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Burgerinitiatief ingediend door Hans van Balgooi:

Twintig suggesties voor 
integraal verkeersplan

Het is niet voor het eerst dat Hans 
van Balgooi een poging doet om 
de gemeente te bewegen tot het 
nemen van krachtige maatrege-
len om de verkeersoverlast en de 
gevaarlijke situatie bij de spoor-
lijn weg te nemen. Enkele jaren 
geleden was hij al betrokken bij 
de discussie over de ‘randweg’ 
om Castricum en ook nu heeft hij 
weer een uitgebreid document 
ingediend met twintig suggesties 
voor een integraal verkeersplan. 
,,Na het zoveelste incident op het 
spoor wil ook de staatssecretaris 
(na CDA-vragen) dat het knelpunt 
aan de Beverwijkerstraatweg zo 

spoedig mogelijk wordt opgelost. 
Twee jaar geleden heeft de VVD 
al aangegeven dat voor een lan-
ge termijnoplossing er zo spoedig 
mogelijk begonnen moet wor-
den om een integraal verkeers-
plan voor het hele dorp te maken, 
waarin een ongelijkvloerse krui-
sing met het spoor voor auto’s, is 
opgenomen’’, aldus Van Balgooi.

Het verdelen van het autoverkeer 
op de Beverwijkerstraatweg over 
vier alternatieven vormt een be-
langrijke pijler onder het plan. 
Verder moeten drie bestaande 
overwegen volgens Van Balgooi 

verdwijnen en moeten er drie 
� etstunnels worden aangelegd. 
Het autoverkeer kan via het reeds 
bestaande Zeewegviaduct rijden. 
De Beverwijkerstaatweg zou met 
de Zeeweg moeten worden ver-
bonden en de Mient zou moeten 
worden verplaatst naar de west-
zijde van het spoor. Ook voor di-
verse kruispunten in de gemeen-
te omvat het plan aanbevelin-
gen. De twintig suggesties wor-
den door Van Balgooi uitgebreid 
toegelicht met behulp van fo-
to’s, plattegrondjes en tekenin-
gen. De lijst met suggesties is tot 
stand gekomen na veel gesprek-
ken met raadsfracties, de wet-
houder en ambtenaren, geïnte-
resseerde burgers, grondeigena-
ren, ondernemers, belangenbe-
hartigers, projectontwikkelaars 
en spoordeskundigen. (Foto: Bos 
Media Services)

Castricum - Het verbeteren van de verkeersveiligheid en mobili-
teit in de gemeente, zonder daarbij het milieu uit het oog te ver-
liezen. Dat is de doelstelling van Castricummer Hans van Balgooi. 
Hij diende vorige week een burgerinitiatief in voor het oplossen 
van het verkeersknelpunt op de Wijkerstraatweg ter hoogte van 
de spoorwegovergang.

Castricum - De kruiddampen zijn weer opgetrokken, de jaarwisseling 
is achter de rug en een nieuw decennium is aangebroken. De redac-
tie van De Castricummer wenst alle lezers een voorspoedig nieuwjaar 
en zet zich ook in 2020 natuurlijk weer in voor een aantrekkelijk en ge-
varieerd nieuwsaanbod in deze krant en op onze website. Suggesties? 
Mail naar redactie@castricummer.nl. (foto: Mardou van Kuilenburg)

Castricum - De brandweer werd 
woensdagochtend 18 decem-
ber om 8.55 uur en donderdag-
ochtend 19 december om 8.06 
uur opgeroepen voor een brand-
melding bij verzorgingstehuis De 
Boogaert. Beide keren werd de 
melding alweer snel ingetrokken.

Twee keer 
loos alarm
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Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

    OMGEVING: 
• Eerste Groenelaan/Esdoornlaan   

te Castricum, 225 kranten

• Tureluur/Grutto                               
te Castricum, 200 kranten

• Brakersweg/Bizetstraat                    
te Castricum, 85 kranten

• Julianaweg/de Crimpen                    
te Akersloot, 245 kranten

UITNODIGING 
Burgemeester en wethouders van Castricum

nodigen u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op

6 januari 2020 van 19.30 tot 22.00 uur
in het gemeentehuis Castricum

U bent van harte welkom om samen met 
het college van burgemeester en wethouders, 

raadsleden, vertegenwoordigers van 
verschillende organisati es, verenigingen 

en inwoners van Castricum terug te kijken 
op 2019 en het glas te he  en op het nieuwe jaar.

A. Mans,                                        .A. Suanet,
burgemeester                               gemeentesecretaris

Pascalstraat 3 Heerhugowaard • pauwrecreatie.nl

Zaterdag 
4 januari
9 - 17 uur

Zondag  
5 januari
12 - 17 uur

OPEN
WEEKEND!
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DECEMBER CANDLE-
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VEEL ARTIKELEN
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20% KORTING*
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GELDT 10% KORTING

DONDERDAG 2 T/M 
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GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

Deze week

2019

Jaar-
overzicht

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

KALFSOESTERS
OF SCHNITZELS 
4 HALEN 3 BETALEN

VLEESWARENTRIO:
CORNEDBEEF
KATENSPEK

SCHOUDERHAM
SAMEN € 5,99

Biologische slagerij

ANDIJVIESTAMPPOT
 MET CASSELERRIB

VOOR 2 PERS € 6,99
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Jaap Zweeris ziet correspondentie met de vijand vele jaren later terug
,,Het raakt mij nog steeds als ik eraan 
denk wat het Joodse meisje is overkomen”

Als gevolg van een hersenbloeding 
medio 2019 verblijft Jaap voor re-
validatie in Magnushof te Schagen. 
Jaap is een doorzetter en doet er 
alles aan om weer de oude te wor-
den. Hij maakte als kind de oorlog 
mee en schreef er, in zijn functie 
als voorzitter van Vereniging Oud-
Akersloot een boek over.

Explosie
Jaap maakt verschillende keren 
mee dat Akersloot bezet wordt 
door Duitse soldaten. Op 6 februa-
ri 1945 is hij er getuige van dat er 
een Amerikaans vliegtuig wordt 
neergeschoten. Het is kort na de 
razzia eind ’44, waarbij 100 per-
sonen worden opgepakt. Jaap: ,,’s 
Morgens zag je vaak Amerikaan-
se bommenwerpers overvliegen, 
op weg naar doelen in Duitsland. 
In de namiddag vlogen ze weer te-
rug naar de thuisbasis. Het gebeur-
de een keer dat ik zag dat een van 
de vliegtuigen, op weg naar het 
oosten, door Duits afweergeschut 
in Wijk aan Zee werd getro�en. Het 
toestel raakte uit de formatie en ex-
plodeerde. De negen piloten pro-
beerden zich via hun parachute in 

veiligheid te brengen. De parachu-
te van een van hen vloog in brand 
en hij viel te pletter. De anderen 
werden na de landing gevangen 
genomen. Ik ben nog op de plek 
geweest waar het toestel was neer-
gestort en kroop in de romp van 
het vliegtuig.
Als de Amerikaanse bommenwer-
pers ´s middags van hun missie te-
rugkeerden waren ze vaak zwaar 
beschadigd. Daardoor vlogen ze 
erg traag en waren ze een prooi 
voor de Duitsers. Er werd �ink op 
geschoten en menig toestel werd 
neergehaald.”

Schoolreisje
Als Jaap gevraagd wordt wat hem 
als kind van de oorlog het meest 
is bijgebleven noemt hij twee ge-
beurtenissen. ,,Ik herinner mij nog 
heel goed het schoolreisje naar Ar-
tis in 1942. Terwijl de bus op de te-
rugweg door Amsterdam reed zei 
meester Bakker op een gegeven 
moment: „We rijden nu door de 
Jodenbreestraat”. Dit zei mij toen 
niets. De bus stopte even en ik zat 
aan de raamkant. Ik zag plotseling 
een mooi meisje van mijn leeftijd 

in een blauw jurkje aan de kant van 
de weg staan. Ze droeg een gele 
Davidster. We keken elkaar een mo-
ment recht in de ogen. Ik zal dit mo-
ment nooit vergeten, want toen ik 
ouder was en hoorde dat er zes mil-
joen Joden waren vermoord, waar-
onder drie miljoen kinderen, moest 
ik steeds aan dit meisje terugden-
ken. Nu nog.” Terwijl Jaap dit zegt 
breekt z’n stem en er verschijnen 
tranen in zijn ogen. ,,Sorry hoor,” 
zegt hij, ,,dat ik ineens zo emotio-
neel wordt, het komt denk ik door 
de hersenbloeding die ik heb ge-
had. Vroeger had ik dit nooit. Het 
raakt mij nog steeds als ik eraan 
denk wat haar is overkomen”. Het is 
ontroerend om te zien dat het ver-
driet na 77 jaar nog steeds zo zicht-
baar aanwezig is.

Vriendschap
In 1944 arriveert er een hele cava-
lerie tanks in Akersloot. Jaap: ,,Als 
kind zwierf ik altijd rond bij de Duit-
se soldaten en, nieuwsgierig als ik 
was, probeerde ik ’n praatje met ze 
te maken. De jongste soldaten wa-

ren pas 18 jaar. Ik had een speciaal 
contact met een van hen, Alfred 
Duda. Door dorpsgenoten werd 
hij ook wel ‘de oppasser van eerste 
luitenant Von Bomhard’ genoemd. 
We werden min of meer vrienden. 
Die jongen was liever thuis geble-
ven en wilde eigenlijk niets met de 
oorlog te maken hebben. Deserte-
ren was geen optie, want er gold 
een represaillemaatregel (‘Hitler-
befehl’), waarin bepaald was dat 
zijn ouders, broers en zusters in dat 
geval zouden worden opgepakt 
en naar een concentratiekamp af-
gevoerd zouden worden. In sep-
tember 1944 vertrok de hele cava-
lerie naar het front in Arnhem, in-
clusief Alfred. Aan het front maak-
ten de geallieerden korte metten 
met de Duisters. Ik wist niet hoe het 
met Alfred was afgelopen. Jaren la-
ter hoorde ik dat hij de oorlog had 
overleefd en dat hij naar de DDR 

was teruggekeerd. Ik hoorde dit 
van een huishoudster uit Akersloot, 
die van Tsjechisch-Oostenrijkse af-
komst was en met wie hij corres-
pondeerde. Ze werkte bij een half-
broer van m’n vader en ze woon-
de al voor de oorlog in Akersloot. 
Medio 1993 ben ik ook met Alfred 
gaan corresponderen. Het was 48 
jaar na de oorlog en ik was inmid-

dels 59 (Alfred 66). We schreven 
over de situatie in Akersloot toen 
hij er gelegerd was en over het 
front in Arnhem. Alfred schreef dat 
hij mij graag terug wilde zien en in 
Akersloot in de bloembollen wilde 
gaan werken. Het toenmalige IJze-
ren Gordijn hield dit aanvankelijk 
tegen. Na de val van de muur is hij 
tweemaal in Nederland geweest, 
waarvan één keer in Akersloot. We 
spraken af elkaar na 50 jaar weer te 
ontmoeten, echter een derde heeft 
dit verijdeld.” Jaap heeft Alfred 
nooit meer gezien. Hij weet niet of 
Alfred nog leeft.
Jaap heeft de brieven altijd be-
waard, maar sinds die tijd niet meer 
ingekeken. Als z’n dochter de brie-
ven opzoekt en Jaap deze na 26 
jaar weer onder ogen krijgt komen 
er bij hem vele, mooie herinnerin-
gen boven die hij altijd zal blijven 
koesteren. (Tekst: Henk de Reus)

Akersloot - Jaap Zweeris (86) is zeven jaar als de Tweede Wereld-
oorlog uitbreekt. Hij raakt bevriend met een jonge Duitse sol-
daat. Aan het eind van de oorlog verliezen ze elkaar uit het oog. 
Vele jaren na de oorlog komt Jaap achter z’n verblijfplaats en er 
ontstaat een briefwisseling. Deze correspondentie komt recent, 
na 26 jaar, weer boven water. Voor Jaap een bijzonder moment.

Op 5 mei viert Nederland dat het 75 jaar terug bevrijd werd van de bezet-
ter. In de aanloop naar Bevrijdingsdag besteedt deze krant periodiek aan-
dacht aan dit thema en laat hierbij inwoners aan het woord (foto: aan-
geleverd)

Schoolfoto Jaap Zweeris uit 1945 
(foto: aangeleverd)

Alfred Duda en z’n echtgenote in 1993 (foto: aangeleverd)

Alfred Duda laat in z’n antwoord aan Jaap Zweeris weten hoe het hem tij-
dens het einde van de oorlog is vergaan (foto: aangeleverd)

KERKDIENSTEN
Zaterdag 4 januari
RK. St. Pancratiuskerk
19.00 uur: diaken Marcel de 
Haas, Woord- en Communievie-
ring, samenzang
Corneliusparochie Limmen
19.00 uur: meditatieve Woord- 
en Communieviering met sa-
menzang, voorganger: Pastor J. 
Olling

Zondag 5 januari
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur: ds. Suzan ten Heeuw 
en pastor Eveline Masetti, af-
scheid en bevestiging van 
ambtsdragers. Nieuwjaarsre-
ceptie. Gelijktijdig op radio Cas-
tricum
R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur: pastor Anton Over-
mars met Gemengd Koor. 
Nieuwjaarsreceptie
Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3
10.00 uur: Jan Kees de Feijter
Corneliusparochie Limmen
In de Heeren van Limmen
10.00 uur: woord- en commu-
nieviering met gemengd koor. 
Voorganger: Pastor J. Olling.
Protestantse Gemeente Lim-
men
10.00 uur: ds. H. Ruitenbeek

Maandag 6 januari
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk,
19.00 uur: Taizé-avondgebed

Zaterdag 11 januari
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur: diaken Marcel de 
Haas, Woord- en Communievie-
ring, samenzang

Zondag 12 januari
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur: pastor Eveline Maset-
ti en ds. R Knijff. Gelijktijdig op 
radio Castricum
RK. St. Pancratiuskerk
10.30 uur: diaken Marcel de 
Haas, Woord- en Communievie-
ring m.m.v. Herenkoor
Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3, 10.00 uur

Maandag 13 januari
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
19.00 uur, Taizé-avondgebed

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, alleen vol-
gens telefonische afspraak: 0251-
265265.
Bij contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsge-
gevens, zorg dat u deze paraat 
heeft.
Waarneming
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, v.d. Maarel en Mo-
hammadnia. Info via websites, 
deurposter en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

BURGERLIJKE 
STAND
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie. 

Overledenen:
Akersloot: 12-12-2019  Agatha 
Anna Schoorl, weduwe van Hen-
dricus de Goede. 
Castricum: 
14-12-2019 Edith Dokter, wedu-
we van Christiaan W.M. Molen-
kamp.
Limmen: 
13-12-2019 Harmanna Johanna 
Koops. 16-12-2019  Maria There-
sia Geertruida Aarsen, weduwe 
van Nicolaas J.S. Westerhoven.

Actieprogramma ‘aanpak tegen eenzaamheid’ vastgesteld
Gemeenteraad over aanpak eenzaamheid in Castricum: 
‘bespreken en doorbreken’

Uitvoering vanaf januari 
De aanpak tegen eenzaamheid 
in Castricum werd al afgelopen 
oktober ingeluid met een bre-
de conferentie. Toen stelden de 
ambassadeurs ‘Eén tegen een-
zaamheid Castricum’ zich voor 

en werd het steunpunt gelan-
ceerd. Nu de raad het actiepro-
gramma heeft vastgesteld, star-
ten ze vanaf januari met uitvoe-
ring van het programma. Wet-
houder Falgun Binnendijk: „Be-
spreken en doorbreken van het 

thema eenzaamheid gaat ie-
dereen aan. Dat vraagt om be-
wustwording, signalering, be-
spreken en aanpakken. Omdat 
het iedereen aangaat vraagt de 
aanpak om ‘omkijken naar el-
kaar’, samenwerken en ‘doen’. 
Inwoners, ondernemers, maat-
schappelijke instellingen en 
de gemeente gaan dat samen 
doen. Het hele jaar door”. 

Samenwerking Steunpunt 
Eenzaamheid en Sociaal Team 

Gezond en lekker leven zijn 
niet altijd vanzelfsprekend. Het 
lukt dan niet altijd om zelf een 
oplossing te vinden voor een 
vraag of probleem. Dan is het 
belangrijk dat men ergens te-
recht kan. Voor de aanpak te-
gen eenzaamheid werken het 
Sociaal Team en het Steun-
punt Eenzaamheid Castricum 
samen. Als iemand advies, ex-
tra hulp of ondersteuning no-
dig heeft die gaat over welzijn 
en zorg, dan kan men bij het 

Sociaal Team en het steunpunt 
terecht. Vrijblijvend, in vertrou-
wen, zonder kosten en zonder 
dat men een verwijzing nodig 
heeft.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over 
het steunpunt en de ambassa-
deurs op www.steunpunteen-
zaamheid.nl, of voor meer in-
formatie over het Sociaal Team 
op www.castricum.nl/sociaal-
team.

Castricum - Op donderdag 19 december heeft de gemeenteraad 
het actieprogramma (2020-2024) ‘Bespreken en doorbreken’ voor 
de aanpak tegen eenzaamheid in Castricum vastgesteld. Voor het 
programma werkt de gemeente samen met het Steunpunt Een-
zaamheid Castricum, de Adviesraad Sociaal Domein, maatschap-
pelijke partners en de nationale coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’.



Oliebollen gebakken? Lever uw gebruikte bakolie en frituurvet in. Dan krijgt het een tweede 
leven als biobrandstof. Het gebruik van biobrandstof is goed voor het milieu. Het enige dat u 
hoeft  te doen is de gebruikte oliën en vett en apart inleveren voor recycling.

U kunt uw gebruikte frituurvet en bakolie inleveren op het afvalbrengstati on, bij het lein 
Chemisch Afvaldepot ( CA) maar ook bij steeds meer supermarkten.

Van frituurvet naar biobrandstof 

INFOPAGINA
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Kansen voor duurzame energie in Castricum

Duurzaam, sociaal en lokaal

Repair Café op 11 januari

Inzet voor nieuwbouw, investeringen en aanpak 
verduurzaming woningvoorraad vastgelegd

Wat waren je takken wonderschoon.. Maar binnenkort is het weer ti jd om de kerstboom de 
deur uit te doen. U hebt daarvoor verschillende opti es. U kunt uw kerstboom natuurlijk naar 
het afvalbrengdepot op de Schulpstet brengen; of hem klein knippen en hem in de groene bak 
doen. Maar op woensdag 8 januari, tussen 13.30 en 16.00 uur, kunt u uw kerstboom ook naar 
een van deze adressen brengen (kinderen verdienen daarmee, uitsluitend op onderstaande 
adressen,  0,50 per boom ):

- Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51; 
- Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
- Castricum, groenonderkomen aan de Mr. illes van de Bempdenstraat 5;
- Castricum, aan de Van Haerlemlaan ingang sportvelden Wouterland;
- Castricum, nabij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan de Bloemen. 

Inzameling kerstbomen

Vindt u het belangrijk dat sport goed geregeld is in Castricum  Gee   u zich dan op als lid 
van la  orm Sport Castricum. Het pla  orm zoekt nieuwe leden, die het sportbeleid in 
Castricum een warm hart toedragen en willen helpen om dit vorm te geven. Het la  orm 
Sport Castricum adviseert burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum en 
vertegenwoordigt de sport in het algemeen, en de verenigingen in het bijzonder. 

Wij vragen
 Een ona  ankelijke instelling;
 Brede belangstelling voor sport;
 elegenheid om minimaal eens per maand te vergaderen.

Na het sollicitati egesprek zullen nieuwe leden van het Pla  orm Sport Castricum worden voor-
gedragen bij het college van burgemeester en wethouders. Na goedkeuring zal het nieuwe lid 
deel uitmaken van het pla  orm.

Interesse?
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met Peter van Splunter (0631041625) of 
Cees Castricum (0647253028). Mailen kan ook via c.castricum@ziggo.nl.  

Platform Sport Castricum zoekt leden

Nederland hee   in het 
Klimaatakkoord afgesproken om de 
CO2-uitstoot te verminderen. Stap 
voor stap gaan we daarom over op 
duurzame energiebronnen voor 
elektriciteit en warmte. Nederland 
stree   naar 4  minder uitstoot in 
2030, en 5  minder uitstoot in 2050. 
Om dit landelijk voor elkaar te krijgen 
hee   de gemeente Castricum ook een 
taak te vervullen, in samenwerking 
met de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk 
en itgeest. Gezamenlijk wordt 
gewerkt aan de Regionale nergie 
Strategie (R S), waarin staat op welke 
plaats, welke hoeveelheid energie 
grootschalig opgewekt kan worden, 
en welk energienetwerk daarvoor 
nodig is. 

Meepraten over zon- en windenergie
De gemeenten van onze regio 
werken samen met professionals, 
ondernemers en inwoners aan de RES. 
Op termijn krijgt iedereen te maken 
met het verdwijnen van aardgas en het 
grootschalig opwekken van energie 
door bijvoorbeeld windmolens en 
zonneparken. Deze plannen zullen ook 
invloed hebben op hoe het landschap, 
de steden en de dorpen er in de 
toekomst uitzien.
Er worden bijeenkomsten 
georganiseerd met experts uit 
onze regio, er zijn gesprekken met 
voorlopers over hun ideeën en 
initi ati even, en in iedere gemeente 
worden eind januari inwoners, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
uitgenodigd om in een werkatelier mee 
te praten over mogelijkheden voor het 
opwekken van elektriciteit door zon en 
wind in de eigen regio.

Flexibel
De regionale energiestrategie wordt opgesteld op basis van bewezen technieken, zoals 
windmolens en zonneparken. Om nieuwe ontwikkelingen een plek te geven en vinger aan de 
pols te houden van de te realiseren doelen wordt de strategie iedere twee jaar opgefrist.

Noord-Holland Noord
Noord-Holland Noord, waar de gemeente Castricum onderdeel van is, is een van de 30 
energieregio’s die in de zomer van 2020 aan het Rijk moeten laten zien welke bijdrage zij gaan 
leveren aan ‘duurzame elektriciteit opwekken’ en het ‘aardgasvrij maken van de gebouwde 
omgeving’. De plannen van de regio Alkmaar krijgen daarin een plek.

Meer informati e over de regionale energiestrategie is te vinden op www.castricum.nl/klimaat. 

Kennemer Wonen, haar huurdersorganisati es en de B CH-gemeenten hebben de Jaarplan-
nen 2020  ondertekend waarin staat vastgelegd wat zij gaan doen het komende jaar. De Jaar-
plannen 2020 zijn een uitwerking van de restati eafspraken 2017-2020 die de corporati e, de 
huurdersorganisati es en de gemeenten eind 2016 hebben ondertekend. n deze Jaarplannen 
wordt de inzet van alle parti jen elk kalenderjaar gespeci  eerd, waar de restati eafspraken op 
hoofdlijnen zijn gemaakt.

Investeringen
ennemer Wonen investeert miljoenen in nieuwbouw, renovati e/onderhoud van bestaande 

woningen en in duurzaamheidsmaatregelen. Voor de nieuwbouw gaat het om zo’n 3,3 miljoen 
euro. In 2020 worden naar verwachti ng 12 woningen opgeleverd en wordt met de bouw van 56 
woningen gestart. Voor renovati e en onderhoud samen is ruim 17 miljoen euro ingerekend. 
De investering in energiemaatregelen betreft  bijna 7 miljoen euro.

Nieuwbouw, verduurzaming en lee  aarheid
De corporati es en gemeenten blijven acti ef zoeken naar locati es waar nieuwbouw van sociale 
huurwoningen voor kleine huishoudens kan worden gerealiseerd. Zij kijken samen hoe het be-
leid rondom de stedenbouwkundige, procedurele en fi nanciële kaders met elkaar afgestemd 
kan worden. Ook zett en zij zich in voor verduurzaming van de omgeving en het vergroten van 
de lee  aarheid in de wijken. Dick Tromp, directeur-bestuurder van ennemer Wonen: “Het is 
een mooi resultaat dat ennemer Wonen als woningcorporati e tegelijkerti jd met haar huurders-
organisati es en de vier BUCH-gemeenten een gezamenlijke afspraak kan maken over volkshuis-
vesti ng. De ondertekening van de jaarplannen vormt de volgende stap van het realiseren van de 
ambiti es en doelen van de prestati eafspraken 2017-2020.”

Huurdersorganisati es
De huurdersorganisati es gaan er net als de voorgaande jaren op toezien dat de afspraken tussen 
de parti jen worden nagekomen. ij willen zien dat de nieuwe Huisvesti ngsverordening er daad-
werkelijk voor gaat zorgen dat mensen makkelijker kunnen doorstromen. Daarnaast merken zij 
op dat er een grote behoeft e is aan nultredenwoningen en ontmoeti ngsruimten. Ook moeten 
verduurzamingsmaatregelen voor de zitt ende huurders niet leiden tot sti jgende woonlasten.

Woningcorporati e Kennemer Wonen, huurdersorganisati es en de BUCH-gemeenten hebben 
samen de jaarplannen 2020 ondertekend.

Kleine elektrische of huishoudelijke apparaten stuk  Gooi ze niet weg, in het Repair Caf  
wordt u geholpen bij het repareren. Ook kunt u langskomen voor hulp bij computerproblemen 
en bij texti elreparati es (dit keer geen  etsreparati es).  kijkt mee met de reparati e en helpt of 
denkt mee waar dat kan. 

Het Repair Caf   wordt eens per twee maanden georganiseerd door Transiti e Castricum en 
De roene Bak. Transiti e Castricum is een netwerk van Castricummers die met simpele 
oplossingen hun leven meer duurzaam, sociaal en lokaal willen maken. De roene Bak is een 
Castricumse beweging die jonge mensen wil inspireren duurzamer te leven.

aat u ook voor duurzaam? om dan op zaterdag 11 januari tussen 13:00 en 16:00 uur langs 
in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in Castricum. De entree is grati s (gift en zijn welkom). 
U betaalt alleen voor eventuele materialen. Repareren en laten repareren is uiteraard op eigen 
risico.



INFOPAGINA

Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website een afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort,
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg 
en fi nanciën maakt u vooraf een afspraak 
via afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Voor het afh alen van reis- en identi teits-
documenten, het bekijken van bouw-
plannen, het doorgeven van gevonden of 
verloren voorwerpen, het afgeven van post:

Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Omgevingsvergunningen

Aanvragen ontvangen 
Datum Adres 
171219 Meester Ludwigstraat 27 in Castricum  
 het vergroten van de woning (WABO1902036)
191219 Nieuwelaan 8 in Limmen  
 het plaatsen van twee dakkapellen (WABO1902057)
 Vuurbaak 30 in Limmen  
 het vergroten van de woning (WABO1902058)
201219 Kerklaan 40 in Akersloot 
 het verhogen van de rookgasafvoer (WABO1902068)
 Molenbuurt 24 (achter), (secti e A 3074) in Akersloot 
 het realiseren van een appartementencomplex en recreati ewoning   
 (WABO1902069)
 Amberlint (kavel 8, secti e C 4623) in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1902066)
211219 Bakkummerstraat 24a in Castricum 
 de herbouw van een bijgebouw (legalisati e) (WABO1902072)
221219 Dott erbloem 31 in Castricum 
 het vervangen van de bestaande dakkapel (WABO1902073)

Behandeltermijn verlengd met max. 6 weken
171219 Bakkummerstraat 24 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO1901758)
 Geversweg 3a in Castricum.
 het aanleggen van extra erfverharding (legalisati e) (WABO1901588)
191219 Starti ngerweg 7a in Akersloot
 het wijzigen van gebruik van bollenschuur in wonen (WABO1901596)

Vergunningen verleend
171219 Chopinstraat 14 in Castricum 
 het bouwen van een erker (WABO1901809)
 Het Wamellant 21 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO1901913)
191219 Julianaplein 25 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (WABO1901773)
 Rijksweg 132 in Limmen 
 het verbouwen van een kantoorruimte naar een woning (WABO1901813)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’

Verkeersbesluiten: realiseren gehandicaptenparkeerplaatsen
In de Staatscourant van 30 12 2019 zijn de volgende verkeersbesluiten gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 
nabij woning, De Bloemen 32 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord 
E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – 
kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

2. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 
nabij woning, Lange Dresch 56 in Akersloot. Door middel van plaatsing van verkeersbord 
E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – 
kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk binnen zes weken na 
de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  indienen. U kunt uw bezwaarschrift  
niet per email indienen. Stuur uw bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in 
ieder geval staan:

-   uw naam, adres en telefoonnummer;
-   de datum;
-   een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-   waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-   uw handtekening. 

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers 
om te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de 
Nati onale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de 
website van de Nati onale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u 
“bezwaarkaart.pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen 
als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsprocedure van uw 
bezwaarschrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft  u wel 
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-
Holland, Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Offi  ciële mededelingen woensdag 2 januari

Langs de koele kusten van Spitsbergen

In juni 2019 zag Otte een jon-
gensdroom in vervulling gaan; 
een reis naar het hoge noorden 
en wel naar Spitsbergen. Een 
landcruiser voor op de wal en een 
boot met zodiacs voor op het wa-
ter. Rond Longyearden, de Ad-
vent� ord, het vliegveld en langs 
de autoweg was veel te zien. Ros-
se en grauwe franjepoten, ko-

ningseider, alpensneeuwhoen, 
kleine rietgans, sneeuwgors, 
poolvos, inheems rendier, klei-
ne jager, noordse stern, ijseend 
en honderden broedende eiders 
dicht bij hondenkennels, om-
dat daar de poolvos niet durft te 
komen. Een boottocht van een 
week langs niet te beschrijven 
landschappen, zo mooi en adem-

benemend! IJsberen met in hun 
buurt vaak ivoormeeuwen die 
hun restjes en ook wel hun feca-
liën opruimen. Walrus, baardrob 
en ringelrob kruisten hun pad, 
broedende kleine alken, zwar-
te zeekoet, Noordse stormvo-
gel, (vaak donkere fase) dikbek-
zeekoet, papegaaiduiker en gro-
te burgemeester, te veel om op te 
noemen. In woord en beeld zal hij 
de bezoekers meenemen op zijn 
reis. De lezing is gratis voor leden 
van de vogelwerkgroep, niet le-
den betalen 3 euro. Er kunnen 
114 mensen in de zaal. (foto: Ot-
te Zijlstra)

Castricum - Op woensdag 15 januari houdt de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland in samenwerking met PWN een lezing 
met beelden onder de titel: ‘Langs de koele kusten van Spits-
bergen’. De lezing wordt verzorgd door Otte Zijlstra en vindt om 
20.00 uur plaats in bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannis-
weg 2.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Toonbeeld Voorstellingen 
presenteert: ‘De Kleine Prins’

De Kleine Prins woont op een 
kleine planeet met een roos en 
drie vulkaantjes. Hij is de hele dag 
bezig met het verzorgen van zijn 
planeet. Op een dag verlaat de 
prins zijn planeet om te zien hoe 
de rest van het heelal eruit ziet. 
Op zijn avontuurlijke reis komt 
hij een aantal bijzondere volwas-
senen tegen. Hij ontmoet onder 
andere een Koningin, een IJdel-
tuit, een Timmerman, een Muzi-
kant, een Zakenman en een Lam-
popsteker. Tenslotte komt hij op 
de planeet aarde, waar hij in de 
Sahara een Vliegenier ontmoet 
die met motorpech is geland. De 
Vliegenier heeft nog maar voor 

een aantal dagen water en moet 
in die tijd zijn vliegtuig weer aan 
de praat krijgen. De Kleine Prins 
gaat hem helpen en beleeft meer 
dan hij ooit voor mogelijk had ge-
houden.
‘De Kleine Prins - minimusical’ is 
een originele en vrije bewerking 
van John van Santen. Theater Van 
Santen zal op een sprankelende 
en speelse manier de sferen creë-
ren, waarin De Kleine Prins en an-
der �guren tot leven komen. 
De voorstelling is geschikt voor 
iedereen vanaf 6 jaar en vindt 
plaats in theater Koningsduyn, 
begint om 15.30 uur en de toe-
gang bedraagt € 8,50. Kaarten 

verkrijgbaar via www.toonbeeld.
tv, Boekhandel Laan, Muziekhan-
del Borstlap, Vivant Rozing en aan 
de zaal. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Op zondag 5 januari om 15.30 uur speelt in Thea-
ter Koningsduyn de minimusical ‘De Kleine Prins’. Een prachtige 
voorstelling gebaseerd op het bekende boek uit de klassieke li-
teratuur ‘De Kleine Prins’ van Antoine de Saint - Exupery, Franse 
schrijver en vliegenier (1900 - 1944).

Candlelight Shopping één groot feest

Castricum - Het behoeft geen 
lang verhaal te worden; de Cand-
lelight Shopping van zaterdag 21 

december was een groot feest, 
dat bol stond van gezelligheid. 
Winkeliers en horecagelegenhe-

den in het centrum van Castri-
cum hadden hun best gedaan. 
De aanbiedingen spatten ervan 
af en zelfs een ‘Rad van Fortuin’ 
deed opnieuw zijn intrede om 
met je aankoopbon van de Cand-
lelight Shopping een prijs te sco-
ren. Spelleider Wim van Vliet en 
assistente Simone Veldt-Bakker 
gingen uit hun dak van enthou-
siasme. 
Muziek was er ook volop, met op 
het Bakkerspleintje Musictrain, 
de drie dames van Anyway, de 
Troubabroers en de Kinkeluters. 
Kortom, het was weer een top-
avond voor groot en klein. Bij-
gaande foto’s spreken daarbij ge-
heel voor zich! (tekst/foto’s: Aart 
Tóth/Wim van Vliet/Cees Dekker-
Omroep Castricum)

In leeratelier POOKPOOK:
Tassenworkshops van start
Castricum - Al ruim een jaar runt 
designer Marieke de Vree haar 
leeratelier in de Anna Paulow-
nastraat, waar ze haar kleurrijke 
en originele tassen van vintage-
leer onder de labelnaam POOK-
POOK maakt. Unieke sculpturen 
zijn het, draagbaar maar voor-
al ‘eye catchers’ met een vleug-
je humor. Vrijwel alle materialen 
die Marieke toepast, verzamelt ze 
tijdens het ‘schatzoeken’ in kring-
loopwinkels of zijn restanten uit 
sto�eerderijen. Veel creatieve-
lingen en groepen zussen, vrien-
dinnen en collega’s volgden in 
atelier POOKPOOK al een inspi-
rerende workshop, omdat ieder-
een - met of zonder ervaring met 
de naaimachine of het materiaal 
- met een mooie clutch of festi-
valbag naar eigen stijl en smaak 
de deur uit gaat. Enthousiast ge-
worden door het verrassende re-
sultaat, is deelnemen aan de kor-
te cursus van vijf dagdelen de vol-
gende stap naar een ‘personali-
zed’ lederen handtas of shopper 

naar patroon of zelfgemaakt ont-
werp. In januari en februari gaan 
de diverse workshops en cursus-
sen weer van start in het atelier. 
Al het nieuw verzamelde leer én 
vegan leer waarmee gewerkt kan 

worden, hangt al in de werkruim-
te dus loop (in de ochtend) bin-
nen voor meer informatie of kijk 
op www.pookpook.nl om alvast 
iets moois uit te kiezen. (Foto: 
aangeleverd)

In Theater Koninsduyn:
Unieke Zaken brengt 
familievoorstelling Apollo 11 (8+)

Bloednerveuze Donald(!)
,,Het verhaal gaat natuurlijk over 
de spannende reis naar de ruim-
te”, vertelt Thomas . ,,Ik heb best 
wel veel geleerd van deze voor-
stelling, over de lancering van 
de raket, de ruimte en de plane-
ten. En ook hoe dat werkt als ze 
meldingen krijgen als er iets ver-

keerd gaat.” In de voorstelling 
voel je de enorme hectiek in het 
commandocentrum, maar maak 
je ook kennis met een bloed-
nerveuze - en bijzonder ego-
centrische - president genaamd 
Donald(!). Hij weet wel het ant-
woord op de �loso�sche vraag 
‘Van wie is de maan eigenlijk’? 

‘Van mij natuurlijk!’, vindt Do-
nald.

Live muziek
Die live gespeelde muziek met 
een heuse drummer vond Tho-
mas heel cool in de voorstelling. 
Zijn moeder Marlies is het daar-
mee eens: ,,Vooral als de live-
band een catchy nummer speel-
de met een knipoog naar het 
heelal: van ‘I’m your Venus...’ tot 
‘the Age of Aquarius’”. Marlies 
stak er zelf ook wat van op: ,,Het 
is leuk om naar toe te gaan met 
kinderen en een geweldig ver-
makelijke manier om te zien hoe 
de eerste reis naar de maan ver-
lopen is destijds.” De voorstel-
ling begint om 14.00 uur. Kijk op 
www.geesterhage.nl voor meer 
informatie en kaartverkoop. (Fo-
to: Erna Faust)

Castricum - Op zondagmiddag 12 januari is de familievoorstel-
ling Apollo 11 in Theater Koningsduyn aan de Geesterduinweg 3 
te zien. Marlies Nijhof en haar 9-jarige zoon Thomas, die op ba-
sisschool Helmgras zit en hockeyt bij MHCC, zijn alvast voor ons 
gaan kijken naar dit humoristische theaterspektakel over de 
grootste prestatie van de mensheid: de landing van Neil Arm-
strong op de maan, nu precies vijftig jaar geleden. Het Alkmaarse 
theatergezelschap Unieke Zaken, inclusief liveband, neemt ons, 
in een mix van dansende planeten, dampende jaren zestig rock, 
stand-up comedy en animaties, mee langs Houston, de maan, de 
oceaan en schoonheidssalon La Luna. Deze voorstelling is niet al-
leen voor jongens en meisjes, maar ook voor jong èn oud. Tho-
mas: ,,En ik heb nog eens hartstikke veel geleerd ook.”
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La Belle Époque

Een klassieker keert terug in het 
repertoire van The Royal Ballet 
met het charmante en geesti-
ge ballet van Ninette de Valois. 
Coppélia is een verhaal over lief-
de, ondeugendheid en opwind-
bare poppen. De complexe cho-
reogra�e volgt de schitterende 
partituur van Delibes en toont 
de technische precisie en komi-
sche timing van het dansgezel-
schap. De ontwerpen van Os-
bert Lancaster brengen een 
kleurrijk sprookjesboek tot leven 
in deze feestelijke kerstvoorstel-
ling voor het hele gezin. De dra-
matiek, de passie en de emoties 
worden op het witte doek wor-
den ze levensecht. Juist door de 
cameralens die tussen jou en de 
voorstelling zit, krijg je een blik 

The Royal Ballet - Coppélia

op het toneel die je zelfs van-
af de beste rij in het theater niet 
kunt krijgen.

Première 2 januari
Het leven van zestiger Victor raakt 
ontregeld wanneer succesvol za-
kenman Antoine hem kennis laat 
maken met een nieuwe en unieke 
manier van entertainment. Antoi-
nes bedrijf biedt zijn cliënten na-
melijk de kans om door een com-
binatie van slimme trucages en 
het naspelen van gebeurtenissen 
terug in de tijd te gaan, naar een 
moment naar keuze. Victor be-
sluit de meest memorabele week 
uit zijn leven te herbeleven, de 
week waarin hij zijn grote liefde 
voor het eerste ontmoette, veer-
tig jaar eerder.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 15.00 & 20.00 uur
Elvis: That’s the way it is

zondag 16.00 uur
Coppélia - The Royal Ballet

donderdag 20.00 uur  vrijdag 16.00 uur  
zaterdag 21.15 uur  maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.15 uur

La Belle Époque
donderdag 20.00 uur  vrijdag 20.30 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
April May June

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
Knives Out

donderdag 16.00 uur
vrijdag 20.30 uur  zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Star Wars - The Rise of Skywalker
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

Huisvrouwen Bestaan Niet 2
zaterdag 18.45 uur

Penoza: The Final Chapter
vrijdag 13.30 uur

Aïlo, het dappere rendier
zondag 11.00 uur

Spookuil
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur 

Mees Kees in de Wolken
donderdag 16.00 uur

The Addams Family (NL) 
donderdag 13.30 uur  vrijdag 16.00 uur

zaterdag & zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur
Frozen 2 (NL) 2D

zondag 11.00 uur
Buurman & Buurman 

Experimenteren er op los

Programma 2 januari t/m 8 januari 





08 2 januari 2020

o e eran ers a
oor eda ders

Weda Schilders Vastgoed Onder-
houd op de Castricummer Werf 
vierde in april 2017 al een feest-
je vanwege haar 100-jarig be-
staan. Het gerenommeerde fami-
liebedrijf kent een indrukwekken-
de geschiedenis die startte nadat 
Johannes Weda in 1917 het Frie-
se Steggerda verliet om zijn geluk 
in Bakkum te beproeven. De vesti-
ging had waarschijnlijk te maken 
met de toename van de werkgele-
genheid in ons dorp door de bouw 
van het ziekenhuis Duin en Bosch.
Het bedrijf ging een paar keer 
over van vader op zoon en groei-
de van eenmanszaak uit tot een 
bloeiende vennootschap onder 
�rma. Bart, inmiddels de vierde 
generatie, vertelt: ,,Er is natuurlijk 
heel veel veranderd in die 100 jaar, 
want we doen nu veel meer dan 

schilderen en beglazing, zoals re-
novatie en duurzaam onderhoud. 
Tegenwoordig staan ook milieu 
en veiligheid hoog in het vaandel. 
Ons werkgebied is �ink uitgebreid 
en strekt zich uit tot Amsterdam, 
Alkmaar en Haarlem. Daarom heb-
ben wij naast ZZP’ers en freelance 
schilders vijf professionele men-
sen in dienst. En ondanks alle nieu-
we technieken en mogelijkheden 
is bij ons altijd de liefde voor het 
ambacht overeind gebleven.”

Kracht
Een belangrijk thema voor het fa-
miliebedrijf is ook het maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. 
Bart: ,,Wij doen regelmatig schil-
derwerk voor maatschappelijke 
projecten in de vorm van spon-
soring. Ook sponsoren we diver-

se verenigingen. Tot slot wil ik be-
nadrukken dat het wederzijds ver-
trouwen tussen bedrijf en klant de 
kracht van Weda is. Dat komt tot 
uiting in de continuïteit door kwa-
liteit, waar we al een eeuw garant 
voor staan.”

Ho�everancierschap
Het predicaat Ho�everancier is in 
1815 ingevoerd door Koning Wil-
lem I en is een van de oudste Ko-
ninklijke onderscheidingen van 
ons land. Dit predicaat geeft be-
drijven het recht om het Koninklijk 
Wapen te voeren, met de toevoe-
ging ‘Bij Koninklijke Beschikking 
Ho�everancier’. De koning kan het 
predicaat toekennen aan kleine en 
middelgrote Nederlandse onder-
nemingen die een vooraanstaan-
de plaats innemen in de regio en 
in de branche. De bedrijven moe-
ten minimaal honderd jaar oud 
zijn en de ondernemer(s) van on-
besproken gedrag. Op dit moment 
mogen circa vijfhonderd bedrijven 
zich Ho�everancier noemen, waar-
onder ook sinds 2014 het plaatse-
lijke bouwbedrijf AC Borst Bouw.

Visitekaartje
Ook de jarenlange succesvolle be-
drijfsvoering van Weda was aanlei-
ding om bij Koninklijke beschik-
king van 4 februari 2019 het hof-
leverancierschap aan dit schilders-
bedrijf toe te kennen. 
Die eer viel ten deel aan burge-
meester Toon Mans die het pre-
dicaat als volgt onderstreepte: 
,,Weda is wat mij betreft een lich-
tend voorbeeld van het sterke en 
enthousiaste ondernemersland-
schap dat onze gemeente rijk is. 
U bent een stabiele, trotse en een 
maatschappelijk betrokken on-
derneming en een visitekaartje 
voor onze samenleving.” (tekst/fo-
to: Hans Boot)

Castricum - Toen Johannes Weda aan de Bakkummerstraat 96 een 
schildersbedrijf begon, kon hij niet vermoeden dat zijn achter-
kleinzoon Bart ruim een eeuw later het predicaat Koninklijk zou 
ontvangen. Dat gebeurde op 23 december in het gemeentehuis 
uit handen van burgemeester Mans.

Johan Weda met een schildersknecht (foto: Oud-Castricum)

De huidige eigenaren Bart Weda en Margot Weda-Rammeloo met Toon 
Mans na ontvangst van het predicaat

u un tuur en neuro o s e 
aandoen n en

Castricum - Omdat er binnen de 
Westerse geneeskunst vaak wei-
nig te behandelen valt bij neuro-
logische aandoeningen, heeft acu-
puncturist Annemarie Visser zich 
hierin verdiept en gespecialiseerd 
om zo de levenskwaliteit van men-

sen met neurologische aandoening 
te kunnen verbeteren. Zo kan met 
acupunctuur het herstel na een 
doorgemaakt herseninfarct (CVA) 
bevorderd worden. Verlammings-
verschijnselen zijn met acupunc-
tuur te behandelen, maar zijn vaak 

niet helemaal terug te draaien. Een 
koude lichaamshelft of doof aan-
voelende lichaamshelft en spraak-
stoornissen (afasie) na een hersen-
infarct zijn te behandelen met acu-
punctuur. Het is noodzaak om zo 
snel mogelijk na het doorgemaakt 
herseninfarct te beginnen met acu-
punctuur, al dan niet aangevuld 
met schedelacupunctuur, neuro-
punctuur of ooracupunctuur. Ook 
aangezichtsverlamming is te be-
handelen met acupunctuur. Voor-
dat de behandeling begint, wordt 
gekeken welke spiertjes hun func-
tie hebben verloren. Deze spiertjes 
worden aangeprikt en voor het al-
gehele welbevinden wordt ook li-
chaamsacupunctuur toegepast. 
Neem contact op met Tao Dao Acu-
punctuur aan het Westerplein 2a/b 
te Castricum (06 42851717 / tao-
dao@hotmail.com) of kijk op www.
acupunctuur-annemarie.nl voor 
uitgebreide informatie. (Foto: aan-
geleverd)

ost  a en e astr u
Castricum - Je gelooft het niet, 
een onderzoek helemaal ge-
richt op Castricum en dan ook 
nog gericht op de kwaliteit en 
kwantiteit van tosti’s. De ge-
broeders Floris Jan en Alexan-
der Stoppels hadden zich erop 
gericht welke horecaonderne-
ming mag rekenen tot de bes-
te tostibereider in Castricum. 
Om de lijst niet groter te maken 
en teleurstellingen achterwege 
te laten, bleven er tien restau-
rants en lunchrooms over die 
mochten meedingen naar ‘Bes-
te tostimaker van Castricum’.

De uitslag is dan wel niet beoor-
deeld door een vakjury, de ‘Tos-
tiboys Floris Jan & Alexander’ re-
kenden zich wel daartoe vanwe-
ge hun voorkeur van een tos-
ti. Er werd beoordeeld op kwali-
teit, kwantiteit, presentatie en de 
prijs waarna er een eindoordeel 
volgde. Van de tien genomineer-
den kon Zeepaviljoen Zoomers 
zich terugvinden op de laatste 
plaats met een 6,8 voor de kwali-
teit, waar de kaas er bovenop lag. 
De presentatie kwam uit op 5,2 
en de prijs op 6,70 euro met eind-
oordeel 6,3. Restaurant Johan-
na’s Hof was voorlaatste met een 
7,9 voor kwaliteit (Panini) presen-
tatie 6,25 vanwege ontbreken 
garnering en met een prijs van 
5,75 euro een eindscore van 7.0. 
Snoess lunchroom in winkelcen-
trum Geesterduin kwam uit op de 
achtste plaats met een kwaliteits-
score van maar liefst 8,25; een 7,7 
voor kwantiteit. Presentatie een 
slordige 5,0 en met 2,80 euro de 
goedkoopste en een puntento-
taal van 7,0.

Hof van Kijk-Uit was goed voor 
een totaalscore van 7.1 en kwali-
teit een 7.9 (Panini) en minpunt-
je bij presentatie van 6.4 vanwege 
het lange wachten wat met een 
prijs van € 4,75 goed was voor 
de 7e plaats met eindoordeel 
7.1. Restaurant Bij Roon deed het 
goed met een 8,25 voor kwaliteit 
(Panini) en een prijs van 5,25 eu-
ro, maar de presentatie viel wat 
tegen, eindresultaat 6,1. Eindoor-
deel 7,2 en dus goed voor een 
zesde plaats.

De vijfde plaats was voor Bij de 
Buurvrouw, die qua kwaliteit al 
meteen inleverde met 6,8 van-
wege droog witbrood. Uiteinde-
lijk was de eindscore 7,4. Nu be-
gint het echt spannend te wor-
den met op de vierde plaats Het 
Ruijterhuijs met een eindscore 

van 7,5 en ook een 7,5 voor kwa-
liteit, voor een prijs van 6,00 eu-
ro. De Oude Keuken wist de derde 
plaats te bereiken, waarbij de pre-
sentatie met een 7,9 uiteindelijk 
zorgde voor een eindscore van 
7,6 voor een tosti van 6,00 euro.

Dan komen we echt aan de top 
met restaurant Wier&Ga op de 
tweede plaats, wat zeker ver-
diend is en 7,75 voor de kwaliteit 
met Oerbrood met iets te lang 
wachten maar een lekker prijsje 
van 4,95 euro. 
De uiteindelijke winnaar van de-
ze ‘Tosti Challenge’ werd JA-bistro 
met de hoogste score op kwali-
teit en totaal met een 7,8 de win-
naar voor een tosti van maar 3,75 
euro. Op naar de volgende Chal-
lenge. (Tekst: Aart Tóth/foto: Gert 
Stoppels)

oorsteen
rand

Castricum - Zaterdagavond rond 
21.30 uur is de brandweer uitgerukt 
naar een woning aan de Schulpstet. 
Ook de ladderwagen van het 
Heemskerkse brandweerteam werd 
ingezet. Er was een schoorsteen-
brand gemeld, maar ter plaatse 
bleek de schade gelukkig mee te val-
len. De brandweer heeft de schoor-
steen nog wel van bovenaf gecon-
troleerd met behulp van de ladder-
wagen, verdere actie was niet nodig.
Wel werd het advies gegeven om de 
schoorsteen voor de zekerheid te la-
ten vegen door een erkend bedrijf. 
(Foto: Hans Peter Olivier)

 o ands oorden start et 
k nk oest a nat e  eken r k
ter es er n  an on e a s
Regio - Vanaf 16 december kunnen 
vrouwen die 22 weken zwanger zijn 
een prik halen die hen en het kind 
beschermt tegen kinkhoest. De prik 
is gratis en maakt deel uit van het 
Rijksvaccinatieprogramma. GGD 
Hollands Noorden heeft de op-
dracht gekregen om de ’22 weken 
prik’ te verstrekken. Locatie Groote-
broek was op 16 december de eer-
ste locatie waar zwangere vrouwen 
zich konden laten vaccineren. 

Wat is kinkhoest? 
Kinkhoest is een infectie van de 
luchtwegen die leidt tot heftige 
hoestbuien. Iedereen kan het krij-
gen, maar voor pasgeboren baby’s 
is het gevaarlijk. Sinds de jaren ‘90 
komt kinkhoest regelmatig voor in 
Nederland. Jaarlijks komen zo’n 170 
baby’s met ernstige klachten in het 
ziekenhuis. Gemiddeld overlijdt één 
van hen aan kinkhoest. Staatssecre-
taris Blokhuis heeft vorig jaar beslo-
ten om het kinkhoestvaccin op te 
nemen in het vaccinatieprogram-
ma. Als een vrouw het vaccin heeft 
gekregen, maakt ze antisto�en aan 
die via de navelstreng bij het kind 
komen. Daardoor is het kind na de 
geboorte meteen beschermd te-
gen kinkhoest tot het zelf de eerste 
vaccinaties krijgt. 

GGD Hollands Noorden verstrekt 
’22 weken prik’ 

GGD HN heeft de opdracht gekre-
gen om de ‘22 weken prik’ te ver-

strekken. Op http://www.ggdhn.nl/
vaccinaties staan de vaccinatiedata 
en locaties waar zwangere vrouwen 
terecht kunnen voor de gratis prik. 

Voor vragen kan men bellen met de 
GGD tijdens kantooruren 088-01 00 

550 of e-mailen naar rvp@ggdhn.nl. 
Het is ook mogelijk om op de prik-
locatie vragen te stellen. (Foto: aan-
geleverd)
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Volleybalsters Croonenburg 
winterkampioen
Castricum - De volleybalsters van 
het eerste recreantenteam van 
Croonenburg zijn op de valreep 
van 2019 winterkampioen ge-
worden van hun klasse. In een be-
laden pot tegen E�ect uit Heiloo 
trokken de meiden aan het lang-
ste eind; ze wonnen de wedstrijd 
met 3-0. De dames van Croonen-
burg speelden voorheen onder 

de naam van Oranje/wit uit Lim-
men. Sinds twee jaar zijn ze inge-
lijfd bij Croonenburg en nu zijn ze 
voor de tweede kaar op rij kam-
pioen geworden. Voordeel bij de 
overgang naar Croonenburg is 
dat het team in de breedte ver-
sterkt is. Trainer Rein Luijckx is er 
daardoor van overtuigd dat het 
team ook in de komende compe-

titie weer hoge ogen gaat gooi-
en: ,,De eerste paar wedstrijden 
van het seizoen moesten de da-
mes nog aan elkaar wennen. Nu 
gaat de machine draaien en zie je 
vaste patronen ontstaan. De vol-
leybalsters zijn ingespeeld en lo-
gisch dat ze na een inhaalrace 
toch nog winterkampioen zijn 
geworden.” (Foto: aangeleverd)

Bij AV Castricum:
Strand- en duinloop voor jong en oud

Castricum - Op zondag 5 januari or-
ganiseert Atletiekvereniging Cas-
tricum de derde van de vier strand- 
en duinlopen van dit seizoen. Ieder-
een kan meedoen, men hoeft geen 
lid te zijn van een atletiekvereniging. 
Beginnende lopers kunnen mee-
doen aan de loop over 4,0 kilome-
ter. De start is op de atletiekbaan aan 
de Zeeweg en de route voert door 
het duingebied. De gevorderde lo-
pers kunnen kiezen voor 10,1 km of 
15 kilometer. Deze beide routes voe-

ren door het duingebied en over het 
strand, waardoor ze een uitsteken-
de voorbereiding vormen op de Sau-
cony Egmond Halve Marathon een 
week later.

Jeugd
De strand- en duinlopen staan in 
de regio bekend als een gezellig en 
kleinschalig evenement, met bij ie-
dere loop zo’n driehonderd tot vier-
honderd hardlopers van jong tot oud 
aan de start. Ook aan de jeugd is ge-

dacht. De jeugd van 5 tot en met 12 
jaar kan meedoen aan de speciale 
jeugdloop over 2,3 km. Het parcours 
van deze route maakt vanaf de atle-
tiekbaan een ronde nabij Johanna’s 
Hof. Het leuke hiervan is dat ouders 
met de kinderen mee kunnen lopen. 
Jeugd vanaf 12 jaar kan kiezen tus-
sen de 4,0 km of de langere afstan-
den. Voor alle kinderen is er boven-
dien een leuke herinnering, en voor 
de beste drie jongens en meisjes in 
verschillende leeftijdscategorieën 
zijn er prijzen te verdelen.

Inschrijven
Vooraf inschrijven voor de loop is aan 
te raden, dat kan tot en met vrijdag-
avond 3 januari via www.inschrijven.
nl. Inschrijven op de dag zelf kan ook, 
dat is alleen iets duurder. Alle routes 
starten vanaf de atletiekbaan aan de 
Zeeweg in Castricum. De korte af-
standen (2,3 km en 4,1 km) starten 
om 10.15 uur. De langere afstanden 
om 10.45 uur. Na a�oop kunnen de 
deelnemers terecht in het clubhuis 
van AV Castricum voor een hapje of 
drankje. Tevens is douchegelegen-
heid aanwezig. (Foto: aangeleverd)

STER in Bakkum

Expositie
Iedere vrijdag maar ook het week-
einde van 11 en 12 januari tussen 
13.00 en 18.00 uur staat de deur 
van Atelier Marina & Sabrina wa-
genwijd open en is de telkens wis-

selende expositie vrij te bezoe-
ken. 
Marina: ,,Het is donker en ons ver-
langen naar de lente is nauwelijks 
te beteugelen. We willen naar bui-
ten maar zoeken ook warmte en 

licht. Op 12-01-2020 geven we ge-
hoor aan deze behoefte. Drie zan-
geressen zingen live de sterren 
van de hemel en nemen ons mee 
op een muzikale reis langs diver-
se werken in onze expositie. Mis-
schien ligt het voor de hand maar 
‘Bright Morning Star’ was nog 
nooit zo toepasselijk als nu hier!”

The Amazing Leftovers
Pauline Van Schagen, Mariska van 
der Leij en Bibi Von Meyenfeldt 
vormen samen ‘The Amazing Lef-
tovers’. Ze zingen uiteenlopende 
driestemmige arrangementen va-
riërend van ballads, country, bar-
bershopnummers, jazz klassie-
kers, een mantra of bijvoorbeeld 
een Nederlandstalig lied uit de 
oude doos. Soms zingen ze a ca-
pella en dan weer begeleiden ze 
zichzelf op piano, gitaar of uke-
lele. Ze oefenen vaak buiten en 
hebben ontdekt dat de akoestiek 
fantastisch is in het bos. Afhanke-
lijk van het weer zingen ‘the ama-
zing leftovers’ 12 januari buiten 
maar zeker ook binnen. Onder het 
genot van een glaasje glühwein 
of chocomel kan iedereen van-
af 16.00 uur komen genieten van 
het liveoptreden en samen proos-
ten op een sprankelend 2020! (Fo-
to: Marina Pronk)

Bakkum - Al jaren brengt het Castricums kunstenaarscollectief 
CAKtwo (Berend Wijers, Fred Boon en Marina Pronk) ergens in de 
gemeente een opvallend lichtpunt in soms te donkere dagen. Dit-
maal hebben ze de eerste grote lichtinstallatie die ze ooit maak-
ten voorzien van een nieuw jasje. STER staat in de beeldentuin 
aan de van Oldenbarneveldweg 32 waar Marina & Sabrina atelier 
houden. Met name na zonsondergang is het werkelijk de moei-
te waard om langs dit indrukwekkende lichtobject te wandelen. 
Stop gerust even en geniet van het langzaam veranderende pa-
let aan kleuren.

Kees en Riet Borst gaan na 
goud voor het volgende edelmetaal

Knapperd
Als het stel elkaar leert ken-
nen werkt Riet in de keuken bij 
Duin en Bosch. De instelling be-
trekt aardappelen bij de fami-
lie Borst. Deze worden altijd 
keurig bezorgd. De buurvrouw 
van Kees is een collega van Riet, 
die al eens gezegd heeft dat ze 
zo’n leuke buurjongen heeft, 
die bovendien nog vrij is. Als 
Kees op een dag aardappelen 
komt brengen en Riet hem ont-
moet, ziet ze het meteen zit-
ten. Ze valt op z’n knappe ui-
terlijk. Kees is z’n wilde haren 
nog niet kwijt en wil zijn vrien-
den niet opgeven. Voor een re-
latie is dus nog geen ruimte. 
,,Een meisje versieren was toen 
niet zo moeilijk voor me”, zegt 
Kees. ,,Ik kon ze genoeg en zelfs 
knapper krijgen.” Oeps geen 
handige opmerking. ,,O, ja?”, re-
ageert Riet ad rem. ,,Waarom 
koos je dan voor mij, opschep-
per?” ,,Vanwege je innerlijke 
schoonheid en eerlijkheid”, re-
ageert Kees. Zo’n romantisch 
antwoord scoort, zeker na de 
eerdere, onhandige opmerking. 
Terwijl Riet het vervolg van hun 
relatie beschrijft, draait Kees 
voortdurend duimen. Zijn han-
den kan hij sowieso niet stil-
houden, vooral niet als hij zelf 
aan het woord is. Zonder zijn 
stemgeluid kun je aan de hand- 
en armgebaren opmaken waar-
over hij het heeft. Hij zou het 
dan ook niet slecht doen als do-
ventolk. Als de verslaggever dit 
opmerkt moet Riet lachen.

Bruiloft
Er zit enige tijd tussen de eerste 
en tweede ontmoeting tussen 
beiden. Riet: ,,Inmiddels werk-
te de zus van Kees ook in de 
keuken en via haar en de buur-
vrouw hoorde ik wel eens wat 
over Kees. Toen de zus van Kees 
ging trouwen, naaide ik in m’n 
vrije tijd twee maanden lang 
bruidskleren bij haar thuis. Ze 
vroeg mij of ik ’s avonds op haar 
bruiloft wilde komen. Stilletjes 

hoopte ik dat Kees mij voor de 
bruiloft zou vragen, want dan 
kon ik de hele dag blijven. Het 
was ijdele hoop, want ik ont-
dekte dat Kees voor de bruiloft 
een ander liefje had gestrikt. 
Toen was de lol er wel voor mij 
af.”

Toch weet Riet niet van opge-
ven te weten. Als ze hoort dat 
Kees wel eens in bar/dancing 
‘De oude Schimmel’ komt, gaat 
ze voor de herkansing en be-
sluit ze hier op een zondagmid-
dag naar toe te gaan. Ze heeft 
geluk. Kees komt die middag 
echter met een blonde scho-
ne aan zijn arm binnen. Riet 
wist genoeg. Kees: ,,Ik schrok 
toen ik Riet aan de bar zag zit-
ten en wist onmiddellijk wat ze 
dacht. Die dame naast mij had 
zich, onderweg naar de Oude 
Schimmel, ongevraagd aan mij 
vastgeklampt en ik wilde niets 
met haar. Maar ja, probeer dat 
maar eens met droge ogen aan 
Riet uit te leggen.” Uiteindelijk 
weet Kees de dame weg te mof-
felen en klampt hij alsnog met 
Riet aan.
Kees: ,,Ik ben een paar dagen 
later bij haar langs geweest om 

nogmaals excuses aan te bie-
den en Riet te vertellen dat ik 
eindelijk besefte wat voor vlees 
ik met haar in de kuip had.” Hier 
begint de romance, die uitein-
delijk leidt tot een huwelijk. 
Hieruit komen vijf kinderen en 
veertien kleinkinderen voort.

Biljarten
Kees werkte tot zijn 26ste als 
agrariër en hierna als transpor-
teur bij Duin en Bosch. Riet ver-
zorgde 30 jaar de koffie bij uit-
vaarten in Heiloo en Heems-
kerk. Riet kookt graag en gaat 
dikwijls kringloopwinkels af 
om er, vaak in opdracht van de 
(klein)kinderen, spulletjes te 
scoren. Ook past ze regelma-
tig op de kleinkinderen. Kees 
vermaakt zich prima op zijn 
volkstuin, waar hij biologische 
groenten teelt. Daarnaast han-
teert hij regelmatig de biljart-
keu. In de aanbouw aan de wo-
ning staat een biljarttafel. Aan 
de wand hangt een scorelijst 
van z’n eigen biljartclub, die de 
naam ‘Club Dorus’ draagt. Het is 
een eerbetoon aan de vroegere 
eigenaar, Dorus Schilder.

Kees heeft Riet anderhalf jaar 
terug ook enthousiast voor de 
biljartsport gekregen. Ze komt 
nog niet aan het moyenne van 
Kees, maar vormt langzamer-
hand wel een bedreiging voor 
hem. Geijkte vraag: ,,Wat is het 
geheim van jullie lange relatie?” 
Kees weet het antwoord: ,,Ge-
ven en nemen.” Klinkt cliché, 
ware het niet dat hij er direct 
aan toe voegt: ,,Het is wel meer 
geven dan nemen hoor.” Dat 
moet je niet tegen een vrouw 
als Riet zeggen. 
,,O ja?, en voor wie dan wel?”, 
reageert ze slim. De mond en 
de handen van Kees staan voor 
het eerst even stil. Kees en Riet 
laten graag nog even de bil-
jartruimte aan de verslaggever 
zien. 
Beiden plaatsen de acquitstoot 
(aanvangsstoot biljartspel) 
voor een nieuwe serie huwe-
lijksjaren, waarbij zij de 60 ho-
pen aan te tikken. (tekst en fo-
to’s: Henk de Reus en aangele-
verd)

Castricum - Afgelopen maandag was het feest bij Riet (71) en Kees 
(78) Borst. Zij vierden deze dag hun 50-jarig huwelijksfeest. Riet 
en Kees trouwden op 30 december 1969, nog net voor de jaarwis-
seling. Reden: je kreeg dan over het hele jaar geld terug van de 
Belastingdienst, die toen nog een goede reputatie had. Zij waren 
niet het enige stel dat, naast de liefde, om deze reden in decem-
ber trouwde. Nog eens vijftig paren in Castricum volgden dat jaar 
hun voorbeeld.
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Musical Pijnstillers naar het boek 
van Carry Slee in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 19.30 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Släpstick’ (voorheen de Wereld-
band) met ‘a very Släpstick’ New 
Year in Stadsschouwburg Velsen, 
20.15 uur. (Foto: Neeltje de Vries)

4 JANUARI

Elfstedentochtreünie van 14.00 
tot 17.00 uur bij VKIJ in het ijs-
baanhuis te Castricum voor iede-
re (ex-) inwoner van de gemeen-
te Castricum die ooit een echte 
Elfstedentocht of alternatieve Elf-
stedentocht heeft geschaatst. In-
fo via www.vkij.nl. (Foto: aange-
leverd)

Happy New Beer. Bierfestival in 
Cultuurkoepel Heiloo. 15.00 uur.

Bram van der Vlugt, Trudy La-
bij, Wieteke van Dort e.a. – Enke-
le Reis/Lex Passchier in de Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur.

Hadewych Minis, Matangi Quar-
tet e.a. – Hadewych Doet De Da-
mes (try-out) in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur.

Martijn Fischer zingt hits van Ha-
zes in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Ray-
mond van Olphen)

Vijfde nieuwjaarsfeest vanaf 
21.00 uur bij ClubMariz aan de 
Dorpsstraat 72 te Castricum met 
optreden van Nienke & Band. 
Toegang vanaf 18 jaar, vrij entree.
(foto: aangeleverd)

5 JANUARI

Strand- en duinloop bij Atletiek-
vereniging Castricum vanaf de 
atletiekbaan aan de Zeeweg. Di-
verse loopafstanden vanaf 10.15 
uur. Inschrijven vooraf via www.
inschrijven.nl of op de dag zelf bij 
de atletiekbaan, maar dan is het 
duurder. (Foto: aangeleverd)

Een stevige natuurwandeling in 
de Wimmenummerduinen. De 
start is bij het informatiebord 
aan het Nachtegalenpad, aan de 
noordkant van Egmond aan den 
Hoef. 11.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Open dag ‘De Schakel’. Vereni-
gingsgebouw ‘De Schakel’ ligt 
achter de Dorpskerk in Castri-
cum. Van 12.00 tot 13.30 uur. (Fo-
to: aangeleverd)

Toonbeeld Voorstellingen pre-
senteert: ‘De Kleine Prins’. The-
ater Koningsduyn, Castricum. 
15.30 uur. Kaarten verkrijgbaar 
via www.toonbeeld.tv, Boekhan-
del Laan, Muziekhandel Borstlap, 
Vivant Rozing en aan de zaal. (Fo-
to: aangeleverd)

Fonkelnieuwe familiemusical 
over Kikker en zijn vriendjes in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 14.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

▲

TangoArt Alkmaar – Tango Salon 
Las Campanas in de Vest in Alk-
maar, 19.00 uur.

6 JANUARI
Nieuwjaarsreceptie gemeente 
Castricum in het gemeentehuis 
van 19.30 tot 22.00 uur.

7 JANUARI

Huub Stapel met ‘Het Huwelijk’ in 
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 
uur. (Foto: Bram Willems)

8 JANUARI
Inzameling kerstbomen van 
13.30 tot 16.00 uur: Limmen, 
groenonderkomen/brandweer 
aan de Rijksweg 51; Akersloot, 
groenonderkomen/brandweer 
aan de Buurtweg 51; Castricum, 
groenonderkomen aan de Mr. Gil-
les van de Bempdenstraat 5; Cas-
tricum, aan de Van Haerlemlaan 
ingang sportvelden Wouterland; 
Castricum, nabij het parkeerter-
rein van het groenonderkomen 
aan de Bloemen. 

Dol�e Weerwol�e en Foeksia de 
miniheks (6+) in Stadsschouw-
burg Velsen, 15.00 uur. (foto: Peg-
gy de Haan)

Open Nederlands Kampioen-
schap Poker. Café City in Castri-
cum. 19.00 uur. Inschrijven kan 
via www.onkpoker.nl/. (Foto: aan-
geleverd)

Start cursus ‘Eerste Hulp aan Kin-
deren’ van 19.00 tot 22.00 uur in 
cultureel centrum Geesterhage 
aan de Geesterduinweg 3 te Cas-
tricum. Informatie via www.ehbo-
castricum.nl  of telefonisch via 
0251 651060 (bereikbaar 19.30 - 
21.00 uur). De cursus beslaat vier 
opeenvolgende woensdagavon-
den. (Foto: aangeleverd)

9 JANUARI

Matroesjka, hét techno-caba-
retduo van Nederland in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
(Foto: Robin Alysha Clemens)

Frederik Meijster vindt zich geen laatbloeier:
,,Zo bewust mogelijk leven 
en er met volle teugen van genieten!”

Keuzes
In de woonkamer ligt z’n recent uit-
gebrachte roman op tafel. De grijs-
groene omslag laat een foto zien 
van een wegwijzer bij een split-
sing van twee wegen. Eén persoon 
volgt de afslag links, de ander de af-
slag rechts. De omslag prikkelt de 
nieuwsgierigheid van de verslag-
gever. Frederik licht de foto toe: ,,De 
personen op de foto zijn onbeken-
den van elkaar, maar in het boek ko-
men ze elkaar tegen en leren ze el-
kaar kennen. De splitsing staat min 
of meer symbool voor de keuzes 
die we in het leven steeds moeten 
maken. Deze zijn niet altijd gemak-
kelijk. Kies je op basis van je gevoel 
of je verstand? Achteraf denk je wel 
eens dat je een verkeerde keuze 
hebt gemaakt, maar komt later al-
les toch weer in een ander daglicht 
te staan. Dit maakt het leven ver-
rassend. Het is net als met schaken, 
een geliefde hobby van mij. Je doet 
een zet en weet achteraf pas of de 
gemaakte keuze juist was.”

Inspiratie
Frederik: ,,Ik mag graag lezen om-
dat het mij in een andere wereld 
brengt. Tijdens mijn werkzame pe-
riode las ik beroepshalve veel tek-
sten van anderen en corrigeerde of 
herschreef deze. Ook lees ik graag 
boeken. Het lezen van het werk 
van anderen vind ik leerzaam om-
dat ik ook kijk hoe een boek is op-
gebouwd en hoe verhaallijnen lo-
pen. Op vakantie gaan er altijd boe-
ken mee. Tijdens een van de vakan-
ties op ‘La Palma’ - eveneens de titel 

van de roman - inspireerden de rust 
en het klimaat mij om zelf een boek 
te schrijven. Hier ben ik na thuis-
komst mee begonnen. In de perio-
de die erop volgde gebeurde er iets 
in mijn leven dat een enorme im-
pact op mij had en dat het hoofd-
thema van m’n boek is geworden.” 
Desgevraagd zegt hij niet wat voor 
gebeurtenis dit was.

Roman
Frederik koos voor het genre ´ro-
man´. ,,Het geeft mij als schrijver al-
le vrijheid en het is heerlijk om per-
sonages bepaalde karaktereigen-
schappen toe te dichten die je kent 
van mensen uit je omgeving, of 
van personen die je ooit ontmoet-
te”, aldus Frederik. Hij vervolgt: ,,De 
hoofdpersoon in mijn boek is een 
intelligente man, tekstschrijver van 
beroep. Hij heeft succes, kan goed 
communiceren en schrijven, maar 
laat niet merken wat er in hem 
omgaat. Het uiten van gevoelens 
vindt hij lastig, iets dat hij met hu-
mor maskeert. Gevoel en verstand 
schuren voortdurend tegen elkaar 
aan. Dit leidt tot fricties en uitbar-
stingen. Relaties stranden steevast 
door gebrek aan empathisch ver-
mogen. Hij staat ambivalent tegen-
over vrouwen en begrijpt ze ook 
vaak niet. Na een aanval van welt-
schmerz ontvlucht hij Nederland 
en zoekt hij rust in een nieuwe om-
geving. Hij besluit bewust alleen te 
blijven. Echter, door twee bijzon-
dere ontmoetingen wordt hij ge-
dwongen zijn gevoelens onder de 
loep te nemen en onder woorden 

te brengen. Hierin slaagt hij voor 
zijn doen wonderwel.”

Vervolg
Frederik heeft de smaak van het 
schrijven duidelijk te pakken, maar 
kan nog niet zeggen óf en wan-
neer er een tweede boek van zijn 
hand verschijnt. ,,Schrijven is leuk, 
maar het is ook heel hard werken. 
Het hangt ook af van het hebben 
van inspiratie. Schrijven moet het 
genieten van andere dingen niet 
in de weg staan. Mijn motto is ‘Het 
leven is vluchtig’. Daarom probeer 
ik zo bewust mogelijk te leven en 
er met volle teugen van te genie-
ten!” Het is duidelijk dat Frederik dit 
doet. Gelet op de energie die hij uit-
straalt lijkt de komst van een twee-
de boek een kwestie van tijd te zijn.

Het boek ‘La Palma’ (ISBN nr. 978-
94-638-9864-5) is sinds 20 decem-
ber te koop bij elke boekhandel in 
Nederland. Het is ook te bestellen 
op www.boekscout.nl. (Tekst en fo-
to’s: Henk de Reus)

Castricum - Ben je een laatbloeier als je op je 67ste je debuutro-
man publiceert? Frederik Meijster vindt van niet. Alsof hij op de-
ze vraag is voorbereid, toont hij een krantenartikel over een col-
lega auteur, die op 81-jarige leeftijd zijn eerste boek uitbracht. 
Hij vindt het fantastisch dat iemand op die leeftijd nog een boek 
schrijft. Met het boek ‘La Palma’ zet Frederik zijn eerste stappen 
als auteur. Thuis vertelt hij graag hoe hij ertoe gekomen is om een 
boek te schrijven.

Frederik Meijster aan zet. ,,Schaken is net als het leven; je maakt keuzes en weet achteraf pas of de keuze juist 
was.” 

5e nieuwjaarsfeest in de Dorpsstraat
Castricum - Opnieuw gaan bij 
ClubMariz aan de Dorpsstraat 72 
op zaterdag 4 januari rond 21.00 
uur de deuren open, om pas ver-
volgens in de vroege uurtjes van 
5 januari weer dicht te gaan. In-
derdaad, het eerste lustrum al-
weer met de gigantische viering 
van het nieuwe jaar. Beide zalen 
staat ter beschikking om lekker uit 
je dak te gaan bij de muziek van 
‘Nienke & Band’, geen onbeken-
de in deze locatie, dus succes ver-
zekerd! De toegang is gratis vanaf 
18 jaar tot aan 100, wat geen be-
lemmering hoeft te zijn. Wat een 
mooie gelegenheid om elkaar zo 
vroeg in het jaar de beste wensen 
te wensen. (Tekst/foto: Aart Tóth)
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Brand legt Gasterij Nieuw 
Westert in de as
In de nacht van vrij-
dag 4 op zaterdag 5 
januari is de brand-
weer van Limmen 
en Egmond opge-
roepen voor een 
brand in Gasterij 
Nieuw Westert aan 
de Oude Schulp-
weg in Egmond-
Binnen. Rond 03.00 
uur werd opge-
schaald naar zeer 
grote band waarop 
de tankautospuiten 
van Alkmaar, Cas-
tricum en Heiloo 
ook werden inge-
zet. Rond 06.30 uur werd het sein brandmeester gegeven. Het nablussen heeft 
nog wel de hele ochtend in beslag genomen. Op het moment van de brand 
was er niemand in het pand aanwezig. Het pand moet als verloren worden be-
schouwd. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de herbouw van Gasterij Nieuw 
Westert. (Foto: Evelien Oliver)

Emergo in actie voor de 
opa van Lale
Lale (12) uit Castri-
cumwas op januari te 
zien in het Jeugdjour-
naal. Ze vertelde, sa-
men met haar broer 
Umud (14), over haar 
opa die gevangen 
zit in China. De laat-
ste keer dat Lale haar 
opa en oma zag was 
in 2016. Hun familie 
behoort tot de Oei-
goeren, een bevol-
kingsgroep in China. 
Voorheen hadden ze 
hun eigen land, eigen 
godsdienst en eigen taal. Dit wordt niet toegestaan door de Chinese regering. 
Ze worden gediscrimineerd en bedreigd,  opgepakt en in kampen onderge-
bracht. Maaike Pannekeet en Pauline van Schagen van Emergo zagen de uit-
zending en vonden dat ze iets moesten doen. Ze gaan een muziekstuk maken 
voor een bene� etconcert later het jaar. Doel: een cheque overhandigen aan 
het goede doel: Human Rights Watch. (Foto: Erika Dekker-Groot)

Leerlingen vragen aandacht 
voor klimaatprobleem

Vwo -leer l ingen 
van het Jac. P. 
Thijsse College uit 
Castricum vertrok-
ken donderdag 7 
februari naar Den 
Haag om aan-
dacht te vragen 
voor het klimaat-
probleem. Bewa-
pend met zelfge-
maakte borden 
lieten ze, net als 
30.000 anderen, 
hun stem hren op 
het Malieveld in 
Den Haag. Op de 
foto zijn van links 
naar rechts Merel, 

Famke, Esmee, Juliëtte, Iris, Kyra en Sophie uit 4 vwo van het Jac. P. Thijsse te 
zien (Foto: aangeleverd) 

Sergio doet huwelijks-
aanzoek in uitzending 538

Hij wilde zijn 
vriendin dol-
graag op een ori-
ginele manier ten 
huwelijk vragen 
en meldde zich 
aan voor de Va-
lentijnsactie van
de wegenwacht 
op Radio 538. Ser-
gio Felter werd 
uitgekozen en 
smeedde samen 
met het radiosta-
tion een plan om 
zijn vriendin te 
verrassen. Don-

derdag 14 februari vroeg hij Inge, onder toeziend oog van dj Wietze de Jager 
en sidekick Chris Bergström, ten huwelijk. ,,Inge en ik hadden al een geregi-
streerd partnerschap, maar dat was meer uit noodzaak voor de aankoop van 
ons huis. Nu wilde ik haar ‘voor het echie’ vragen.” Inge zei volmondig ja. (Fo-
to: aangeleverd)

Lisanne Schoonebeek wint 
zilver op NK meerkamp

Lisanne Schoone-
beek (19) eindigde 
in februari als twee-
de bij het NK meer-
kamp voor junio-
ren in de indoor-
hal in Apeldoorn. 
De Castricumse was 
bij het hoogsprin-
gen (1.69) en de 800 
meter (2.19.25) de 
beste van alle meis-
jes, bij het versprin-
gen werd ze twee-
de (5.57 meter, pr), 
met de kogel zes-
de (10.13 meter) en 
bij de 60 meter hor-
den vijfde (9.25) Ze 
behaalde in totaal 

3792 punten, goed voor een tweede plaats in het algemeen klassement en 
een ruimte verbetering van het clubrecord van haar vereniging Lycurgus. (Fo-
to: aangeleverd)

Castricumse kiekt bloedmaan

EHBO-vereniging Castricum 
luidt 90-jarig jubileum in

Tijdens een recep-
tie voor leden en 
genodigden heeft 
EHBO Vereniging 
Castricum het start-
sein gegeven voor 
de viering van haar 
90-jarig jubileum. 
De EHBO-vereniging 
is opgericht op 13 
januai 1929. In dat 
jaar gaf dr. Leenaers 
de eerste EHBO-cur-
sus en reikt burge-
meester Lommen 
de eerste EHBO-di-
ploma’s uit. 

Burgemeester Mans feliciteerde de vereniging met haar jubileum. Hij stond 
in zijn toespraak o.a. stil bij de lessen jeugd-EHBO en het belangrijke werk op 
de strandpost. Jaarlijks zoeken 800 bezoekers hulp op de strandpost. Namens 
het hoofdbestuur van de KNV EHBO werd een beach� ag overhandigd zodat 
de aanwezigheid van de hulpverleners op strand nog beter zichtbaar zijn. (Fo-
to: aangeleverd)

Vorig jaar deed ze 
al een poging bij 
het Uitgeestermeer, 
maar door bewol-
king was de bloed-
maan destijds niet 
te zien. Maandag-
ochtend 21 janua-
ri had ze wel succes, 
de 27-jarige Amber 
van Kuilenburg. Be-
wapend met came-
ra, lenzen en statief 
toog ze met vader 
Bert naar de Heem-
stederweg. Ter hoog-
te van Croonenburg 
settelde het tweetal 

zich. ,,Mijn vader wist dat de maan in het zuidwesten te zien was, daarom ko-
zen we voor de polder’’, zegt Amber. Ze wist de bloedmaan vast te legen met 
de 150-600 mm lens van Bert. ‘‘Qua instellingen is het een kwestie van probe-
ren. Ik fotografeer ook weleens een sterrenhemel, maar dat is echt heel an-
ders.’’ (Foto: aangeleverd)

Jac. P. Thijsse brengt 12.000 
euro naar school in Gambia
Leerlingen van 
het Jac. P. Thijsse 
brengen in janua-
ri een bezoek aan 
de Mansa-Col-
ley Bojang school 
in Jalabang, een 
klein dorpje in 
Gambia. De leer-
lingen bouwen 
daar letterlijk aan 
de school. Naast 
(sport) lesgeven 
en het het verven 
van het schoolge-
bouw mengen ze 
cement voor het 
metselen van de 
muren en worden er waterleidingen aangelegd. In februari gaat een tweede 
groep leerlingen naar Gambia. De leerlingen van het JPT hebben 12.000 eu-
ro opgehaald voor bouwmaterialen, schooluniformen, studiekosten, lesmate-
rialen etc. De prachtige bedrag hebben ze opgehaald door zelf te werken en 
sponsoren te zoeken (Foto: aangeleverd)





Gouden plak voor Owen 
Westerhout op 400 meter

Zaterdag 2 maart 
werden de Neder-
landse Studenten 
Kampioenschappen 
Indoor Atletiek (NSK 
Indoor) gehouden 
in Apeldoorn. Owen 
Westerhout uit Castri-
cum (links op de foto) 
was de enige deelne-
mers van AV Trias. Hij 
ging echter wel naar 
huis met een nieuw 
persoonlijk record 
en een gouden plak. 
Westerhout mocht 
mede dankzij een 
goed indoorseizoen 

plaatsnemen in de snelste serie van de 400 meter. Na een spannende wed-
strijd stopte de tijdswaarnemening op 49.45 seconden. Goed voor een eerste 
plaats. (Foto: Hans van ‘t Veld)

Inwoners Akersloot winnen 
2 miljoen bij Postcode Loterij
Groot feest 
in Akersloot! 
Postcode Lo-
terij ambassa-
deur 
Gaston Starre-
veld verraste 
in maart tien 
deelnemers
die meespe-
len met post-
code 1921 CD 
met een gro-
te geldprijs. Op 
deze postcode 
was de 2 Mil-
joenprijs gevallen. De tien deelnemers die met de volledige postcode mee-
spelden verdelen met elkaar de ene helft van de 2 Miljoenprijs. De andere 
1.000.000 euro gaat naar de deelnemers die meespelen met wijkcode 1921. 
Gaston verraste de winnaars met cheques van 142.857 (4 winnaars) en 71.428 
euro (6 winnaars). (Foto: Roy Beusker Fotogra� e)

Treinbotsing op het 
nippertje voorkomen

Bijna ging het vrijdag-
avond 15 maart mis 
op het station, toen 
de machinist van een 
naderende trein een 
rood sein miste. Bij het 
perron stond al een 
trein, die in verband 
met defecte deuren 
nog niet was vertrok-
ken. Daarom kreeg 
de machinist van de 
intercity uit Maas-
tricht een rood sein, 
maar hij reed deson-
danks door. Een bevei-
ligingssysteem zorg-

de er vervolgens voor dat de trein automatisch vaart ging minderen en de 
machinist gealarmeerd werd. Uiteindelijk kwam het gevaarte tot stilstand op 
slechts vijftien meter afstand van de andere trein. Een uur lang bleef de spoor-
wegovergang door het incident gesloten. (Foto: Renée Wouwenaar)

Bloemzaaidag op De Mient 
groot succes

Schoolmusical, JP Teens in 
concert, professioneel 

Basisscholen verblijd met 
bijenhotels

Het regent lintjes  
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MHCC-shirts duiken 
op in Gambia

Sacha van den 
Berg en Tisha Si-
mons, beiden 
speelsters van 
de A1 van Mixed 
Hockeyclub Cas-
tricum (MHCC), 
zijn naar Gambia 
geweest om daar 
vrijwilligerswerk 
te doen.
Het project werd 
georganiseerd 
door het Jac. P. 
Thijsse College 
in Castricum. De 
speelsters van 

MHCC hebben geld en hockeymateriaal ingezameld om mee te kunnen ne-
men naar Gambia. Hierbij hebben ze veel hulp gehad van de hockeyclub. Da-
mes 1 en meisjes A1 hebben er samen voor gezorgd dat er in totaal 92 sticks en 
15 paar schoenen meegingen naar Gambia. De club doneerde nog eens 100 
shirts. Het oranje van MHCC kleurde goed op het veld; de Gambianen speel-
den met veel plezier in het MHCC shirt. (Foto: aangeleverd)

Het lijkt overdre-
ven: zestig kin-
deren op het to-
neel van het Jac. P. 
Thijsse College, die 
met maar liefst 250 
kostuums en 48 
zendermicrofoons 
een schoolmusi-
cal op de planken 
zetten. 
Pittige dansen, 
meerstemmige 
zang en groots 
spel, prachtige 
kostuums, in com-

binatie met sfeervolle belichting die voor intieme momenten zorgt, maar het 
is vooral het enthousiasme waarmee de leerlingen op het toneel staan. Daar 
pakten ze het publiek mee in. Geweldig inspirerend om naar te kijken. Een 
schoolmusical, maar wel de meest professionele in zijn soort (Foto: aange-
leverd)

Burgemeester Mans heeft dit jaar tien Leden in Orde van Oranje Nassau 
verwelkomt. De uitreiking vond plaats in Cultureel Centrum Geesterhage. 
De onderscheidingen gingen naar Elly Berkhout (Castricum), Cor Blesgraaf 
(Akersloot), Marcel de Geest (Castricum), Joop Holt (Castricum), Greet Kaan-
dorp-Sietsma (Akersloot), Marianne Meijne-Kaptein (Akersloot), Clarien Slot 
(Castricum), Pieter Verveer (Castricum), Hans Walrave (Castricum) en Gre van 
Zwt-Bestebroer (Castricum).  (Foto: Ernest Selleger)

In het ge-
meentehuis
van Castricum 
kregen in april 
de aanwezi-
ge directeuren 
van alle basis-
scholen in 
Castricum uit 
handen van 
onderwijswet-
houder Ron de 
Haan een bij-
enhotel. Op initiatief van Mak van Lit uit Limmen zijn de bijenhotels in de 
kamer van de wethouder terechtgekomen. De Limmer inwoner zet zich, in 
naam van de Stichting Bijenvrienden, in voor de bescherming en groei van de 
bijenpopulatie. De stichting roept scholen op om kinderen meer vertrouwd 
te laten maken met de natuur en stelt daarvoor de bijenhotels ter beschik-
king. De bijenhotels zijn gemaakt in een sociale werkplaats. De schooldirec-
teuren kregen, behalve de hotels, biologische bloemzaden, lesboekjes met 
tekst en uitleg van de broedkastjes en een � yer van de Nederlandse bijeen-
vereniging mee naar school. (Foto: Hans Brouwers/habrofotogra� e). 

Veel complimen-
ten en een hoop 
enthousiaste re-
acties voor Florin-
da Nieuwenhuis en 
Marleen Heeman. 
Zij zijn initiatiefne-
mers
van De Mient 
Bloeit! en legden 
in april samen met 
tientallen buurt-
bewoners, de ba-
sis voor een bloe-
menweide. Florin-
da: ,, We hebben 
een enquete uitgezet in de wijk waarin we de mensen vroegen hoe ze tegen de 
komst van een bloemenweide aankeken. Daar werd ontzettend positief op ge-
reageerd. Met die gegevens zijn we naar de gemeente gestapt. Ook daar bleek 
men enthousiast. ‘‘ Florinda stelde een mengsel samen van eenjarige bloemen 
en vaste planten. Klaprozen, korenbloem en vaste soorten die het goed doen op 
een schrale grond. (Foto: aangeleverd)





Verbouwing station 
Castricum van start

Start strandseizoen met 
The Weeping Elephant

Het startsein van 
het nieuwe strand-
seizoen stond in 
het teken van The 
Weeping Elephant, 
een vijf meter ho-
ge olifant van kun-
stenares Jantien 
Mook. De olifant 
reisde van Brussel 
naar Gent en via 
Hamburg naar Bre-
men. De maakster 
wil bewustwording 
creëren met het 
beeld. Het kunst-
werk heeft tot sep-
tember op deze 
plek gestaan. Naast de presentatie van de Wheeping Elephant werd nieuw 
materiaal van de Castricumse reddingsbrigade getoond. De strandlopers en 
de EHBO-vereniging lieten onder andere twee strand� etsen en een nieuwe 
waterscooter zien bij de opening van het nieuwe strandseizoen. 

Vitesse’22 kampioen 
promoveert naar 2e klasse 

Het moest ein-
delijk gaan ge-
beuren op zon-
dag 26 mei, 
promotie naar 
de 2e klasse. 
Dat lukte uit-
eindelijk dan 
ook wel, maar 
vraag niet hoe! 
Omdat tegen-
stander DTS 
zo’n kwartier 
voor tijd vanuit 
het niets gelijk-
maakte, moest 
Vitesse tot het 

laatste � uitsignaal knokken voor dat ene belangrijke puntje. En toen dat ein-
delijk klonk barstte het feest los op het veld en ging de het complete team uit 
z’n dak. (Foto: aangeleverd)

Kunstfi etsroute ondanks 
warmte weer goed bezocht
De Kunst� etsrou-
te viel dit jaar teza-
men met de eerste 
tropische dag van 
2019. De organisa-
tie vreesde even voor 
een matige opkomst 
maar dat bleek mee 
te vallen. Veel men-
sen zagen het mooie 
weer als reden om op 
de � ets te stappen en 
kunst te bekijken.’

De kunst� etsrou-
te werd dit jaar voor 
de 24 keer georgani-
seerd. 
Meer dan zeventig kunstenaars exposeerden hun werk op 25 locaties in Cas-
tricum. (Foto: aangeleverd)

De Oude Keuken viert 
vijfjarig jubileum

Sociale onderne-
ming De Oude Keu-
ken vierde zondag 
9 juni haar vij� arig 
jubileum. Dit werd 
groots aangepakt 
met live muziek en 
activiteiten voor jong 
en oud. Daarnaast 
werd deze dag ge-
bruikt om de Plaza te 
heropenen, die is ge-
renoveerd. Directeur 
Brigitte van Campen: 
,,We zijn trots dat we 
met dit restaurant op 
deze mooie locatie al 

vijf jaar impact kunnen creëren. We hebben van de Rabobank Alkmaar e.o. 
een gift ontvangen waar we ontzettend blij mee zijn. Daarmee hebben we 
onze zaal opgeknapt er zijn o.a. prachtige foto’s opgehangen van De Oude 
Keuken zoals deze vroeger was. We hopen dat de zaal nu nog meer toeganke-
lijk is voor diverse bijeenkomsten en partijen. (Foto: aangeleverd)

Jong en oud bezoekt 
Veteranendag

In november 2018 
deed AVC-lid John 
Oudejans een oproep 
aan de leden van AV 
Castricum om de ani-
mo te peilen voor een 
Bevrijdingsestafette-
loop. Dat resulteerde 
in een groep van 24 
lopers en 4 � etser die 
op 4 mei vertrok naar 
Wageningen om om 
middernacht de fak-
kel in ontvangst te 
nemen en te starten 
met het a� eggen van 
de 125 kilometer naar Castricum. Zondagochtend om 10.45 uur kwamen 
de lopers aan bij het clubhuis van AV Castricum. Daarna gingen ze op weg 
voor het allerlaatste stuk van de route. Circa 20 pupillen haakten aan. De 
sporters kregen een warm welkom op het Dorpsplein van de burgemees-
ter. Burgemeester Toon Mans stak het vuur, samen met organisator John 
Oudejans (Foto: AV Castricum)

Zonnige editie Ringsteken 
Bakkum

De 8-jarige Myr-
the van der Heide 
en haar pony Duin-
veldt’s Winnie zijn 
verkozen tot het 
mooiste geheel tij-
dens het Ringsteken 
in Bakkum. 
Het evenement in 
Bakkum werd voor 
de 31ste keer geor-
ganiseerd. Met 54 
deelnemers, waar-
van 10 paarden on-
der het zadel, 15 aan-
gespannen combina-
ties en 29 oldtimer 
trekkers was het een 

geweldige dag. Rosa Scheper sleepte voor het tweede jaar de eerste prijs in 
de wacht. In de rubriek aangespannen paard werden Cees en Rianne Duijn 
overtuigend eerst. Bij de Oldtimer trekkers won Jan Borst de eerste prijs met 
zijn kleinzoon Moos op de Mc Cormick. (Foto: Marlou van Kuilenburg)JA
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Castricum viert vrijheid in 
het zonnetje

In mei ging de ver-
bouwing van stati-
on Castricum o�  cieel 
van start. Vertegen-
woordigers van Pro-
Rail en NS kwamen 
samen met wethou-
ders Slettenhaar naar 
het station. Zij onthul-
den een groot bouw-
bord ter hoogte van 
het scooter-parkeerei-
land. Daarop is te zien 
hoe het station er over 
een jaar uitziet. Het 
station krijgt een me-
tamorfose. Het oogt 
straks ruimer en gast-
vrijer door een luifel, 

nieuw bloemenkiosk, de Kiosk en het nieuwe perronmeubilair. Het wordt toe-
gankelijker, door liften en bredere trappen, en veiliger, door meer licht en ca-
meratoezicht. (Foto: aangeleverd)

Liefhebbers van ou-
de legervoertuigen 
konden zaterdag 22 
juni hun hart opha-
len bij het gemeen-
tehuis. De veertien-
de lokale Veteranen-
dag trok veel bekijks. 
De stoet legervoer-
tuigen met vetara-
nen vertrok vanuit 
Uitgeest en reed via 
de omliggende dor-
pen naar het Castri-
cumse gemeente-
huis. Burgemeester 
Mans verzorgde een 
welkomstwoord. De veteranen kregen allemaal een anjer opgespeld. Daarna 
was het tijd voor de traditionele Blauwe Hap, bereid in een veldkeuke voor het 
gemeentehuis. De Veteranendag is bedoeld om veteranen onderling kennis 
en ervaringen te laten delen. De dag staat in het teken van waardering voor 
het bijzondere werk dat zij hebben verricht. (Foto: Marlou van Kuilenburg)









Visser ‘t Hooft haalt met 
sponsorloop € 3.900 op!

De leerlingen van 
Visser ’t Hooft in 
Castricum hebben 
maandag 8 juli een 
sponsorloop voor de 
Stichting Mariëtte’s 
Child Care gehou-
den. Deze stichting 
heeft in Ghana een 
kindertehuis opge-
zet en heeft als doel 
om kinderen een vak 
te leren. Om de kin-
deren ook voorgezet 
onderwijs te kunnen 
bieden zijn zij hard 
aan het bouwen aan 

de Junior High School. Een school waar alle kinderen welkom zijn, ook die 
met een lichamelijke beperking.Naast hardlopen werd er ook geld binnenge-
haald met lege � essen inleveren, een rad van fortuin met prijsjes en met ver-
koop van armbandjes, sleutelhangers en slippers uit Ghana. Dit alles bij el-
kaar resulteerde in de fantastische opbrengst van € 3.900. (Foto: aangeleverd)

Jong en oud vermaakt zich 
bij ‘Bakkum Vertelt’
Voor de achtste keer 
werd het evene-
ment ‘Bakkum Ver-
telt’ georganiseerd. 
Drie dagen vonden 
op het middenter-
rein van Camping 
Bakkum voorstellin-
gen plaats, variërend 
van vertellingen voor 
kinderen tot swin-
gende muziek uit alle 
windstreken. Een fes-
tival zonder grote na-
men, maar met een 
unieke sfeer, waar-
voor de gasten jaar-
lijks graag terugko-
men. Vrijdag was het, in verband met het twijfelachtige weer, maar de vraag of 
er voldoende publiek op de been zou komen. Dat bleek gelukkig mee te vallen. 
,,De opkomst was boven verwachting’’, aldus Peter Ramp. Ook zaterdag en zon-
dag hadden de organisatoren over belangstelling niets te klagen. Wie het ge-
mist heeft, doet er verstandig aan om de editie van 2020 alvast in de agenda te 
noteren: het tweede weekeinde van de maand juli. (Foto: Bos Media Services)

AV Castricum bereikt 
mijlpaal van 100 pupillen

Begin juli is de 8-jari-
ge Sven Hoornsman 
lid geworden van At-
letiek Vereniging Cas-
tricum. Met zijn aan-
melding heeft AVC 
de mijlpaal bereikt 
van 100 pupillen. Pu-
pillen zijn jeugdleden 
in de leeftijd van 5 tot 
en met 11 jaar.  Be-
stuur en trainers van 
de vereniging zijn 
trots op dit mooie 
aantal. De pupillenaf-

deling van AVC is enorm gegroeid de afgelopen jaren; in ongeveer 5 jaar tijd 
steeg het aantal van 30 pupillen naar 100 pupillen. 
Een goede reden dus voor een klein feestje;  tijdens een zaterdagtraining in 
juli werden alle aanwezige pupillen en hun ouders getrakteerd op een heer-
lijk taartje met AVC logo! (Foto: aangeleverd)

Eén en al feest op de 
kermissen
Het kermisseizoen 
is weer volledig los-
gebarsten. Zowel in 
Akersloot als in Cas-
tricum wordt volop 
genoten van dit jaar-
lijkse spektakel be-
gin augustus. Gezel-
ligheid troef op bei-
de locaties, met voor 
elk wat wils. Voor de 
kinderen een bezoek 
aan de kermisattrac-
ties of een ontmoe-
ting met Meneer de 
Uil, voor de wat ou-
deren betekent de 
kermis vooral uitaan! 
Zo konden de echte feestgangers in Akersloot al om 9.00 uur ’s morgens hos-
sen op de muziek van Feest-DJ Maarten en van die mogelijkheid werd door 
heel wat prachtig verklede bezoekers gebruik gemaakt.  (Foto: Bos Media Ser-
vices)

TV-reportage over 
Oeigoeren bij FC Castricum

Binnen de CAL-ge-
meente wonen meer 
dan 20 Oeigoerse ge-
zinnen afkomstig uit 
Oost-Turkestan. De 
afgelopen jaren heeft 
een aantal van hen 
vrijwilligerswerk ge-
daan bij voetbalclub 
FC Castricum, bij-
voorbeeld als mede-
werker in de kantine 
of assistent-gastheer. 
er zijn vriendschap-
pen ontstaan, met 
name met de vetera-
nen waarmee weke-

lijks een partijtje voetbal wordt gespeeld.  Dit is op � lm vastgelegd door Een-
Vandaag en werd op 20 augustus uitgezonden op NPO 1. Het was voor de ve-
teranen van FC Castricum een complete verrassing om een week van tevoren 
te horen dat de reportage zou worden gemaakt maar zij werkte er graag aan 
mee. (Foto: aangeleverd)

Vrijwilligers maken het 
strand schoon
De Nederlandse 
stranden zijn in de 
afgelopen weken 
schoongemaakt door 
een grote groep vrij-
willigers. Het was 
de zevende keer dat 
Stichting De Noord-
zee de Boskalis Beach 
Cleanup Tour, orga-
niseerde. De deelne-
mende vrijwilligers 
wandelen van de 
ene kustplaats naar 
de andere en verza-
melen ondertussen 
al het afval dat ze te-
genkomen.Op een 
dinsdag in augustus waren de stranden bij Castricum, Heemskerk en Wijk aan 
Zee aan de beurt. Bijna 150 vrijwilligers pakten het strand bij Castricum aan. 
n twee weken tijd werd langs de hele Noordzeekust 10.991 kilo afval opge-
ruimd, vorig jaar was dat 11.163 kilo. (Foto: Bos Media Services)

Weer lekker timmeren aan 
het eind van de vakantie

Het is voor veel kin-
deren een evene-
ment waar jaarlijks 
reikhalzend naar 
wordt uitgekeken. 
Het timmerdorp ver-
liest niets aan po-
pulariteit en levert 
niet alleen wonder-
lijke bouwwerken 
op, maar draagt ook 
bij aan diverse vaar-
digheden, zowel op 
timmergebied als in 
de omgang met an-
deren. In de laatste 
week van de school-

vakantie werd op het grasveld achter basisschool Visser ’t Hooft in Castricum 
volop getimmerd en ook aan de Roemersdijk in Akersloot verrezen allerlei 
bouwwerken, vervaardigd uit houten pallets. Om de 225 deelnemende kin-
deren in Castricum goed te kunnen begeleiden, worden maar liefst 45 vrij-
willigers ingezet. (Foto: Bos Media Services)JA
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Triatlon weer sportief 
hoogtepunt

Ruim tweehonderd 
sportfanaten ver-
schenen aan de start 
van de 1/8 triatlon in 
en door Castricum. 
Ze maakten zich op 
voor een halve kilo-
meter zwemmen, 21 
kilometer � etsen en 
vijf kilometer hardlo-
pen. 
Het weer viel mee: 
er stond een windje 
en het was bewolkt. 
Ook dit jaar was er 
aan publiek geen ge-
brek. De terrassen op 

de Dorpsstraat zaten vol. Nieuw-Venneper Leander van Diggelen kwam als 
eerste over de � nish. Hij wist alle onderdelen binnen een uur te voltooien. De 
tweede plaats was voor Sjors Groot uit Uitgeest, gevolgd door Castricummer 
Alex Admiraal. De triatlon is populair: ook dit jaar waren alle startbewijzen in 
rap tempo verkocht. In 2020 wordt het sportevenement opnieuw georgani-
seerd, dit keer op 6 juli. (Foto: Erik Gevaert)





Fantastisch Rock ‘n Roll 
Streetfestival in Akersloot
Begin september be-
leefde Akersloot al-
weer de 27ste editie 
van het Rock ‘n Roll 
Streetfestival. Toen 
de standhouders van 
de jaarmarkt vrijdag-
middag hun stand 
nog opbouwden 
klonken de eerste 
Rock ’n Roll klanken 
al uit de feesttent. De 
band ‘Eightball Bob-
bers’ beet het spits af 
met muziek uit de ja-
ren ’60. Met de klein-
tjes is ook rekening 
gehouden. Op de 
Jaarmarkt vermaakten ze zich in de zweefmolen. 
Daar, waar de race met minibikes en Solexen vorig jaar nog door de regen was 
afgelast, kon deze dit keer wél doorgaan. Met soms duizelingwekkende snel-
heden razen ze over het parcours. (Foto: Henk de Reus)

Zon en regen op de 
kermis in Limmen

Jong en oud heeft 
weer kunnen genie-
ten van de kermis 
in Limmen. Het he-
le weekend was het 
groot feest in het 
dorp. Het weer was 
wat wisselvallig, re-
gen en zon wissel-
den elkaar af, maar 
dat mocht de pret 
niet deren.
Maandagmorgen in 
alle vroegte namen 
de die-hards swin-
gend afscheid van 
de editie van 2019 
van Kermis Limmen. 

Bruisend van energie schudde feest-DJ Maarten iedereen wakker tijdens het 
eerste deuntje in eetBarLekker. (Foto: feest-DJ Maarten)

Grazende schapen bewegen 
zich door het dorp
In Castricum graast 
deze zomer en dit na-
jaar een schapenkud-
de op diverse plek-
ken. De 250 schapen 
bewegen zich door 
het dorp en komen 
langs bij het Hyacin-
thenveld, de Soo-
merwegh, Vondel-
straat, Schelgeest, 
Mient, Dr. de Jong-
weg en het Noord-
End. De gebieden 
waar ze grazen zijn 
ecologische verbin-
dingszones. Zo krij-
gen bijvoorbeeld 
vlinders en bijen meer leefruimte. Een maaimachine maakt veel sporen en 
rijdt de grond en daarmee de � ora en fauna in deze zones stuk. Vooral in de 
natte perioden van het jaar. Het ‘maaien’ door schapen is dan een oplossing. 
(Foto: aangeleverd)

Bakkum Bruist in 
Lederhosen

Tijdens een prachti-
ge nazomerdag werd 
de vierde editie van 
Bakkum Bruist ge-
vierd. Er deden � ink 
wat straten mee, al 
was het wel minder 
dan voorgaande ja-
ren. Wethouder Ron 
de Haan, Henny Huis-
man en Roxy Schreu-
der, de winnares van 
vorig jaar, deden de 
prijsuitreiking. De 
derde plaats werd 
bemachtigd door de 
Stetweg en de win-
naar van vorig jaar, 

Fase 1 van Nieuw Koningsduin, veroverde de tweede plaats. De prijs voor het 
mooiste huis ging naar het compleet in Brexit-stijl gehulde huis èn bewoners, 
tot en met bolhoedjes aan toe. Fase 4 van Nieuw Koningsduin werd met hun 
Tiroler-thema de absolute winnaar (Foto: Monique de Jager)

Hoosbuien in 
winkelcentrum Geesterduin
Iedereen kan zien 
dat er hard gewerkt 
wordt aan het revi-
taliseren van win-
kelcentrum Gees-
terduin. Begin okto-
ber is men bezig met 
het vervangen van 
het dak. Dit moet tij-
dens de droge uren 
gebeuren omdat het 
dak na het slopen af 
en toe open ligt. Het 
is dus van belang om 
buienradar in de ga-
ten te houden. Soms 
gaat het wel eens 
mis. Op 9 oktober zat buienradar er een uurtje naast. De plensbuien, die om 
11.00 uur werden verwacht, trokken een uur eerder over. Hier is niet op gere-
kend en het dak is op dat moment open. Vanuit alle kieren en gaten stroom-
de regenwater de houten passages in. (Foto: Henk de Reus)

Marathonloper Edwin de 
Vries stopt op hoogtepunt

Hij kan het bijna niet 
geloven, wat een 
prestatie. Wanneer 
Edwin de Vries, lid 
van Atletiek Vereni-
ging Castricum, als 
snelste Nederlander 
over de � nish komt in 
de Berlijn Marathon, 
ziet hij een tijd op de 
klok van 2.13,38. Een 
persoonlijk record 
van bijna vier minu-
ten. Zijn oude record 
stond op 2.17,22, ge-
lopen tijdens de Am-
sterdam Marathon 

van 2018. De prestatie in Berlijn is bijzonder snel en dus behoort Edwin nu tot 
de absolute Nederlandse top op de marathon. Wat zijn prestatie uitzonderlijk 
maakt, is dat dit niet alleen zijn snelste marathon is, maar het is ook meteen 
zijn laatste. Stoppen op het hoogtepunt noemt hij het zelf. (Foto: Dan Vernon)

Even terug in de 
middeleeuwen
Het ging er soms ste-
vig aan toe op Hilde’s 
verjaardag. Bij het 
Huis van Hilde was 
de klok zondag 20 
oktober 600 jaar te-
ruggedraaid. In een 
Middeleeuwse sfeer 
zagen zo’n 2000 be-
zoekers hoe ridders 
elkaar met zwaard, 
stok, speer, bijl, of sik-
kel te lijf gingen tij-
dens het zogenaam-
de ‘ridderspektakel’. 
Verder waren er de-
monstraties van ge-
vechtstechnieken, 
workshops, ambachtslieden en  muziek en spelletjes uit de Middeleeuwen.   
Hilde’s verjaardag werd spectaculair gevierd. (Foto: Henk de Reus)

Marathondebuut Bo Ummels 
met Nederlandse titel

Voor velen is het een 
droom om te de-
buteren tijdens de 
Amsterdam Mara-
thon, zo ook voor de 
in Castricum woon-
achtige Bo Ummels, 
ze liet het beste van 
zichtzelf zien op het 
moment suprême.  
Na een supertijd van 
1u12’38” op de hal-
ve Marathon in Bre-
da twee weken eer-
der, bleek Ummels in 
topvorm te verkeren. 
Plaatsgenoot Michel 

Butter fungeerde als haas, als laatste voorbereiding voor de New York Mara-
thon. Bo kwam in het Olympisch Stadion als eerste Nederlandse dame over 
de � nish in 2u32’34”. Deze prestatie was goed voor een veertiende tijd ooit 
gelopen door een Nederlandse vrouw. (Foto: Britt Ummels)JA
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Aftrap 75 jaar Bevrijding 
in gemeentehuis
Hoewel het nog een 
half jaar weg is wordt 
er achter de scher-
men al hard nage-
dacht over de invul-
ling van 75 jaar bevrij-
ding op 5 mei 2020. 
Begin november was 
de aftrap bij het ge-
meentehuis, waarbij 
een werkgroep, be-
staande uit vertegen-
woordigers van de 
deelnemende organi-
saties, even tijd nam 
voor een fotomo-
mentje. De gemeente coördineert de uitwerking van de plannen. Deelnemen-
de organisaties zijn Atletiekvereniging Castricum, het Veteranen Comité De 
BUCH, Fanfareorkest Emergo, de werkgroepen van Oud Limmen, - Akersloot, 
- Castricum en - Uitgeest, de Scouting, Ondernemersvereniging Castricum, het 
Huis van Hilde en Stichting ‘De Kist’. (Foto: Henk de Reus)

Alsnog erkenning voor 
Hendrik en Julius Gelsing

Burgemeester Toon 
Mans viel maandag 
4 november in Ko-
ningsbosch de eer 
ten deel om het Mo-
bilisatie Oorlogskruis 
postuum uit te reiken 
aan de nabestaan-
den van Hendrik en 
Julius Gelsing, twee 
oud-militairen, die in 
de Tweede Wereld-
oorlog het Koninkrijk 
dienden. ,,Het geeft 
aan dat we de men-

sen, die zo hard voor onze vrijheid hebben gevochten, niet vergeten”, aldus 
de burgemeester. ,,Zo kunnen wij onze waardering overbrengen en laten zien 
welk belang wij hechten aan historisch besef, aan ons collectieve verleden. 
Op deze manier staan we stil bij de o� ers die voor ons land zijn gebracht en 
realiseren we ons ook weer dat we het goed hebben en dat vrijheid niet van-
zelfsprekend is.” (Foto: Henk de Reus)

Akkoord over facelift 
Bakkerspleintje
Het college van bur-
gemeester en wet-
houders heeft ak-
koord gegeven op 
het de� nitieve ont-
werp voor de her-
inrichting van het 
Bakkerspleintje. De 
facelift van dit plein 
maakt het centrum 
van Castricum nog 
weer wat mooier.
Het plan verbetert de 
sfeer, toegankelijk-
heid en vormgeving 
van en aan het plein. 
De kosten worden 
gedeeld door de On-
dernemers Bakkersplein, het Ondernemersfonds, de eigenaar van het Bakkers-
pleintje en de gemeente Castricum (co� nanciering). De verwachting is dat het 
hernieuwde plein in het voorjaar van 2020 wordt opgeleverd. Dat is precies tien 
jaar na de realisatie van het oorspronkelijke plein. (Foto: Erika Dekker-de Groot)

Plannen nieuwbouw 
Dorpsstraat gepresenteerd

Inwoners van Cas-
tricum liepen don-
derdag 28 novem-
ber massaal uit voor 
de presentatie van 
de Corso-plannen en 
de nieuwbouw van 
de Dorpsstraat in het 
Raadhuis. De publie-
ke tribune zat zo vol 
dat er stoelen bijge-
plaatst moesten wor-
den. De plannen wer-
den gepresenteerd 
door Floresteyn Vast-
goedadvies. De be-
langstelling was zo 
groot omdat er nogal 

wat belangen meespelen: die van ondernemers en omwonenden. Onder andere 
de bewoners van de Korte Cieweg, die zich hebben verenigd in een groep van 32, 
lieten van zich horen. (Foto: Aart Tóth)

Herbestemming watertoren 
in volle gang
De monumenta-
le watertoren blijkt 
een Rijksmonument. 
Toen deze nog in ge-
bruik was, waren er 
vijf boorputten (tot 60 
meter) die het duin-
water oppompten en 
na zuivering in een 
waterkelder opsloe-
gen. Daar vandaan 
werd het naar het re-
servoir in de waterto-
ren geperst. De wa-
tertoren heeft tot ein-
de jaren 70 dienst ge-
daan als watervoor-
ziening van het Provinciaal Ziekenhuis Duin & Bosch. Het was nog net geen 
bouwval voordat ‘Boei’ er zeggenschap over kreeg en een herbestemming 
moest realiseren. Het wordt een ruimte waar je kunt overnachten, maar dan 
wel met maximaal twee personen. (Foto Boei, Jan van Dalen) 

Tastbaar bewijs van succes 
voor Lorenzo van Riet

In zijn debuutseizoen 
in de Supercar Chal-
lenge direct een po-
diumplaats: natuur-
lijk glunderde Loren-
zo van Riet (rechts 
op de foto) toen hij 
in Breda de trofee in 
ontvangst nam voor 
zijn tweede plaats in 
de eindstand van de 
Supersport 1-klasse. 
Voor de twintigjarige 
coureur uit Castricum 
was het een tastbaar 
bewijs van een suc-
cesvol seizoen. Hoe 

zijn programma in 2020 eruit gaat zien, wist hij nog niet. „Het liefst ga ik verder 
met een GT3 of dat soort auto’s. Maar daar heb je een groot budget voor nodig. 
We moeten eerst kijken of dat gaat lukken. Ik hoop het wel natuurlijk. Uiteinde-
lijk hoop ik professioneel coureur te worden.” (Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl)

Sleutels voor nieuwe 
bewoners Eerste Groenelaan
Op dinsdag 10 de-
cember werd de 
sleutel uitgereikt aan 
de nieuwe bewo-
ners van de Eerste 
Groenelaan in Castri-
cum. Wethouder Paul 
Slettenhaar en Dick 
Tromp, directeur-be-
stuurder van Kenne-
mer Wonen heetten 
mevrouw Van Die-
pen van harte wel-
kom. Afgelopen ju-
ni werd o�  cieel het 
startsein gegeven 
voor de bouw van 
de woningen. Alle 15 
energieneutrale huurwoningen zijn medio december opgeleverd. Het is sinds 
lange tijd dat er in Castricum betaalbare woningen aan de woningvoorraad 
worden toegevoegd. (Foto: aangeleverd)

Politiehunt in Akersloot 
ook een groot succes

Zoveel politie en zelfs 
een politiehond op 
straat? Wat was daar 
aan de hand? Na Lim-
men, had Akersloot 
medio december ook 
de politiehunt in het 
dorp. Dit spannende 
evenement werd ge-
organiseerd door het 
jongerenwerk van 
Stichting Welzijn Cas-
tricum, Storey Club 
en de politie en had 
als doel om jonge-
ren kennis te laten 
maken met deze or-
ganisaties. Jongeren 

mochten zich verstoppen binnen een op een kaart aangegeven gebied in 
Akersloot, waarna de politieagenten hen probeerden te vinden. Dit was een 
groot succes. (foto: aangeleverd)JA
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Nog plaatsen beschikbaar:
Cursus: ‘Eerste hulp aan kinderen’

De cursus wordt gegeven vol-
gens de eindtermen van het 
Oranje Kruis en wordt afgesloten 
met een toets. Als deze toets suc-
cesvol wordt afgerond, ontvangt 
de deelnemer het o�ciële certi-
�caat Eerste Hulp aan Kinderen. 
De cursus bestaat uit vier lessen 
van ieder drie uur en wordt ge-
geven in cultureel centrum Gees-
terhage aan de Geesterduinweg 
3. De cursusavonden zijn op 
woensdag 8, 15, 22 en 29 janua-
ri van 19.00 tot 22.00 uur. De kos-

ten van de opleiding bedragen 
95 euro. Dit is inclusief lesboek, 
verbandmateriaal en certi�caat 
van het Oranje Kruis. Veel ziek-
tekostenverzekeraars vergoe-
den (een deel van) de cursus. In-
formatie hierover is bij de eigen 
verzekeraar op te vragen. Neem 
voor meer informatie en/of aan-
melding contact op met het se-
cretariaat van EHBO-vereniging 
Castricum via telefoonnummer 
0251 651060 (bij voorkeur tus-
sen 19.30 uur en 21.00 uur) of 

door een e-mail naar secretaris@
ehbocastricum.nl te sturen. Alle 
informatie over de cursus is ook 
op de website www.ehbocastri-
cum.nl te vinden. (Foto: aange-
leverd)

Castricum - EHBO-vereniging Castricum start op woensdagavond 
8 januari 2020 met de cursus ‘Eerste hulp aan kinderen’. Voor deze 
cursus zijn nog plaatsen beschikbaar. Kinderen zijn vliegensvlug 
en als het dan misgaat, dan wil je als ouder de juiste eerste hulp 
kunnen verlenen. Tijdens de cursus wordt geleerd om hulp te ver-
lenen aan kinderen en krijgen de deelnemers inzicht in de geva-
ren die kinderen bedreigen en hoe deze kunnen worden voorko-
men.

Elfstedentochtreünie bij VKIJ
Castricum - Op 4 januari 1997 
vond de laatste Elfstedentocht 
plaats. Komt er nog een volgen-
de? Of blijft het bij herinnerin-
gen? Voor de Vereniging Kenne-
mer IJsbaan (VKIJ) is deze datum 
een goed moment om een reünie 
te houden voor Elfstedenschaat-
sers. Deze reünie vindt plaats in 
het ijsbaanhuis aan de Zeeweg, 
deelnemers zijn van 14.00 tot 
17.00 uur welkom. Er zijn beel-

den en verhalen, medestrijders 
en (schaats)vrienden. De reünie 
is toegankelijk voor iedere (ex-)
inwoner van de gemeente Castri-
cum die ooit een echte Elfsteden-
tocht heeft geschaatst, of een al-
ternatieve (bijvoorbeeld Weissen-
see of Zweden). Ook familiele-
den, bekenden en belangstellen-
den kunnen zich opgeven. Kom 
herinneringen ophalen, ontmoe-
ten, bijpraten, vertellen, luisteren, 

herbeleven. Neem je kruisje(s) of 
startbewijs mee! En natuurlijk bij-
zondere herinneringen. Aanmel-
den voor deze VKIJ Reünie Elfste-
dentocht kan via het bericht op 
www.vkij.nl of door een e-mail 
naar secretaris@vkij.nl te sturen.

Deelnemers aan de Elfsteden-
tocht van 1997 bij de contro-
lepost / stempelpost in Hinde-
loopen. (foto: aangeleverd)

Kerstdubbeltoernooi bij 
Tafeltennisvereniging Castricum
Castricum - Een gezellig versier-
de kantine, een groep enthousi-
aste spelers en een bijzonder ele-
ment bij de puntentelling. Tafel-
tennisvereniging Castricum had 
op vrijdag 20 december alle in-
grediënten in huis om het kerst-
dubbeltoernooi tot een succes 
te maken. De deelnemers waren 
samen met hun partner, zoon, 
dochter, ouder of vriend naar het 
evenement gekomen en speel-
den in verschillende poules. Er 
waren een jeugdpoule en een 
aantal seniorenpoules. Organisa-
tor Dirk Oudejans had een bijzon-
der systeem bedacht voor het be-
palen van de uiteindelijke rang-
schikking. Vooraf moest een aan-
tal keer met dobbelstenen wor-
den gegooid, waarbij de pun-
ten bij de eindstand in de wed-
strijd werden opgeteld of juist af-
getrokken. Zo ontstond een uit-
slag die vooraf niet te voorspellen 
was en waarbij naast speelsterkte 
ook een dosis geluk een rol speel-
de. Bij de jeugd won Hiba Salame, 
zij speelde met haar vader Ieyad. 
Lucas Bakker en Lucas van Mens 
werden respectievelijk nummer 
twee en drie. Amrou Abou Zaid 
tafeltenniste met zijn vader en 

werd werd winnaar bij de senio-
ren. De podiumplekken twee en 
drie waren  voor Wout Goos en 

Maher Abou Zaid. Tafeltennisver-
eniging Castricum wenst ieder-
een een sportief 2020 toe!

Hiba Salame met haar vader Ieyad, de winnaars van de jeugdpoule. (Fo-
to: aangeleverd)

Noa Eyl en Trio Bachtaloh
komen naar Limmen

Limmen - Limmen Cultuur heeft 
Noa Eyl en trio Bachtaloh uitge-
nodigd om het jaar 2020 in te ko-
men luiden. Dit spetterend optre-
den vindt plaats in cultureel cen-
trum Vredeburg aan de Dussel-

dorperweg 64 op vrijdag 17 janu-
ari om 20.00 uur.

Noa Eyl speelt al vanaf zijn vijfde 
jaar viool. Hij heeft in zijn leven al 
veel verschillende concours ge-

wonnen, waaronder twee maal 
de nationale �nale van het Prin-
ses Christina concours. Naast de 
klassieke studies en optredens 
heeft hij zich altijd aangetrokken 
gevoeld door de volksmuziek. 
,,De ideale middenweg tussen 
de klassieke muziek en jazz”, vol-
gens Noa. Noa Eyl en trio Bacht-
aloh zijn drie vrienden die allen 
een conservatorium achtergrond 
hebben en met elkaar verbonden 
zijn door de klassieke composi-
ties met de volksmuziek. Met een 
geheel aan eigen arrangemen-
ten, improvisaties en levendige 
performance, spelen ze de be-
kende werken van klassieke com-
ponisten maar ook de originele 
volks/zigeunermuziek. Bachtaloh 
betekent in het Romaans ‘geluk’. 
Het heeft ook Bach in zijn naam, 
met een knipoog naar de klas-
sieke achtergrond van de heren 
musici. Kijk op www.limmencul-
tuur.nl voor meer actuele infor-
matie over reserveren, prijzen en 
de overige voorstellingen. (foto: 
Marco Borggreve)

Old Alkmaar Boardingtoernooi 2020

De regionale JO13-1 jeugd be-
treedt op vrijdagavond als eerste 
de boarding arena en de winnaar 
van de vrijdag sluit op de zondag 
aan tegen de JO12- teams van 
de betaald voetbalorganisaties 
(BVO’s). Op zaterdag wordt het 
toernooi de hele dag gespeeld 
onder diverse leeftijdscatego-
rieën met de JO9, JO10 en JO11 
jeugd. Naast Meervogels’31 doen 
de volgende plaatselijke vereni-
gingen mee aan het toernooi: FC 
Castricum, ADO’20, Vitesse’22, 
HSV, De Foresters, VV Limmen, FC 
Uitgeest, Kolping Boys, AFC’34, 
Reiger Boys en SVW’27. Op de 
afsluitende zondag nemen de 
zes BVO’s het op tegen regiona-
le trots Meervogels’31 en de win-
naar van de kwali�catieronde op 

vrijdag.

Quiz-�nale
Naast dat voetbal hoog in het 
vaandel staat, blijft het meedoen 
en plezier natuurlijk het belang-
rijkste. Deelname moet een her-
innering voor het leven zijn voor 
deze jonge talenten! Mocht het 
voetballend niet helemaal lukken 
op deze dag, kan de jonge voet-
baller/voetbalster zich nog kwa-
li�ceren voor een Quiz-�nale. Al-
le Quiz-�nales worden dit jaar af-
gewerkt in de zaal te midden van 
al het publiek! Zondagmiddag 
voor de �nale wordt er nog een 
hoofdact georganiseerd door de 
minipupillen van Meervogels’31. 
Team Nederland en team Meer-
vogels beloven hier weer een 

spektakel van te maken met veel 
doelpunten, trucjes en talent.

Extra tribune
Sinds enkele jaren staat er een ex-
tra tribune in de sporthal om zo-
veel mogelijk supporters van het 
voetbalspel te kunnen laten ge-
nieten. Het boardingtoernooi 
staat voor veel spektakel door-
dat het gebruik van de boarding 
het spel versnelt. De bal rolt vrij-
wel de gehele twaalf minuten per 
wedstrijd met vele doelpunten 
en prachtige acties tot gevolg. 
Publiek is van harte welkom om 
de plaatselijke jeugd aan te moe-
digen en te genieten van dit leu-
ke event. Kijk op www.boarding-
toernooi.com of volg de pagina 
OldAlkmaarBoardingtoernooi op 
Facebook voor het laatste nieuws. 
Op Instagram worden op de pa-
gina Boardingtoernooi foto’s ge-
plaatst van het evenement. Na ie-
dere speeldag worden er ook fo-
to’s gepubliceerd op de website 
in de fotoboeken. (Foto: aange-
leverd)

Akersloot - Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 januari 2020 
vindt het jaarlijkse boardingvoetbalevent plaats in sporthal De 
Lelie. Voor deze editie reizen Ajax, Feyenoord, PSV, FC Volen-
dam en FC Utrecht af naar Akersloot om titelverdediger AZ van 
de troon te stoten, dit ondanks het feit dat de afgelopen jaren is 
gebleken dat de quali�er vanuit de vrijdag zeker niet uitgesloten 
mag worden! Een deelnemersveld van hoog niveau!

Sjaak Lute wint bandstoottoernooi
Castricum - De Biljartvereni-
ging voor Ouderen (BVO) heeft in 
het nieuwe biljart- en buurtcen-
trum aan de Van Speykkade 61 
het jaarlijks terugkerende band-
stoottoernooi gehouden. Onder 
de bezielende leiding van Siem 
Bakkum namen acht biljarters uit 
Castricum en omgeving deel aan 
dit toernooi. Theo van der Poll, Ab 
van Duin, Frans Lute, Johan Rood, 
Gerard Veldt, Sjaak Lute, Jan Beer-
se en Jan Kloes streden om de 
overwinning. 

Via drie voorrondes konden de 
hoogst scorende deelnemers 
zich plaatsen voor de eindron-
de, die op vrijdag 20 december 
plaatsvond. Na een spannende 
strijd wist Sjaak Lute de trofee 
in de wacht te slepen. Jan Kloes 
werd tweede en Johan Rood der-
de. Siem Bakkum dankte ieder-
een voor de inzet en spelvreugde, 
waarna hij van de voorzitter een 
presentje ontving als blijk van 
waardering voor zijn uitstekende 

toernooiorganisatie. Iedereen die 
er iets voor voelt om zelf de bil-
jartkeu eens ter hand te nemen, 
is van harte welkom in het biljart- 
en buurtcentrum en kan probe-
ren een carambole te maken op 

een van de zeven biljarttafels. Na-
dere inlichtingen zijn te verkrij-
gen bij voorzitter Roel van Ros-
malen (06 38756041) en secreta-
ris Joop Mooy (0251 656339). (Fo-
to: aangeleverd)
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Inzet voor nieuwbouw, investeringen en aanpak 
verduurzaming woningvoorraad vastgelegd

Kennemer Wonen investeert mil-
joenen in nieuwbouw, renova-
tie/onderhoud van bestaande 
woningen en in duurzaamheids-
maatregelen. In 2020 worden 
naar verwachting twaalf wonin-
gen opgeleverd en wordt met de 

bouw van 56 woningen gestart. 
De corporaties en gemeenten 
blijven actief zoeken naar loca-
ties om nieuwbouw van sociale 
huurwoningen voor kleine huis-
houdens te realiseren en kijken 
samen hoe het beleid rondom de 

stedenbouwkundige, procedure-
le en �nanciële kaders met elkaar 
afgestemd kunnen worden. Ook 
zetten ze zich in voor verduur-
zaming van de omgevingen het 
vergroten van de leefbaarheid in 
de wijken.

Dick Tromp, directeur-bestuur-
der van Kennemer Wonen: „Het 
is een mooi resultaat dat Kenne-
mer Wonen als woningcorporatie 
tegelijkertijd met haar huurders-
organisaties en de vier BUCH-ge-
meenten een gezamenlijke af-
spraak kan maken over volks-

huisvesting.”
De huurdersorganisaties gaan er 
op toezien dat de afspraken tus-
sen de partijen worden nageko-
men. Ze willen zien dat de nieu-
we Huisvestingsverordening er 
daadwerkelijk voor gaat zorgen 
dat mensen makkelijker kunnen 
doorstromen. 
Daarnaast merken ze op dat er 
een grote behoefte is aan nultre-
denwoningen en ontmoetings-
ruimten. Ook moeten verduur-
zamingsmaatregelen voor de zit-
tende huurders niet leiden tot 
stijgende woonlasten.

Buch - Kennemer Wonen, haar huurdersorganisaties en de BUCH-
gemeenten hebben de ‘Jaarplannen 2020’ ondertekend, waar-
in staat vastgelegd wat ze gaan doen het komende jaar. De Jaar-
plannen 2020 zijn een uitwerking van de Prestatieafspraken 
2017-2020 die de corporatie, de huurdersorganisaties en de ge-
meenten eind 2016 hebben ondertekend. In deze Jaarplannen 
wordt de inzet van alle partijen elk kalenderjaar gespeci�ceerd, 
waar de Prestatieafspraken op hoofdlijnen zijn gemaakt.

Op de foto: Woningcorporatie Kennemer Wonen, huurdersorganisaties en de BUCH-gemeenten hebben samen de jaarplannen 2020 ondertekend – 
(foto aangeleverd)

Geslaagde kerstacties 
op Bonhoeffercollege
Castricum - Bij een kerstvie-
ring op school denkt men al 
snel aan gezelligheid en lek-
ker eten. Natuurlijk maakt dat 
onderdeel uit van de kerstvie-
ring op het Bonhoe�ercollege, 
maar daarnaast kiest elk team 
ieder jaar een goed doel om te 
steunen. 

De brugklassers hebben kerst-
kaarten geschreven voor een-
zame ouderen. De bovenbouw-
leerlingen van het vwo schreven 
brieven voor Amnesty en de on-
derbouw vwo vulde schoenen-
dozen voor actie4kids. De meest 

geslaagde actie dit jaar was toch 
wel die voor de voedselbank. 
Leerlingen van de mavo en havo 
hebben daarvoor een inzameling 
gehouden. Halverwege de week 
waren alle kratten die geleverd 
waren al vol. Naast dat er vele do-
zen en kratten op school werden 
gevuld, wist H2b ervoor te zorgen 
dat er vele kilo’s aardappels en 
witte kool naar de voedselbank 
werd gebracht. Dit met dank aan 
Wagenaar Aardappelbewerking 
B.V. Op deze manier zorgden de 
leerlingen ook voor anderen voor 
mooie feestdagen. (Foto: aange-
leverd)

Kerstmusical 
‘De Kleine Boom’
Akersloot - Groep 6 van Kind-
centrum ‘de Brug’ uit Akersloot 
heeft de kerstmusical ‘De kleine 
boom’ opgevoerd. Na een fantas-
tische uitvoering voor ouders en 
andere genodigden in de school, 
speelden ze deze keer in de kerk 

in Akersloot. De overige groepen 
hadden ook hun deel in de musi-
cal. De kerk zal tjokvol en ieder-
een genoot zichtbaar. Een ge-
zamenlijk eind van 2019; samen 
spelen en zingen. (Foto: aange-
leverd)

Het Open NK Poker 
komt naar Castricum
Castricum - Woensdag 8 janua-
ri 2020 is Café City de locatie van 
het Pokerkampioenschap van 
Castricum. Verspreid over heel 
Nederland worden er 150 voor-
rondes gespeeld met als ultie-
me doel het halen van de lande-
lijke �nale. Het Open Nederlands 
Kampioenschap Poker maakt het 
mogelijk voor alle pokerliefheb-
bers om mee te doen aan een 
laagdrempelig toernooi. 

Wat valt er te winnen?
De speellocatie wordt omgeto-
verd tot een ware pokerroom en 
de deelnemers gaan spelen om 
de beste pokerspeler van de ge-
meente te worden. De winnaar 
van de voorronde mag dan een 
jaar lang de titel ‘Amateur Poker 
Kampioen van Castricum’ dragen 
en krijgt bovendien een mooie 
beker. Daarnaast kwali�ceert die-
gene zich voor de landelijke �-
nale. Tijdens de landelijke �na-
le krijgen spelers de kans om een 
sponsorcontract te verdienen. De 
organisatie loopt rond om spe-

lers te ‘scouten’, die met Team 
ONK Poker mooie (inter)nationa-
le toernooien kunnen spelen. Zo 
wist Ruurd Nauta vorig jaar meer 
dan € 30.000,- te winnen door het 
sponsorcontract.
Niet alleen de winnaar plaatst 
zich voor de landelijke �nale. Aan 
de hand van het deelnemersaan-
tal wordt bepaald hoeveel men-
sen zich direct kwali�ceren voor 
de �nale en hoeveel pokerspe-
lers zich plaatsen voor de halve �-
nales. 

Laagdrempelig toernooi. 
Iedereen die mee wil doen, kan 
zich via de website https://www.
onkpoker.nl/ inschrijven. „Door 
mee te doen krijgen deelnemers 
niet alleen de kans om een gooi 
te doen naar de titel, maar ook de 
kans om een leuk, laagdrempelig 
toernooi in een professionele set-
ting te spelen”, zegt Mathijs Jon-
kers, organisator van het ONK Po-
ker. De voorronde in Café City in 
Castricum begint om 19:00 uur.  
(Foto: aangeleverd)

Berry bij Bridgeclub 
Limmen groot succes
Limmen - Bridgeclub Limmen 
bestaat 40 jaar. Om dit jubileum 
te vieren zijn door de club een 
paar bijzondere activiteiten geor-
ganiseerd. Een feestelijke middag 
voor de leden van de club en een 
bridgeclinic voor zowel leden als 
niet-leden. 
De bridgeclinic werd gehouden 
op woensdagavond 18 december 
in de sfeervolle bovenzaal van 
Cultureel Centrum De Vreden-
burg, de speelzaal van Bridgeclub 
Limmen. De clinic werd verzorgd 
door Berry Westra, in bridgekrin-
gen een icoon. Meerdere kam-
pioenschappen heeft hij op zijn 
naam staan en uit de vele boeken 
die hij heeft geschreven heeft 

menig speler het bridgen ge-
leerd. 
De belangstelling voor de clinic 
was groot, de zaal zat tot de nok 
gevuld. Nadat wethouder Ron de 
Haan de aftrap had gegeven ging 
Berry los met nuttige tips, leuke 
bridgeanekdotes en bridgegrap-
pen. Natuurlijk werd er ook ge-
speeld. En de spellen werden na-
besproken, waarbij de �nesses 
van het bieden en het afspel aan 
de orde kwamen. Alle bridgers, 
ongeacht hun spelniveau, heb-
ben daarvan weer heel wat ge-
leerd. Het was voor iedereen een 
geweldig leuke avond. Voor infor-
matie over Bridgeclub Limmen: 
www.bclimmen.nl.

Cadeau voor ruim 
900 mantelzorgers
Castricum - Honderden inwoners 
van Castricum zorgden ervoor 
dat hun (ruim 900) mantelzor-
gers vorige week een waardering 
ontvingen van de gemeente. Dit 
jaar een cadeaukaart van 100 eu-
ro. Daarbij zat een bedankkaartje 
van burgemeester Mans namens 
het gehele college en een infor-
matiebrief van de lokale mantel-
zorgorganisatie MaatjeZ. 
Veel mensen die ernstig of lang-
durig ziek zijn, worden geholpen 
door mantelzorgers. Met al hun 

belangeloze inzet zorgen mantel-
zorgers ervoor dat mensen (lan-
ger) in hun eigen omgeving kun-
nen blijven wonen. Ze zijn onmis-
baar in de samenleving. Daarom 
waardeerde de gemeente man-
telzorgers die in 2019 minstens 
drie maanden intensief voor ie-
mand zorgden met een cadeau-
kaart. 
Deze mantelzorgwaardering is 
geen vergoeding voor onkosten, 
maar een waardering voor hun 
zorg.

Walking voetbal voor 
55-plussers in Castricum
Castricum - In het nieuwe jaar 
kunnen ook senioren voetbal-
len bij Vitesse’22. Een groep en-
thousiaste 55-plussers doet iede-
re dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur 
een walking football training.  
Herleef de sensatie van het sco-
ren van een goal of het geven van 
een goede pass. Walking football 
wordt op een kleiner veld en met 
kleinere goals gespeeld. Voetbal 

zonder te rennen en fysiek con-
tact is minder blessuregevoe-
lig en is daarom geschikt voor 
55-plussers die op een gezonde 
manier willen bewegen.  
Meedoen?  Stuur een mail naar 
Edwin Keizer (buurtsportcoach 
Castricum) EKeizer@teamsport-
service.nl, bel naar 0251-254740 
of kom na 1 januari langs op dins-
dagmiddag. (Foto: aangeleverd)
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Cor en Kees eerste
met Jeu de Boules

Castricum - Zondag 22 decem-
ber zijn Cor kuijper en Kees Zon-
neveld in Amsterdam eerste ge-
worden in de wintercompeti-
tie Jeu de Boules, poule 2B. Van 
de negen partijen wonnen ze er 
acht.

Geïnteresseerden in de sport zijn 
van harte welkom om te kijken of 
mee te spelen op Sportpark Wou-
terland. Voor materiaal en uitleg 
wordt gezorgd. Kijk voor meer in-
formatie op www.stetters.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Grote opkomst bij 
ploggen op het strand
Castricum - Zondag 22 decem-
ber hield Plogging Castricum de 
laatste opruimactie van 2019 op 
het strand. Wat een opkomst. Een 
groep van maar liefst bijna vijf-
tig mensen, waarvan de jong-
ste nog niet naar de basisschool 
en de oudste al jaren met pensi-
oen was. 

Allemaal gekomen om samen 
een uur te wandelen en zwerfvuil 
te rapen. En wat lag er - helaas - 
teleurstellend veel. Werk aan de 
winkel dus. Niet alleen de gebrui-
kelijke sigarettenpeuken, plas-
ticverpakkingen van sigaretten, 

lollystokjes, blikjes, ballonnen en 
visnetten werden uit het zand ge-
vist, maar dit keer ook een paar 
sokken en schoenen. Totaal meer 
dan vijftien vuilniszakken vol met 
zwerfvuil. 
Gelukkig was er ook veel moois 
te vinden. Zoals de eikapsels van 
roggen en haaien. Na a�oop werd 
er gezellig nagepraat in restau-
rant Zoomers met een kop heer-
lijke warme chocolademelk. In 
het nieuwe jaar wordt er weer 
gewandeld. Houd de krant in de 
gaten voor de precieze locatie 
of kijk op de website www.plog-
gingcastricum.nl. 

Eikapsels van roggen en haaien (Foto: Carly Freeman)

KunstFietsRoute 
Castricum 2020
Castricum - Het komende jaar 
wordt een heel bijzonder jaar, 
want dan zal op 6 en 7 juni de 
25e KunstFietsroute plaatsvin-
den. Kunstenaars met interes-
se om hier aan deel te nemen 
kunnen kijken op: http://www.
kunstfietsroutecastricum.nl/ 
om een indruk te krijgen en te 
zien wat de spelregels zijn. Op 
dinsdag 14 januari 2020 om 
20.00 uur is er een informatie-
avond in Geesterhage, Toon-
beeld, Geesterduinweg 7, Cas-
tricum. 

Ook dit jaar wordt vastgehou-
den aan een maximum aantal 
stops van 25. De organisatie ver-
wacht veel belangstelling en zal 
extra selectief zijn. Iedere deel-
nemer zal geballoteerd wor-
den. Het overkoepelend thema 
is �ets. Veel kunstenaars expose-
ren hun werk in hun huis of ate-
lier, maar niet iedere locatie is ge-
schikt. Er zijn ook deelnemers die 
exposeren met anderen op een 

groepslocatie. De organisatie is 
nog op zoek naar meer groepslo-
caties. Voorwaarde is wel dat de 
locatie zich binnen de grenzen 
van Castricum/Bakkum bevindt 
en op beide dagen van 11.00 
tot 17.00 uur beschikbaar is. De 
werkgroep bemiddelt niet tussen 
aanbieder en kunstenaars maar 
zal het aanbod wel aan de deel-
nemers doorspelen.
Extra dit jaar is een etalagerou-
te waarmee vanaf 1 mei de aan-
dacht gevestigd zal worden op 
de komende KunstFietsroute. 
Dit vormt een extra mogelijk-
heid voor kunstenaars op stops 
met meerdere deelnemers, die 
niet allemaal wat voor de Centra-
le Expositie kunnen aanleveren. 
Ook kunstenaars, die niet aan de 
KunstFietsroute kunnen deelne-
men, biedt dit een kans om toch 
hun werk te presenteren. Hier-
voor is men nog op zoek naar 25 
winkeliers die hun etalage van 1 
mei tot en met 7 juni beschikbaar 
willen stellen. 

Limmen O13-1 najaars-
kampioen 1e klasse 02
Limmen - Op zaterdag 14 de-
cember heeft Limmen O13-1 
met een 1-2 overwinning te-
gen Kolping Boys O13-2 de eer-
ste plaats in de competitie be-
haald.

Het seizoen van Limmen werd 
ijzersterk begonnen met goed 
voetbal en mooie overwinnin-
gen. De topper tegen SV Ber-
gen werd een gelijkspel door een 
doelpunt in de laatste minuut van 
Limmen. Het mooie van de spe-
lers van de O13-1 is dat opgeven 
niet in het woordenboek van de 
spelers staat.

Na een onnodige nederlaag te-
gen De Foresters behaalde Lim-
men zes overwinningen op een 
rij. Tijdens sommige wedstrijden 
maakte Limmen het zichzelf on-
nodig moeilijk, maar ook in de 
moeilijke fases van de wedstrij-
den bleken de Limmen-spelers 

altijd weer het beste in zichzelf 
naar boven te kunnen halen. Dit 
bleek ook in de laatste wedstrijd. 

Tien minuten voor tijd scoorde 
Kolping de 1-1 en deze stand zou 
niet genoeg zijn voor het kam-
pioenschap. Gelukkig bleven de 
Limmen-spelers ervoor vechten 
en werd het zes minuten voor tijd 
1-2. Geweldig om te zien. Na het 
eindsignaal was de opluchting 
duidelijk merkbaar bij de spelers 
en de vele meegereisde familiele-
den van de spelers.  

Er is altijd ruimte voor verbete-
ring, maar al met al een mooi eer-
ste gedeelte van het seizoen voor 
de O13-1 van Limmen. Als de spe-
lers van Limmen O13-1 op deze 
manier doorgaan, zien de trot-
se coaches Mika & Jeroen geen 
reden waarom ze niet nog meer 
mooie resultaten zullen behalen. 
(Foto: aangeleverd)

‘The Cast’ speelt
‘Shrek! The Musical’
Castricum - Op 11 december is 
de kaartverkoop van ‘Shrek! The 
Musical’ gespeeld door musical-
groep The Cast van start gegaan. 
In één dag zijn er al 650 kaarten 
verkocht. The Cast zal groen kleu-
ren op avonden van 4 en 5 juni en 
op de middag en avond van 6 ju-
ni 2020.
 
Ergens in een land hier ver, heel 
ver vandaan leefde eens een Oger 
met de naam Shrek. De wat lom-
pe en eigengereide Oger wordt 
het liefst met rust gelaten en gaat 
daarom wonen in het moeras, 
ver van iedereen vandaan. Voor 
Shrek is het met de rust gedaan 
als de wrede Lord Farquaad alle 
sprookjes�guren verbant uit zijn 
koninkrijk Duloc. Hij eist perfec-
tie en stuurt alle freaks naar het 
moeras, Shrek’s moeras. Lord Far-

quaad wil niets liever dan koning 
worden van zijn geliefde Duloc. 
Dit kan alleen als hij een prinses 
trouwt. Als hij lucht krijgt van de 
mooie Fiona opgesloten in haar 
toren, besluit hij dat ze de ware is. 
Daarvoor moet hij haar wel gaan 
bevrijden uit die door een grote, 
enge draak bewaakte toren.  Prin-
ses Fiona wacht en wacht zonder 
haar verstand te verliezen want 
die droomprins is vast al onder-
weg. Zal dit verhaal voor iedereen 
eindigen met lang en gelukkig?

Kaarten voor de voorstellingen 
op donderdag 4 juni, vrijdag 5 
en zaterdag 6 juni zijn te koop via 
de theaterkassa van het Kenne-
mer Theater Beverwijk, tel: 0251 
221453 of via www.kennemer-
theater.nl Toegang € 23,50 (inclu-
sief garderobe en consumptie).

Rembrandtschool start 
2020 met nieuw logo
Akersloot - Op woensdag 18 
december heeft de Rembrandt-
school in Akersloot met trots 
het nieuwe schoollogo onthuld 
om het nieuwe jaar met een 
frisse en dynamische uitstra-
ling te starten. Het logo is me-
de ontworpen door een afvaar-
diging van leerlingen, ouders 
en leerkrachten. Twee leerlin-
gen van dit team lichtten vlak 
voor de onthulling toe hoe het 
logo tot stand was gekomen, 
waarna de nieuwe schoolvlag 
werd gehesen.

Het nieuwe logo staat nog duide-
lijker voor de visie van de school, 
waarin het team de kinderen elke 
dag een stapje verder wil helpen 
in hun ontwikkeling op basis van 
veiligheid en vertrouwen.
In hun basisschooltijd groeien 
leerlingen uit tot de beste ver-
sie van zichzelf; een persoonlijk 
’kleurrijk meesterwerk’.
Alle leerlingen werden na a�oop 
getrakteerd op een eigentijdse 
sleutelhanger en klein gebakje, 
uiteraard voorzien van het nieu-
we logo. (Foto: aangeleverd)

Inschrijving geopend:
Open Kampioenschap 
Biljarten 2020
Castricum - In maart organiseert 
het Buurt- en Biljartcentrum Cas-
tricum weer het Open Kampioen-
schap Biljarten van Castricum. Dit 
jaar worden alle voorwedstrij-
den en de �nale in één week ge-
speeld. De speeldagen zijn maan-
dag 9 maart, dinsdag 10 maart, 
woensdag 11 maart en vrijdag 
13 maart. ’s Avonds, maar ook 
op twee middagen, wordt er ge-
biljart. Iedere speler speelt totaal 
vier wedstrijden in een poule van 
vijf spelers. Deze poule wordt zo-
wel mogelijk op speelsterkte in-
gedeeld. De poulewinnaars, aan-
gevuld met de beste nummer 
twee van de verschillende pou-
les, gaan door naar de �nale. De-
ze wordt op zaterdagmiddag 14 
maart gespeeld.

Deelnemers dienen woonachtig 
te zijn in de CAL-gemeente of lid 
te zijn van een Castricumse bil-
jartvereniging. Inschrijving is mo-
gelijk tot een moyenne van 4, er 
wordt gespeeld in de speelsoort 
libre. Het inschrijfgeld bedraagt 7 
euro inclusief twee kopjes ko�e. 
Inschrijven kan elke dinsdag- of 
vrijdagavond vanaf 19.00 uur of 
zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur 
in het buurt- en biljartcentrum. 
Het inschrijfgeld doen te worden 
voldaan op eerste speelavond of 
speelmiddag van het toernooi. 
Inschrij�ormulieren zijn ook via 
secretaris@bbc-castricum.nl op 
te vragen. Kijk op www.bbc-cas-
tricum.nl voor meer informatie of 
bel met secretaris Hans Molenaar: 
06 51784344.

Russisch Neva Ensemble 
in Sint Pancratiuskerk
Castricum - Op zondag 12 janua-
ri om 20.00 uur geeft het Neva En-
semble uit Sint Petersburg een con-
cert in de Sint Pancratiuskerk aan 
de Dorpsstraat 115. Het ensemble 
bestaat uit twee zangeressen, drie 
zangers en een pianiste en komt 
ieder jaar naar Nederland om een 
groot aantal concerten te geven. Er 
worden Slavisch-Byzantijnse liede-
ren, kerstliederen, Russische volks-
liederen, aria’s, duetten, romances 
en trio’s van beroemde (Russische) 
componisten gezongen. De leden 
van het Neva Ensemble staan be-
kend om hun zuivere vocale pres-

taties. Het ensemble krijgt zeer veel 
waardering voor hun op geheel ei-
gen wijze gezongen Russische lie-
deren. Dit blijkt niet alleen uit de 
vele trouwe toehoorders, maar ook 
uit de aandacht vanuit de media. 
Op zowel radio als televisie is door 
de jaren heen diverse malen aan-
dacht besteed aan het ensemble 
en een bekend ochtendblad noem-
de deze topsolisten eens ‘De mu-
zikale tovenaars uit Rusland’. Het 
concert op zondag 12 januari be-
gint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Na a�oop is er een deurcol-
lecte. (Foto: aangeleverd)

Smartlappenkoor
in De Santmark
Castricum - Op zondag 12 ja-
nuari van 14.30 tot 16.00 uur zal 
Smartlappenkoor Beverwijk een 
optreden verzorgen in woon-
zorgcentrum De Santmark. Het 
koor staat onder leiding van Ka-
rin Ravenstijn en wordt begeleid 
door de accordeonisten Rita te 
Broekhorst en Joke Klingeler. De-
ze middag zullen, naast een aan-
tal echte smartlappen, ook be-

kende liederen als ‘Als de nacht 
verdwijnt’ van Jan Smit en ‘Het 
land van Maas en Waal’ van Bou-
dewijn de Groot gezongen wor-
den. Het belooft een gezellige 
middag te worden. Dankzij een 
bijdrage van het Fonds Sluyter-
man van Loo en Gouden Handen 
Castricum is de toegang gratis. 
De zaal is om 14.00 uur open. (Fo-
to: aangeleverd)






