar stil zit-
ten doen ze zeker niet, want nu 
al  zijn de voorbereidingen be-
gonnen om volgend jaar de titel 
weer te verdedigen.
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Een opsteker voor FCC
Castricum - Na twee neder-
lagen op rij heeft FC Castricum 
weer eens een punt behaald. In 
de weinig opwindende wedstrijd 
tegen SV Overbos liet de ploeg 
van Mark Kranendonk ‘realis-
tisch’ voetbal zien. Voor de trou-
we aanhang was het als kijkspel 
ronduit teleurstellend, maar voor 
de ploeg van Mark Kranendonk 
gold het 0- 0 gelijkspel als een 
opsteker.

,,We moeten nu eerst punten zien 
te pakken. De mensen vermaken 
komt op de tweede plaats”, sprak 
Castricum trainer Mark Kranen-
donk veelzeggend. ,,Dat bereik 
je door zelf weinig weg te geven. 
We hebben realistisch gespeeld 
en goed verdedigd. Dat we daar-
mee de nul vasthouden vind ik 
de winst van vandaag.”
Het nieuwe motto heeft alles te 
maken met het feit dat FC Cas-
tricum momenteel aanvallend 
beperkte mogelijkheden heeft. 
Door afwezigheid van de lang-
durig geblesseerde Raoul van 
der Wel mocht Noël Aman-
da het tegen Overbos proberen 
in het centrum van de aanval. 
De gelegenheidsspits, voor het 
eerst in de basis sinds de kam-
pioenswedstrijd in de 3e Klasse 
op 9 mei 2009(!), deed dat met 
verve. FC Castricum kwam, me-
de daardoor, goed uit de start-
blokken. Eén grote kans kreeg 
FC Castricum in de openings-
fase, maar Kaspar Melis schoot 
rakelings voorlangs. De bezoe-
kers hadden het meeste balbe-
zit en halverwege de eerste helft 
kwam Overbos dan ook beter in 
de wedstrijd. De aanvallende as-

piraties van de thuisploeg wer-
den langzaam maar zeker ge-
doofd en Mark Kranendonk was 
genoodzaakt Joris Schekkerman 
te vervangen voor Machiel Post-
ma wegens een hamstringbles-
sure. Aangezien Overbos in de 
eerste helft ook niet gevaarlijk 
kon worden, was 0- 0 een logi-
sche ruststand.
Ook in de tweede helft kwam het 
duel maar moeizaam los. Patrick 
van der Linde (foto) was nog het 
dichtst bij een treffer, maar doel-
man Brouwer van Overbos tik-
te de bal nog net met de vinger-
toppen tot corner. De Castricum 
aanvallers lagen ook in de twee-
de helft grotendeels aan de ket-
ting van de Overbos verdedigers, 
waar een hoofdrol was voor bei-
de vleugelverdedigers, Damian 
Baranowski en de jonge Vincent 
Volkert. Overbos had het mees-
te balbezit, maar de FC Castri-
cum defensie, met een alert kee-
pende Marius Jansen, gaf geen 
krimp. In de slotfase kregen bei-
de ploegen nog enkele moge-
lijkheden. Marius Jansen red-
de bekwaam op een schot van 
Marc de Jonge en Overbos inval-
ler Dennis Govers verzuimde de 
bal goed voor te geven op twee 
vrijstaande medespelers. Nadat 
Ruud Drolinga recht op doelman 
Brouwer schoot was het gelijk-
spel een feit. 
Het winstpunt is hopelijk een 
eerste stap omhoog voor FC 
Castricum. Met Raymond Rijns-
burger terug van een schorsing 
en Duco de Koning aan de bete-
re hand moet het de aanzet zijn 
van een passend competitiever-
volg (foto: Han de Swart)

Croonenburg 
verliest: 4-0
Castricum - Na een 4-0 neder-
laag vorige week tegen Zaan-
stad waren de Heren 1 van vol-
leybalvereniging Croonenburg 
zeer gemotiveerd om het thuis-
publiek te laten zien dat  er een 
stijgende lijn in het spel zat. 
Hoewel in het begin van de wed-
strijd Croonenburg het beste van 
het spel had, ging het weer fout 
bij de laatste punten van de set. 
Tegen het einde van de set maak-
te de tegenstander een paar se-
ries op rij, waardoor de Castri-
cummers de set verloren. Dit ge-
beurde ook in de tweede set. Op 
de beslissende momenten werd 
er te wisselvallig gespeeld. In 
de derde set ging het weer ge-
lijk op. Toch werd ook deze set 
verloren door het onregelmatige 
spel van de thuisploeg. Boven-
dien viel T. Peters geblesseerd 
uit. In de vierde set bleek dat er 
geen winst meer in zat. 

Jan Beentjes viswedstrijd
Regio - Op zondag 14 novem-
ber is in het Noordhollands ka-
naal bij West-Graftdijk de Jan 
Beentjeswedstrijd gevist. Met de 
stekken op bijna veertig meter 
van elkaar stond het parcours er 
prima bij. Snel na het aanvang-
signaal bleek dat het zeer moei-
lijk ging, met de feeder geen of 
zeer kleine beetjes en met de 
stok ook heel lichte tikjes. Toch 
werd overal vis gevangen. Na 
drieënhalf uur vissen gingen de 
weegploegen op pad en in vak 
A bleek Nico Schouws te heb-

ben gewonnen met elf stuks 
en 8,1 kilo. Met als tweede Bert 
Jansen met elf vissen en 6.600 
gram. En derde eindige Hendrik 
Moolevliet. In het B-vak ging de 
winst naar Jack de Vries, die zo-
wel zijn vak als de wedstrijd wist 
te winnen met vijftien vissen en 
11.275 gram. Als tweede eindig-
de Sjaak Veldt met veerien vissen 
en 10.950 gram. Derde in dat vak 
werd Hendrik Delbrugge met ne-
gen vissen en 6.875 gram. Op 28 
november start de wintercompe-
titie. Interesse? Bel 06-18600062.

Oranje keeper Derek 
Van Essen bij MHCC
Castricum - Op woensdag 24 
november bezoekt Derek van Es-
sen, keeper van het Oranje Hoc-
keyteam, de Mixed Hockey Club 
Castricum. Alle vaste keepers 
van MHCC kunnen die middag 
een keepersclinic van hem bij-
wonen. Tussen 17.00 en 19.30 uur 
worden in kleine groepjes speci-
ale keepersoefeningen gedaan. 
Derek is keeper bij Jong Oran-
je waarmee hij afgelopen zomer 
Europees Kampioen is gewor-
den in de categorie tot 21 jaar. 
Maar inmiddels is hij ook gese-
lecteerd voor de interland van 

Oranje tegen België op 17 no-
vember. We hebben het dus echt 
over een topkeeper. Naast kee-
pen voor Oranje keept hij ook in 
Heren 1 bij Kampong. Op 24 no-
vember kunnen de keepers pro-
fiteren van zijn trainingservaring. 
Alle vaste hockeykeepers van 
MHCC worden uitgenodigd deel 
te nemen aan de clinic. Maar het 
is ook leuk om te komen kijken. 
Er is genoeg te zien op de club 
en natuurlijk is er ook tijd voor 
het uitdelen van handtekenin-
gen. Meer informatie is te vinden 
op www.mhcc.nl.

Vredeburg haalt uit
Limmen - Vrijdag 12 november 
speelde het eerste achttal van 
schaakvereniging Vredeburg de 
bondswedstrijd tegen ZSC Saen-
de 6. Tegen de ervaren krachten 
uit Limmen waren de jonge Zaan-
kanters echter niet opgewassen. 
Via overwinningen van Koen Kra-
mer, Jos Admiraal, Ed Stolp, Jaap 
Limmen en Cees Dinkla en remi-
ses van Bob Stolp, Harold Ebels 
en Gertjan Hafkamp werd het een 
forse 6,5 -1,5 overwinning. Op de-

Voetbalquiz voor echte 
kenners bij FC Castricum  
Castricum - Vrijdag 24 novem-
ber is de voetbalquiz bij FCC. 
Organisator is Arthur Oosthoek: 
“Dit is de negende keer. Vorig 
jaar won Lars van Soest. Het is 
echter nog nooit voorgekomen 
dat een insider twee keer won.”

De aftrap is om 20.00 uur. Het 
winnende team wint naast een 
paar voetbalboeken drie kaar-
ten voor een competitiewedstrijd 
van Excelsior. De voetbalquiz 
wordt gespeeld door teams van 

drie personen. Elk team geeft 
een specialisatie op die betrek-
king heeft op betaald voetbal.Er 
wordt gespeeld in een poulesy-
steem, de eerste is een schrifte-
lijke ronde. Deze ronde dient als 
schifting voor de halve finale. In 
de finale naast algemene vragen 
ook vragen over de opgegeven 
specialisatie. 
Opgeven bij Arthur Oosthoek te-
lefoonnummer 657425 of Jasper 
Mulder 655722 of per mail: ar-
thur@regiovoetbalmagazine.nl

zelfde avond wikkelden de overi-
ge spelers de zevende ronde van 
de interne competitie af. Dirk Aaf-
jes verloor van Sandra Hollan-
der die met een handige combi-
natie een centrumpion won. Marc 
Voorwalt is in een vrije val op de 
ranglijst beland. Hij boekte zijn 
derde achtereenvolgende neder-
laag. Nu was Bert Hollander hem 
te machtig. Harry Levering ver-
overde de toren van Paul de Ruij-
ter op h8 en speelde De Ruijter 

naar een kansloze nederlaag. Je-
roen Tebbens, in een veel betere 
stelling, liet zich mat zetten door 
Peter van der Heijdt. Remi Aaf-
jes won van Jan Brantjes. Jan Le-
vering toonde zich bedachtzamer 
dan Theo Al en won. Jomme Hec-
kers pakte zijn eerste volle punt 
van het seizoen omdat Maarten 
Kos zonder afbericht afwezig was. 
In de B-groep is Silke Ebels ver-
sloeg Levi van Duin die al vroeg 
zijn dame inleverde. De broers 
Patrick en Bas Wempe speelden 
een spectaculair duel dat uitein-
delijk in remise eindigde.

Akersloot - Zondag 21 novem-
ber gaat Amak weer wandelen. 
De St. Nicolaas wandeltocht in 

Amak wandelt Bergen is 15 km lang. Het vertrek 
is om 9.30 uur vanaf Het Kruis-
punt Mozartlaan/hoek Raad-
huisweg. Wie mee wil wandelen 
is welkom. Bel voor inlichtingen 
Tinie Leijen 0251-315137. 

Henk Stengs 
weergaloos
Castricum - Henk liet vorige 
week zien waartoe hij in staat is 
bij biljartvereniging WIK. Daar 
waar hij de afgelopen weken zijn 
goede vorm maar niet kon vin-
den, liep het nu voor hem als een 
trein. Met series van 12-14-17 en 
25 caramboles was Henk in der-
tien beurten klaar met zijn par-
tij tegen Cynthia Slinger met een 
prachtige moyenne van 7.53 en 
een percentage van 232%. Cyn-
thia kon het vlotte spel van Henk 
niet geheel volgen, maar haal-
de toch nog een wedstrijdpunt 
met een percentage van 113%. 
Het goede spel van Henk inspi-
reerde meer spelers om alles uit 
de kast te halen. Gert Lute haal-
de in zijn partij tegen Peter Vos 
ook weer uit, in achttien beurten 
en een moyenne van 5.05 wat 
weer goed was voor vier wed-
strijdpunten, waardoor hij weer 
drie punten uitliep op de num-
mer twee. Ook Kees Baars was 
met een moyenne van 5.27 in 
22 beurten klaar met Cor Stroet. 
Noemenswaardig waren verder 
de partij tussen Hein Kitsz en Jan 
van der Zon, Peter Weijers tegen 
Cees Burgmeijer, en Jan Kamp 
tegen Ferry van Gennip. 
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Jaimie van Sikkelerus en 
team Voorwinden-KTM
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus gaat in 2011 samenwerken 
met Team Voorwinden-KTM. Jai-
mie, die dit seizoen in zijn eer-
ste jaar supermoto tweede werd 
in de jeugdklasse van de KNMV, 
komt volgend jaar uit in de na-
tionale klasse supermoto van 
de KNMV en het Duitse ADAC 
jeugd kampioenschap.
Afgelopen seizoen werd er al 
meerdere malen samengewerkt 
tussen het team uit Bleiswijk en 
MX Team Akersloot. Jaimie: “Ik 
ben erg blij en denk dat ik veel 
kan leren van Maik en Remy van 
Rees zodat ik mijn stijgende lijn 

door kan zetten volgend jaar.” 
Aad Voorwinden: “Wij denken 
dat de nog maar 13-jarige Jai-
mie veel in zijn mars heeft voor 
de toekomst en willen graag ons 
steentje bijdragen. Omdat we el-
kaar afgelopen seizoen toch al 
veelvuldig opzochten, was het 
een eenvoudige beslissing om 
onze krachten te bundelen. En 
aangezien wij volgend jaar met 
Maik meer gaan rijden waaron-
der ook meer in het buitenland is 
het een kleine moeite om Jaimie 
daarin mee te nemen.” 
Meer informatie op 
www.mxteamakersloot.nl.

Menno naar de
tweede ronde
Castricum - Moeiteloos kwali-
ficeerde hij zich voor de tweede 
ronde. Met een groep van tach-
tig jonge talenten begon Menno 
Buijnsters van FCC aan de selec-
tie van de KNVB. Menno maakte 
een prima indruk tijdens de trai-
ningen en de wedstrijden op de 
velden van SVW in Heerhugo-
waard. “In de selectie zitten uit-
sluitend spelers die tweedejaars 
Menno. “Er vielen veertig jon-
gens af, maar ik mocht door en 
daar ben ik best wel een beet-
je trots op.” De selectie komt één 
keer in de twee weken op zon-
dagochtend bij elkaar. “Ik zal 
mijn uiterste best blijven doen,” 
belooft Menno. “Als alles lukt, 
kom ik bij AZ in de D2 te spelen. 
(Foto: Han de Swart).

DOS Trampoline gaat 
door naar halve finale

Castricum - Zaterdag 13 no-
vember was de laatste wedstrijd 
van de teamcompetitie trampoli-
nespringen regio West. Dit vond 
plaats in Kudelstaart. 

Het D-team van DOS,bestaande 
uit Philip Elders, Lian Maalman, 
Lotte Tabak en Aranka Veen is 
tijdens deze wedstrijd eerste ge-

worden. Op de voorgaande wed-
strijden hadden zij ook goed ge-
presteerd en dus zijn ze door 
naar de halve finale op zaterdag 
27 november in Kudelstaart. 
Het E-team, dat bestaat uit Ma-
dé Couwenberg, Renske Haas-
broek, Milo v.d. Wetering en Es-
mee v.d. Horst, had deze wed-
strijd ook netjes gesprongen. 

Het complete D-team. Van het E-team is Madé Couwenberg afwezig.

Bakkum - Op zaterdag 13 
november werden de twee-
de clubwedstrijden in Alkmaar 
verreden en daarbij streed de 
Vereniging Kennemer IJsbaan 
tegen Heerhugowaard, Geest-
merambacht en Warmenhui-
zen. 
Afgelopen zomer is onder lei-
ding van hoofdtrainer Eric Ta-
bak een start gemaakt met 

Bijzondere prestaties Thom de Vries bij VKIJ
een intensieve duin- en skee-
lertraining voor de licentierij-
ders. Deze ‘droogtraining’ ver-
taalde zich naar weer een prij-
zenfestijn aan persoonlijke re-
cords, clubrecords en podium-
plaatsen. 
De gezonde groei in prestaties 
mondde zelfs uit in het verpul-
veren van een clubrecord wat al 
tien jaar vast stond. Erik Tabak: 

“De clubrecords van Thom de 
Vries (10) zijn bijzonder te noe-
men, want de 100 meter stond 
op naam van Axel van de Wie-
len uit 2002-2003. De tijd die 
stond was 14,40 en die is nu 
14,29 geworden. De 500 me-
ter tijd stamt uit 1999-2000 van 
Dick Teeling, Dick reed toen 
1.04,42, Thom reed gisteren 
1.01,75.”

Vitesse verliest ook van de 
hekkensluiter Kolping Boys
Castricum - Na het verlies te-
gen De Dijk moest Vitesse nu 
aantreden tegen hekkenslui-
ter Kolping Boys. Vitesse had 
het overwicht, maar werd uitein-
delijk weggecounterd door de 
Ouddorpse club.
De openingsfase zag een terug-
trekkend Kolping, waarbij men 
de bal liet aan Vitesse. Zij be-

perkte zich echter tot rondspe-
len in een traag tempo, waardoor 
Kolping nauwelijks in de proble-
men kwam. Toch leek het Vitesse 
te zijn wat op voorsprong kwam, 
alleen het doelpunt van Milo 
Cremers werd om onbegrijpelij-
ke redenen afgekeurd. De thuis-
ploeg beperkte zich tot counters, 
waarbij de snelle linkerspits in 

stelling werd gebracht. Tot uitge-
speelde kansen leidde dit ech-
ter niet. Vlak voor rust was het 
een goede aanval via Tom Spil 
en Robin Bakker die bij Len-
nert Beentjes terecht kwam. De 
in matige vorm verkerende goal-
getter faalde echter.
De tweede helft zag hetzelf-
de spelbeeld. Vitesse wist wei-
nig te creëren en speelde in een 
te traag tempo. Opnieuw was 
Beentjes dichtbij een treffer toen 
Spil de bal naar hem toe kopte. 
Hij schoot huizenhoog over. Uit-
eindelijk kregen de blauw-zwar-
ten toch een goal tegen. De lin-
kerspits wist Sieme Luijckx een-
voudig uit te spelen, waarna hij 
de spits bediende, die eenvou-
dig kon binnen tikken. Even later 
was het een dood spelmoment 
dat de beslissing bracht. De ge-
hele Vitesse-defensie stond te 
kijken hoe de Kolping-speler 
vlak voor keeper Alders kon in-
tikken. Een onnodige nederlaag 
voor Vitesse, waarbij duidelijk is 
geworden dat het team uit een 
ander vaatje zal moeten tappen 
om de weg weer omhoog in te 
slaan. 

Vitesse tot 2050 verzekerd 
van plek op de Puikman
Castricum - Na een traject van 
tien jaar, kan Vitesse’22 opge-
lucht ademhalen: haar plek is 
verzekerd tot 2050 op de Puik-
man. Vitesse’22 huurt al jaren-
lang het complex van de Ge-
meente, echter het deel langs 
de Beverwijkerstraatweg is in ei-
gendom van de R.K. Parochie De 
Goede Kerk. En de Gemeente op 
haar beurt pacht dit weer van 
de kerk. Vitesse’22 had een Op-

stalrecht tot 1 september 2017. 
Omdat Vitesse’22 plannen heeft 
nieuwe kleedkamers te bouwen 
en de kantine te renoveren, was 
het van belang deze voor een 
langere looptijd te verlengen. 
De nieuwe recht van opstal is 16 
november bij Notariskantoor Fei-
kema vastgelegd. Vitesse’22 is 
zeer tevreden over de goede sa-
menwerking in dit traject met de 
Gemeente en de kerk.

Limmen - Zaterdagochtend 20 
november gaan kinderen van 
vier tot en met negen sieraden 
maken van pasta. Meedoen kost 
een euro. Aanvang 10.30 uur. ‘s 
Avonds wordt Club Xtra omge-
bouwd tot bioscoop en is er film 
op verzoek. Mail verzoeken door 
naar janneke@conquista.nl. De 
clubmiddag (9 t/m 12 jaar) vindt 
elke woensdag plaats van 14.00 
tot 17.00 uur en Club-Xtra zo-
wel vrijdag- als zaterdagavond 
van 19.00 tot 22.00 uur (12 t/m 
16 jaar). Jongerencentrum Con-
quista is te vinden op de Kerk-
weg 50 in Limmen.

Pastasieraden 

Regio - GGZ Noord-Holland-
Noord, divisie ouderenpsychia-
trie start begin januari de cursus 
Mindfulness 60+. Deze cursus is 
geschikt voor ouderen die meer-
dere malen een depressie heb-
ben gehad en/of chronische li-
chamelijke- of pijn klachten heb-
ben. Opgave voor deelname aan 
de cursus graag zo spoedig mo-
gelijk via tel.: 088 6565000.

Mindfulness 
voor 60-plus



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
17 november 2010

Buurtweg (Akersloot) 
afgesloten van 
22 t/m 24 november
Maandag 22 november start Aanne-
mingsbedrijf GP Groot uit Heiloo met 
werkzaamheden ten behoeve van de 
aansluiting op de riolering van de nieuw 
te bouwen woningen aan het Vierhuysen. 
Hiervoor wordt de Buurtweg ter hoogte 
van de Johannesschool afgesloten. 

Voor  informatie kunt u contact opne-
men met dhr. K Aardenburg, tel. (alleen  
’s morgens) bereikbaar op (0251) 661398. 

Wethouder zet mantel-
zorger in de bloemen
Wethouder Bert Meijer en Marissa Gel-
dorp, medewerker van het Zorgloket, 
verrasten op 10 november – de Dag van 
de Mantelzorg – de familie Karis - Heine 
en hun 5 kinderen met een bezoek en 
een bos bloemen. Zij vestigden hiermee 
de aandacht op de inzet van mantelzor-
gers voor hun naasten, en het belang van 
mantelzorgers voor onze maatschappij. 

Op de website leest u meer over de 
Dag van Mantelzorg (> Actueel > Meer 
nieuws).

Nominaties Sportver-
kiezingen 2010
Kent u een sportman, sportvrouw, sport-
team, sporttalent of een sporter met een 
beperking die zich een jaar lang Castri-
cums beste moet kunnen noemen? Wij 
zijn op zoek naar sporters die wonen in 
de gemeente Castricum en die in 2010 
aansprekende resultaten hebben be-
haald. 

Radio Castricum 105 organiseert op 12 
februari 2011 in samenwerking met de 
gemeente weer de jaarlijkse huldiging 
van de Castricumse Sportkampioenen. U 
kunt kanshebbers op de titel nomineren. 

U kunt uw nominatie voor 6 december 
mailen naar: 
sportkampioenen@castricum.nl. 
Geef hierbij duidelijk aan om wie of welk 
team het gaat, welke prestatie(s) gele-
verd zijn en welke trainer erbij betrokken 
is geweest. Meer info: www.castricum.nl 
> Actueel > Meer nieuws.

Dorpsstraat feestelijk geopend
Tientallen versierde fietsen, een stunt-
fietser op mountainbike, een stiletto-
run, muziek in de feesttent en tal van 
activiteiten door de ondernemers van 
de Dorpsstraat maakten vrijdag 12 no-
vember een groot feest. De Dorpsstraat 
is klaar en weer open voor alle gebrui-
kers. De heer Hugo van der Steenhoven, 

voorzitter van de landelijke Fietsersbond 
en loco-burgemeester Christel Portegies 
fietsten op een tandem door het span-
doek waarmee de heropening officieel 
een feit was. 
Voor een terugblik in foto’s, zie de web-
site >projecten en plannen>Dorpsstraat-
fietsstraat.

Agenda
Raadsplein
18 november 2010

Raadscarrousel
19:30-20:45 Diverse Bestemmingsplannen:
 Bestemmingsplan Startingerweg 48 te Akersloot
 Eventueel: vervolg bespreking bestemmingsplan 
 Hogeweg-Pagenlaan te Limmen* 
19:30-20:30 Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2011-2014 Werk en Inkomen
20.30-21.15 Bespreken amendementen op wijziging maatregelen minimabeleid*

20.45-21.15 Bespreken amendement bestemmingsplan Jongeren Ontmoetings-
 plek (JOP) Gerbrandsven te Castricum* 

Raadsvergadering
22:15 Bestemmingsplan Jongeren Ontmoetingsplek Gerbrandsven 
 te Castricum (ovb uitkomsten carrousel) 
 Wijziging maatregelen minimabeleid (ovb uitkomsten carrousel) 

De uitgebreide agenda en achterliggende stukken liggen ter inzage in de locatie 
Limmen en zijn in te zien op de website. Zo ook de stukken van de Raadsactivi-
teiten van 25 november.

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

WWW.CASTRICUM.NL



Alle stukken met betrekking tot bouwzaken 
kunt u inkijken op de gemeentelijke locatie in 
Limmen, Zonnedauw 4.

AAnvrAgen omgevings-
vergunning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend

251010 Kerkweg 46 in Limmen, 1906 AW
	 Het	wijzigen	van	de	voorgevel
271010 Buurtweg 43, kavel 8 (plan Vierhuyzen) 
 in Akersloot
	 Het	bouwen	van	een	woning
051110 Visweg 1 in Limmen, 1906 CN
	 Het	slopen	van	het	woonhuis	met		schuren
 Boschweg 17 in Akersloot, 1921 AP
	 Het	plaatsen	van	een	tribune	op	het	
	 sportcomplex	“De	Meervogels	‘31”
081110 Bakkersplein 1c in Castricum, 1901 EM
	 Het	plaatsen	van	een	reclamebord
 Akersloot, kad. A, 2938
	 Het	plaatsen	van	een	schuilgelegenheid	
	 voor	dieren
091110 Middenweg 22 in Limmen, 1906 AR
	 Het	plaatsen	van	een	erker
101110 Dorpsstraat 76 in Castricum, 1901 EN
	 Het	verwijderen	van	asbest
 Kerklaan 20 in Akersloot, 1921 BL
	 Het	plaatsen	van	een	sanitair	unit
111110 Hoocamp 13 in Akersloot, 1921 WB
	 Het	plaatsen	van	een	dakkapel

AAnvrAgen ontheffingen
Met	ingang	van	donderdag	28	oktober	2010	liggen	
de	 volgende	 aanvraag	 om	 ontheffing	 van	 het	 be-
stemmingsplan	gedurende	6	weken	ter	inzage.		Deze	
ontheffing	 is	wel	op	 internet	gepubliceerd	vanaf	28	
oktober	2010	maar	is	niet	in	de	krant	gepubliceerd.	
Bezwaarperiode	loopt	t/m	9	december	2010.	

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening

	 Brugstraat 35 in Limmen, 1906 WT
	 Het	uitbreiden	van	de	woning	en	de	
	 verdieping

Gedurende	de	inzagentermijn	(let op! t/m 9 decem-
ber 2010)	 kan	 een	 belanghebbende	 mondeling	 of	
schriftelijk	 zijn	zienswijze	 indienen	bij	de	gemeente.	
Voor	 het	 indienen	 van	 een	 mondelinge	 zienswijze	
kunt	u	een	afspraak	maken	met	team	BWB,	bereik-
baar	via	(0251)	66	1122.

verleende vergunningen
Burgemeester	 en	 wethouders	 hebben	 de	 volgende	
besluiten	genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing

101110 Buurtweg 9 in Akersloot, 1921 CJ
	 Het	plaatsen	van	een	kapschuur
 Oudeweg 3d in Limmen, 1906 AZ
	 Het	bouwen	van	een	woning

 Julianaplein 17 in Akersloot, 1921 AZ
	 Het	uitbreiden	van	de	woning

Ontheffingen artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening

111110 Dorpsstraat 78 in Castricum, 1901 EN
	 Het	wijzigen	van	de	bestemming	winkel/
	 wonen	naar	wonen

Beroep
Een	 belanghebbende	 kan	 binnen	 6	 weken	 na	 de	
dag	van	bekendmaking	van	het	besluit	een	beroep-
schrift	indienen	bij	de	Rechtbank	Alkmaar,	Sector	Be-
stuursrecht	 (Postbus	 251,	 1800	 BG	 Alkmaar).	 Voor	
de	behandeling	van	een	beroepschrift	 is	griffierecht	
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De	werking	van	een	besluit	wordt	door	indiening	van	
een	 beroepschrift	 niet	 opgeschort.	 Daarvoor	 kan,	
indien	onverwijlde	spoed	dat	gelet	op	de	betrokken	
belangen	 vereist,	 een	 verzoek	 om	 voorlopige	 voor-
ziening	worden	ingediend	bij	de	Voorzieningenrech-
ter	van	de	Rechtbank	Alkmaar,	Sector	Bestuursrecht	
(Postbus	251,	1800	BG	Alkmaar);	voorwaarde	is	dat	
tevens	 een	 beroepschrift	 is	 ingediend.	 Voor	 de	 be-
handeling	 van	 zo’n	 verzoek	 is	 griffierecht	 verschul-
digd.		

Verleende omgevingsvergunning	

101110 Torenstraat 60 in Castricum, 1901 EG
	 Het	verwijderen	van	asbest

Bouwvergunningen 

101110 Buurtweg 43, kavel 7 (plan vierhuyzen) 
 in Akersloot 
	 Het	bouwen	van	een	woning	met	garage

Bezwaar
Binnen	 zes	 weken	 na	 datum	 van	 afgifte	 van	 deze	
vergunningen	 kunnen	 schriftelijk	 gemotiveerde	 be-
zwaren	worden	ingediend.	Het	bezwaarschrift	moet	
worden	 gericht	 aan	 het	 College	 van	 Burgemeester	
en	wethouders	van	de	gemeente	Castricum,	Postbus	
1301,	1900	BHCastricum.	

Daarnaast	kan	op	grond	van	artikel	8:81	van	de	Al-
gemene	wet	bestuursrecht,	indien	onverwijlde	spoed	
dit	vereist,	gelet	op	de	betrokken	belangen,	aan	de	
rechtbank	worden	verzocht	een	voorlopige	voorzie-
ning	te	treffen.	Een	verzoek	tot	het	treffen	van	een	
voorlopige	voorziening	moet	worden	gericht	aan	de	
President	van	de	Rechtbank.

rectificAtie
Rectificatie verleende ontheffing artikel 3.23 Wro 
t.b.v. Dorpsstraat 26 in Castricum
Op	8	september	2009	is	een	ontheffing	artikel	3.23	
van	 de	 Wet	 ruimtelijke	 ordening	 verleend	 voor	 het	
wijzigen	 van	 de	 bestemming	 “Winkel”	 naar	 “Ho-
reca”	 ten	dienste	 van	het	Turkse	 afhaalcentrum	op	
het	 perceel	 Dorpsstraat	 26	 in	 Castricum.	 Deze	 ver-
leende	ontheffing	is	gepubliceerd	in	het	Nieuwsblad	
voor	Castricum	van	woensdag	16	september	2009.	
De	beroepsclausule	onder	deze	verleende	ontheffing	
is	echter	abusievelijk	verkeerd	vermeld.	Gelet	hierop	

volgt	 hieronder	 nogmaals	 de	 verleende	 ontheffing	
met	daarbij	de	correcte	beroepsclausule.

Verleende ontheffing artikel 3.23 Wro

080909 Dorpsstraat 28 in Castricum
	 Het	wijzigen	van	de	bestemming	winkel	
	 naar	horeca	ten	dienste	van	het	Turkse	
	 afhaalcentrum

Beroep
Het	besluit	en	de	daarop	betrekking	hebbende	stuk-
ken	 liggen	 vanaf	 donderdag	 gedurende	 zes	 we-
ken	 ter	 inzage	bij	 de	 gemeentelijke	 locatie	 afdeling	
Dienstverlening	 aan	 de	 Zonnedauw	 4	 te	 Limmen,	
tijdens	de	openingstijden.
Tegen	 dit	 besluit	 kunnen	 belanghebbenden	 binnen	
zes	weken	schriftelijk	en	gemotiveerd	beroep	 indie-
nen	bij	de	 rechtbank	Alkmaar,	 sector	Bestuursrecht,	
Postbus	251,	1800	BG	in	Alkmaar.	De	beroepstermijn	
van	zes	weken	vangt	aan	met	ingang	van	de	dag	na	
die	waarop	het	besluit	ter	inzage	is	gelegd.

verordening
*Telecommunicatieverordening
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Cas-
tricum	maken	op	grond	van	artikel	139	Gemeente-
wet	bekend	dat	de	gemeenteraad	in	zijn	vergadering	
van	4	november	2010	de	Telecommunicatieverorde-
ning	heeft	vastgesteld.	In	de	deze	verordening	wordt	
bepaald	welke	regels	er gelden	bij	het	aanleggen	van	
een	telecommunicatiekabel	of	-netwerk.	Deze	veror-
dening	 treedt	 in	werking	met	 ingang	van	de	eerste	
dag	 na	 bekendmaking.	 De	 verordening	 ligt	 vanaf	
vandaag	12	weken	voor	een	 ieder	 ter	 inzage	bij	de	
informatiebalie	locatie	Limmen.	Meer	informatie:	dhr.	
R.	van	Zijl,	tel.	(0251)	661145.

 cAr-uWo
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Cas-
tricum	maken	op	grond	van	artikel	139	Gemeente-
wet	bekend	dat	het	 college	 in	 zijn	vergadering	van	
2	november	2010	heeft	besloten	een	wijziging	in	de	
CAR-UWO	op	te	nemen.	
Het	betreft	een	wijziging	ten	aanzien	van	de	mede-
werkers	van	de	publieke	ambulancedienst.	
Deze	wijziging	 treedt	 in	werking	met	 ingang	van	1	
januari	2010.
Het	besluit	ligt	vanaf	vandaag	gedurende	12	weken	
voor	een	ieder	ter	inzage	bij	de	informatiebalie	locatie	
Limmen.	

(concept) BeleidsnotA 
‘Archeologie gemeente 
cAstricum 2011’
De	 “(Concept)	 Beleidsnota	 Archeologie	 gemeente	
Castricum	2011”	ligt	vanaf	maandag, 22 november 
2010	voor	een	ieder	in	de	gemeentelijke	locatie	Lim-
men	(receptie)	ter	inzage.	Met	vragen	kunt	u	contact	
opnemen	met		dhr.	H.	Venema;	afdeling	Dienstverle-
ning,	team	Bouwen,	wonen	en	bedrijven,	tel	(0251)	
661326.	Zie	voor	meer	informatie	de	website>meer	
nieuws.

Castricum, 17 november 2010

ondernemers in gesprek over duurzaam inkopen
Het is in het belang van de gemeente 
Castricum om ondernemers te hebben 
die duurzaam kunnen leveren en het is 
in het belang van ondernemers om de 
gemeente Castricum te behouden of in 
de toekomst te ‘krijgen’ als klant. Goede 
informatievoorziening over duurzaam 
inkopen en duurzaam leveren is dus 
waardevol voor beide partijen. 

Het	 Platform	 Internationale	 Samenwer-
king	 van	 de	 gemeente	 Castricum	 orga-
niseert	 samen	 met	 COS	 Noord-Holland	
(centrum	voor	internationale	samenwer-
king)	 en	 de	 ondernemersfederatie	 CAL	

een	 inspiratiebijeenkomst	 voor	 de	 on-
dernemers	van	de	gemeente	Castricum.	
Deze	 bijeenkomst	 is	 op	 woensdag	 24	
november	in	het	bedrijfspand	van	Tromp	
Medical	 BV	 te	 Castricum	 en	 duurt	 van	
19.00	 	 tot	 22.30	 uur.	 Geïnteresseerde	
ondernemers	kunnen	zich	aanmelden	bij	
dhr.	J.	Paap	via	Jeroenpaap@castricum.nl.		
Zie	ook	de	website>Meer	nieuws.

Onze gemeente ging in 2010 75% van 
haar producten duurzaam inkopen en in 
2015 zelfs 100%. Enerzijds is dit een ver-
plichting die voor alle gemeenten geldt. 
Anderzijds is de gemeente Castricum 

een millenniumgemeente. Dit houdt 
in dat Castricum zich extra inspant om 
duurzame handel te bevorderen en ar-
moede in de wereld te bestrijden. 

Bij het duurzaam inkopen worden mi-
lieu- en sociale uitgangspunten gehan-
teerd. Maar duurzaam leveren is ook 
dat ondernemers zich kunnen profileren 
op de wijze waarop de producten zijn 
geproduceerd. Het betreft aspecten zo-
als: geen kinderarbeid, betere arbeids-
omstandigheden en meer zorg voor het 
milieu in ontwikkelingslanden en in Ne-
derland.

maak kennis met 
aangepaste ov-bus 
Op	vrijdagmiddag	19	november	kunt	u	
vanaf	15:30	uur	kennismaken	met	Bus	
1202,	 de	 openbaar	 vervoerbus	 die	 is	
aangepast	voor	mensen	in	een	rolstoel,	
die	 slecht	 ter	 been	 zijn,	 of	met	 kinder-
wagens,	rollator	of	koffers	willen	reizen.	
Het	Platform	Gehandicaptenbeleid	Cas-
tricum	nodigt	iedereen	uit	om	een	kijkje	
te	komen	nemen	en	de	proefrit	te	erva-
ren.	 De	 bus	 staat	 tot	 17:00	 uur	 op	 de	
noordelijke	parkeerplaats	 aan	de	Gees-
terduinweg	te	Castricum.	Aanmelden	is	
gewenst,	via	a.j.hermans@quicknet.nl.




