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,,Ik moest bijna zonder onderbroek naar huis”

Nieuwjaarsduik deze keer 
voor echte diehards
Castricum - Daar, waar de vuur-
pijlen de avond ervoor nog let-
terlijk de mist ingingen, kan dit de 
van de traditionele Nieuwjaars-
duik niet gezegd worden. Bij de 
speciaal neergezette strandtent 
bij Deining begint het om 13.30 
uur al aardig vol te lopen. De om-
kleedruimte is klein en vraagt 
wat improvisatie van de deelne-
mers. Het is hutjemutje werk. Een 
groep van 14 personen verzamelt 
zich naast het strandpaviljoen. 
Het blijken leden te zijn van de 
Plonsgroep Alkmaardermeer. Ze 
zijn aanhangers van de Wim Hof-
methode. André Hof, de twee-
lingbroer van ‘The Iceman,’ vertelt 
dat men wekelijks in het Uitgees-
termeer plonst. ,,De Nieuwjaars-
duik is vaste prik voor ons. Niet al-
leen de klimaatduikers zijn bezig 
met duurzaamheid. De methode 
die mijn broer ontwikkelde is ook 
duurzaam omdat deze tot een ho-
gere weerstand van het lichaam 
leidt, waardoor het beroep op 
medische zorg verminderd wordt. 
Het is een eenvoudige, weten-
schappelijk gestaafde methode, 
die e� ectief en voor nagenoeg ie-
dereen bereikbaar is”, aldus Hof. 
Eigenlijk een koud kunstje dus.

Nog voor de warming-up heeft 
Peter de Graaf zich als enige al 
uitgekleed. Hij staat in z’n zwem-
broek wortel te schieten. Hij doet 
voor de vierde keer mee en kan 
niet wachten tot het startschot 
valt. Om 13.45 uur roept speaker 
Bart Lieferink om dat de 400 deel-
nemers zich moeten uitkleden 
omdat de warming up van start 
gaat. Het zeewater is slechts vier 
graden, dus ’n beetje beweging 
kan geen kwaad. Wendy Beentjes 
verzorgt de warming up. Iedereen 
doet enthousiast mee. Intussen 
nemen de vrijwilligers van de Cas-
tricumse Reddingsbrigade hun 
posities in. Leon Kaaijk coördi-
neert het geheel vanaf het strand. 
Kaaijk: ,,Om de veiligheid te waar-

borgen bevinden zich negen vrij-
willigers in overlevingspakken 
in het water om het gebied af te 
schermen, zodat mensen niet te 
ver in zee gaan en op te treden als 
er mensen door onderkoeling on-
wel worden. Een EHBO-team van 
zes vrijwilligers staat paraat op 
het strand om mensen op te van-
gen.”

Even voor 14.00 uur doet ieder-
een de laatste kleren uit rennen 
400 paar benen richting de zee. 
Sommige deelnemers maken, bij 
het krijgen van natte knieën, di-
rect rechtsomkeert. Een aantal 
bikkels doet wat er van hen ver-
wacht wordt en duikt het water in. 
Als nagenoeg iedereen weer op 
de kant is, zitten de veertien leden 
van de Plonsgroep nog enkele mi-
nuten in het water. Ze vormen sa-
men een kring om hun onderlin-
ge verbondenheid en die met de 
natuur te tonen. Een mooi gebaar. 
,,Die zijn gek!”, roept iemand van-
af de kant. Anderen vinden het 
bijzonder en vragen zich af hoe 
ze het � ikken. Petra Stekelen-
burg en Danae en Marianne King-
ma gaan drie keer de zee in. Een-

maal aangekleed vertellen ze dat 
het goed te doen was omdat het 
zeewater rustig is. De enige scha-
de zijn wat tintelende voeten. ,,Ik 
moest bijna zonder onderbroek 
naar huis”, zegt een van de dames. 
De onderbroek blijkt in de kleed-
ruimte in de drukte te zijn zoekge-
raakt. Uiteindelijk heeft een man-
nelijke deelnemer, iets verderop 
in de kleedruimte, in de gaten dat 
de onderbroek die hij in z’n hand 
houdt niet de zijne is. Net als hij 
deze aan de kant wil gooien heb-
ben de dames het in de gaten.

Richard Groot constateert op-
nieuw een toename van het aan-
tal deelnemers. Hij is blij dat het 
evenement uiteindelijk is door-
gegaan. ,,De credits komen deze 
keer toe aan de gemeente”, zegt 
Groot. Hij drukt zich iets te be-
scheiden uit, want uiteindelijk zijn 
het Deining en de vrijwilligers van 
de Reddingsbrigade geweest die 
de Nieuwjaarsduik ook dit jaar 
weer mogelijk maakten. Volgend 
jaar misschien een gezamenlijke 
duik met de klimaatsympathisan-
ten? (zie artikel elders in deze edi-
tie) (Tekst/foto’s: Henk de Reus)

Naakte man valt 
jonge vrouwen lastig
Castricum - Een onbekende 
man heeft enkele jonge vrou-
wen � ink laten schrikken. De 
man dook vorige week plotse-
ling naakt op in de nabijheid 
van het Castricumse station. 
Er zijn in elk geval twee inci-
denten bekend, maar mogelijk 
heeft de man meer vrouwen 
lastiggevallen.

Eén van de slachto� ers was sa-
men met haar vriendin vorige 
week in de nachtelijke uren on-
derweg van het station naar huis, 
toen een broekspijp van een van 
hen vast kwam te zitten aan de 
� ets. Terwijl de vrouwen bezig 
waren om de broekspijp los te 
krijgen, verscheen de onbeken-
de man. 
Hij sprak de vrouwen aan, die 
tot hun schrik zagen dat de man 

geen kleren droeg. Hoewel de 
man nog probeerde om de vrou-
wen gerust te stellen, sloeg de 
paniek direct toe. 
De broekspijp hebben ze kapot 
gescheurd, om zich vervolgens 
zo snel mogelijk uit de voeten te 
kunnen maken. Het voorval riep 
bovendien vervelende herinne-
ringen op, want iets soortgelijks 
overkwam de twee vriendinnen 
acht jaar geleden ook al. 

Enkele dagen eerder werden op 
de Beverwijkerstraatweg ook al 
twee jonge vrouwen lastiggeval-
len door een naakte man. 

De politie adviseert om direct 
112 te bellen als een dergelijk in-
cident zich opnieuw voordoet, 
zodat de man op heterdaad kan 
worden aangehouden.

Brandweer 
bevrijdt schaap 
uit hek
Castricum - De brandweer is vrij-
dagmiddag even voor drie uur 
uitgerukt voor een schaap dat 
vast zat in een hek in een wei-
land aan de Heemstederweg. Het 
schaap was gezien door iemand 
die met de trein langs het weiland 
was gereden. Een paar uur later 
reed deze reiziger weer terug en 
zag dat het schaap nog steeds 
vast zat en niet zelf was losgeko-
men. Daarop werd de brandweer 
ingeschakeld. De brandweerlie-
den wisten het schaap snel te be-
vrijden door een paar stukjes hek 
door te knippen. Daarna is het 
schaap nog even nagekeken op 
zijn verwondingen, maar die vie-
len mee. De brandweer ging weer 
retour en de beheerder van de 
schapen is gebeld door de alarm-
centrale. (foto: Evelien Olivier)

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

HERTENSTOOFVLEES 
Kant en klaar

500 GR € 5,99
VLEESWARENTRIO:

GEBRADEN GEHAKT
FRICANDEAU
MORTADELLA

SAMEN € 5,99

Biologische slagerij

NASI VAN WESLEY MET
VARKENSHAAS SATE

VOOR 2 PERS € 6,99

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

    OMGEVING: 
• Boterbloem/Pinksterbloem                   

Castricum, 250 kranten

• De Hofstee/Vinkenbaan                       
Limmen, 185 kranten

• Hogeweg/de Omloop                     
Limmen, 300 kranten

Deze week vindt u de gemeentelijke informatie, 
met onder andere de Officiële Mededelingen 

en het nieuws van de Gemeenteraad, 
op pagina 3 en 4 van deze krant. 

Zie de advertentie 
elders in deze krant
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
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Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

KERKDIENSTEN
Zaterdag 11 januari
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur: diaken Marcel de 
Haas woord en communievie-
ring. Samenzang

Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: in Protestantse Kerk 
Meditatieve viering met Litur-
gisch koor, voorganger Pastor 
J. Olling

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

Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: in de Heeren van 
Limmen, Woord- en Commu-
nieviering met spontaan koor, 
voorganger pastor J. Olling

Protestantse Gemeente Lim-
men:
10.00 uur: ds. L.J. Rasser

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. 

Geboortes: 

21-12-2019 Jules Seignette, zoon 
van Rik Seignette en Stefanie L.J. 
Admiraal.

Overledenen:

Akersloot: 25-12-2019 Geertrui-
da Johanna Welboren, weduwe 
van Piet Buur. 
Castricum: 27-12-2019 Geertrui-
da Anna Maria Krützmann, we-
duwe van Nicolaas J. van Duu-
ren; 31-12-2019 Johannes Alber-
tus Tolhuisen, weduwe van Ma-
ria L. J. Uljee; 27-12-2019 Antonia 
Maria Cornelia Hoebe, echtgeno-
te van Petrus Stuifbergen; 27-12-
2019 Johanna Maria Laan, wedu-
we van Petrus Bos; 24-12-2019 
Anna Margarieta Groen, wedu-
we van Hendrik de Ruijter; 22-12-
2019 Quirinus Hendrikus Josep-
hus Dekker, weduwnaar van Ga-
brielle C. Buijs; 20-12-2019 Clasi-
na Marcella Maria Stut, echtgeno-
te van Dirk Dekker
Limmen:  28-12-2019 Pieter de 
Leeuw, echtgenoot van Janna M. 
van Veen.
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In Memoriam
Mayhwa van Schoonhoven
Limmen - Mayhwa van Schoonhoven, een bijzondere verschij-
ning in het medialandschap en in ondernemerskringen van de 
gemeente Castricum, is niet meer. Zij overleed op 63-jarige leef-
tijd na een kort ziekbed. Ik heb haar leren kennen zo’n acht jaar 
geleden via de Ondernemers Vereniging Castricum, waar ik op 
verzoek zitting nam in de communicatiecommissie. Ook May, zo-
als ze in het dagelijks leven genoemd werd, maakte daar deel van-
uit. Daar werd me al snel duidelijk dat er een ontzettende spi-
rit in de commissie zat, mede door haar inbreng en ideeën. Altijd 
de uitdaging zoekende, wat uitstekend in mijn plaatje paste. De 
commissie op zich was een soort familie die maandelijks bij elkaar 
kwam om weer nieuwe plannen te maken, waar May veelal de 
trekker was en het voortouw nam. Wat een energie kwam daarbij 
tot uiting en met fantastische resultaten. Intussen was mijn com-
missielid zijn uitgegroeid, waarbij vriendschap en leuke dingen 
doen voorop stond, ook in gezinsverband.

In de ondernemersvereniging was zij het die de geweldige web-
site ontwierp en ook nog beheerde. Constant kwam ze met idee-
en, waar heerlijk over gediscussieerd kon worden om vervolgens 
het besluit door te schuiven naar een maand later. Bij weer een 
nieuw idee was er geen sprake van doorschuiven, dat was haar 
idee een ZZP-verkiezing te houden, om zodoende de ZZP’er van 
2018 te kiezen. Vele ondernemers in de gemeente Castricum zijn 
immers ZZP’er. Daar zat nogal wat aan vast, sponsoring, feestzaal, 
publiciteit en ook nog prijswinnaars die natuurlijk een prijs moes-
ten winnen. Ze wist de commissie makkelijk te overtuigen hier 
een succes van te maken en dat werd het. De voorbereidingen 
voor een soortgelijke verkiezing in 2019 moesten we helaas stop-
zetten, om May als trekker van het geheel in bescherming te ne-
men. “Dan maar in 2020, geen punt”, volgens May. Helaas gaat dit 
er niet van komen en kunnen we alleen maar met dankbare ge-
dachten aan haar terugdenken, waarbij we het nog heel vaak over 
inzet en energie zullen hebben. Mede namens de communicatie-
commissie OVC, mijn vrouw Esther en ikzelf wensen wij Leo, Sha-
ne, Jennifer en Leon heel veel sterkte met het verwerken van dit 
gigantische verlies.

Aart Tóth

Bedrijvige jaarwisseling 
voor de brandweer
Castricum - Rond de jaarwisse-
ling is de Castricumse brandweer 
diverse malen in actie gekomen. 
Er werden enkele branden ge-
blust en ook werd assistentie ver-
leend bij het tillen van een pa-
tiënt die met spoed naar het zie-
kenhuis moest worden gebracht.

De eerste melding in de reeks 
betrof een vermeende brand in 
een bijgebouw aan de Kerkedi-
jk dinsdagmiddag. Iemand had 
vanaf de Provincialeweg vlam-
men gezien bij een schuur, maar 
het bleek uiteindelijk te gaan 
om een vreugdevuur in een gro-
te tank. De spuitgasten hoefden 
niet in actie te komen en hebben 
het vreugdevuur gemeld bij de 
alarmcentrale, zodat de feestvier-
ders ongestoord verder konden 
gaan met hun eindejaarsfeest. Op 
de valreep van 2019 was er om 
23.30 was er een melding van een 
brand aan de Compaanhof. Hier 
stond een deel van een schuur-
tje in de brand. De bewoonster 
was al begonnen met blussen 
met een tuinslang. De brandweer 
heeft de bluswerkzaamheden af-
gemaakt met één hogedrukstraal 
en alles gecontroleerd. Twee mi-
nuten voor het aanvangen van 
het nieuwe jaren was de ploeg 

weer terug in de kazerne.

Om 01:02 ging de pieper af we-
gens een buitenbrand aan de 
Van Renesselaan. Er lag een gro-
te hoop brandend afval op de 
weg. De spuitgasten hebben de 
hoop afgeblust met de bumper-
monitor en daarna met een ho-
gedrukstraal. Vervolgens heb-
ben ze de restanten aan de kant 
geveegd. Toen ze daar net klaar 
waren, kwam de volgende mel-
ding. De hulp werd gevraagd 
door de collega’s van de ambu-
lancedienst. De spuitgasten zijn 
met spoed naar de Constantijn 
Huygensstraat gegaan voor ti-
lassistentie. De bewoner moest 
met spoed naar het ziekenhuis 
vervoerd worden. Daarna heb-
ben ze nog een rondje door het 
dorp gereden en een paar klei-
ne brandjes uitgemaakt, onder 
andere op de Dorpsstraat en de 
Boccherinistraat. Om 03.00 was 
het weer raak, dit keer een mel-
ding van een bermbrand aan 
de Walstro. De omvang was ge-
ring en de vlammen zijn gedoofd 
met de bumpermonitor. Tenslot-
te nog een buitenbrandje aan de 
Rooseveldlaan. Deze brand is ge-
blust met 1 hogedrukstraal. (Fo-
to’s: Hans Peter en Evelien Olivier)

Kamerkoor zoekt leden
Castricum - Niets te doen op 
dinsdagavond? Het kamerkoor 
Kleinkoor Castricum zingt vijf 
eeuwen koormuziek en is op 
zoek naar nieuwe koorleden. Alle 
stemgroepen zijn welkom. In de 

maanden januari en februari kun 
je als projectlid voor slechts 10 
euro per maand meezingen met 
het koor. Nadere inlichtingen zijn 
bij Hanny Kracht (06 20642420) te 
verkrijgen.

Castricum - Alweer een persoon doodgestoken! Wat bezielt ie-
mand die zoiets doet? Gauw een ander onderwerp. Al 45 jaar wo-
nen wij met genoegen in Castricum. Daarvan al 18 jaar in een van 
de drie hoge � atgebouwen in De Loet. We hebben twee liften: 
één voor de even etages en één voor de oneven. Soms wordt be-
neden in de hal heel wat afgepraat. Ik maak graag een praatje, 
vooral met mensen die alleen zijn. Bij een bejaard iemand, die het 
wat moeilijk heeft, zeg ik - met een lach - ,,Vooral dóórgaan met 
ademhalen, liefst met een lach erbij...!’’ Dat is ook wat ik alle lezers 
van de Castricummer toewens voor het nieuwe jaar 2020.

 Ben Gerits, Castricum

LEZERSPOST

Een nieuw jaar

Kop soep in Tuin van 
Kapitein Rommel
Regio - Op woensdag 15 janua-
ri om 14.00 uur wordt in de tuin 
van kapitein Rommel het nieuwe 
jaar ingewijd met een kop soep. 
Soep die gemaakt is van groen-
te die anders weggegooid zou 
moeten worden. Dat is een mooi 
voorbeeld om verspilling te voor-
komen! De organisatie hoopt dat 
iedereen in dit initiatief inspira-
tie vindt om zelf dit jaar ook cre-
atief om te gaan met het onder-
werp verspilling. Kinderen zijn 
welkom, de toegang is gratis. Een 
vrijwillige bijdrage voor de ingre-
diënten en smaakmakers wordt 
op prijs gesteld. De tuin van kapi-
tein Rommel is te vinden tegen-
over het NS-station van Castri-
cum. (Foto: aangeleverd)

G-disco in Discovery
Castricum - Op vrijdag 10 januari 
wordt in Discovery aan de Dorps-
straat 2a weer een discoavond 
gehouden voor mensen met een 
beperking. Dylan Schiphorst (DJ 
Dylan) en Mervin Puhl (DJ Myt-
reM) staan die avond garant voor 
een topavond met heerlijke dis-
comuziek van toen en nu. Het 
feest gaat om 20.00 uur van start 
en duurt tot 22.00 uur. De entree-
prijs bedraagt 4 euro per per-
soon inclusief twee consumptie-
munten. Natuurlijk wordt er sa-
men geproost op het nieuwe jaar. 
Deze G-disco wordt elke twee-

de vrijdag van de maand geor-
ganiseerd. Op Facebook (pagi-
na: G disco Discovery) zijn foto’s 
van eerdere edities te bekijken en 
worden steeds de laatste nieuw-
tjes gedeeld.
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Agenda Raadsplein 16 januari 2020
  Commissies
19.30 – 20.45 Kwartaalrapportage strand 

19.30 – 20.45 Diverse ruimtelijke ontwikkelingen: 
  - Principeverzoek Schoollaan 2 te Limmen
  - Verklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunning voor het  
  realiseren van 8 appartementen op het perceel Raadhuisweg 13-15 
  te Akersloot
  Pauze
21.00  22.30 Lening Sti chti ng Meergranen  
21.00 – 21.45 Verkoop aandelen Eneco
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
  1A Opheff en geheimhouding Risicoanal se Duin & Bosch
  2A Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2019
  2B Lijst van ingekomen stukken
  2C Lijst ter inzage gelegde informati e
  2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
  2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Moti e Natuurinclusief Bouwen 
  5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op de website onder Raad en College’

In 2020 hebben meer mensen 
recht op huurtoeslag!

Restafval ook brengen bij buurgemeenten

Andere openingstijden 
milieustraat Castricum

De Wet op de huurtoeslag is veranderd. In 2020 krijgen meer 
huishoudens recht op huurtoeslag. Dit komt doordat er ruimer 
naar inkomensgrenzen wordt gekeken. Misschien komt u nu 
ook in aanmerking voor deze tegemoetkoming in de kosten 
van uw huur? Huurtoeslag wordt toegekend en als voorschot 
uitbetaald door de Belasti ngdienst. Het kan om aardig wat geld gaan. Of u hiervoor in 
aanmerking komt, hangt onder meer af van uw inkomsten, vermogen en woonsituati e. Hebt u 
vragen over huurtoeslag (of andere toeslagen), dan kunt u terecht bij Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners, het servicepunt voor de Toeslagen bij de Belasti ngdienst. Bekijk samen met 
hen of u toeslagen kunt krijgen en of uw gegevens moeten worden aangepast.

Maak een afspraak via 088-887 69 00 of per e-mail info@socius-md.nl.  Dit kan op werkdagen 
tussen 09.00 en 11.30 uur en tussen 14.00 en 15.30 uur. Meer informati e vindt u op 
www.socius-md.nl

Sinds 2 januari bent u  net als alle inwoners van de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo - 
met uw afval welkom bij de milieustraten (afvalbrengstati ons) van deze buurgemeenten. Op elke 
dag, behalve zondag, is er een milieustraat open. Dat betekent dat de milieustraat Castricum 
voortaan op zaterdag de hele dag open is (8:30-16:00 uur), maar op maandag gesloten. 
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Nieuwjaarsreceptie

Op een gezellige en goed bezochte nieuwjaarsrecepti e heeft  
burgemeester Toon Mans de  gemeentepenning uitgereikt aan 
de Tuin van Kapitein Rommel. ‘Een verlaat verjaardagscadeau’, 
noemde de burgemeester het, want ‘Kapitein Rommel’ vierde 
afgelopen jaar het vijfentwinti gjarig jubileum. ‘In een ti jd van 
meer afstand, individualisering en eenzaamheid als groeiend 
probleem bent u voorbeeld van de kracht van verbinding. U 
helpt, u inspireert, u onderwijst, u verbindt, u creëert. Dat 
verdient waardering’, zo sprak de burgemeester vlak voor het 
overhandigen van de erespeld aan het bestuur van de sti chti ng. 

In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte de burgemeester hoe 
belangrijk de verbinding is voor de Castricum. Respect voor 
hulpverleners en handhavers. Samen de strijd aangaan tegen 
eenzaamheid. In een maatschappij die steeds meer zwart-wit 
lijkt te worden, waar meer met de vinger gewezen wordt en 
waar eerder overschreeuwd wordt dan gedebatt eerd, moet 
aandacht blijven voor wat ons als Castricummers verbindt. De 
burgemeester wenste iedereen een luisterend oor, wederzijds 
respect en een mooi 2020!

De Tuin van Kapitein Rommel is een begrip in Castricum. 
De tuin is een belangrijke sociale ontmoeti ngsplaats. 
Iedereen is er welkom. In het bijzonder zet de sti chti ng zich 
in voor mensen zonder werk, mensen met een handicap, 
buurtbewoners, ouderen en scholieren. De sti chti ng werkt 
met bijna 50 vrijwilligers.



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

Publicati e Besluit maatwerkvoorschrift en geluid, 
Molenlei 17 in Akersloot

Burgemeester en wethouders van Castricum maken, gelet op het Acti viteitenbesluit milieu-
beheer, bekend dat zij op 2 januari 2020 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien 
van het bedrijf Flink Meubel & Interieurspuiterij, Molenlei 17 in Akersloot. Het betreft  maat-
werk met betrekking tot het aspect geluid.

Datum van verzending besluit: 2 januari 2020.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend 
vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift  indienen bij de 
gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900BH Castricum. 
Het bezwaarschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift  ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD.).

Het indienen van een bezwaarschrift  schorst de werking van het besluit niet. Indien onver-
wijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland 
Noord, Secti e bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige 
voorziening te treff en.

U kunt het verzoekschrift  ook digitaal bij de rechtbank indienen via 
loket.rechtspraak.nl/bestuuursrecht.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar 
www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffi  erecht geheven.

Informati e/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088-1021300 (o.v.v. zaaknum-
mer OD.297432).

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende melding is 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 

• Flink Meubel & Interieurspuiterij, Molenlei 17 (1921CX) te Akersloot, het wijzigen van 
het bedrijf door verandering van de drijver, de naam en acti viteiten van Autoschade naar 
Meubel/interieurspuiterij;

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. Wij 
controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e:
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Offi  ciële mededelingen woensdag 8 januari

Flamencogitarist Edsart Udo de Haes:
De Spaanse zon schijnt even in Heiloo
Regio - Met een optreden van 
� amencogitarist Edsart Udo 
de Haes en een nadere kennis-
making met de Cultuurkoepel 
op Landgoed Willibrordus zijn 
bezoekers op 19 januari ver-
zekerd van een mooie mid-
dag. Men waant zich bij de 
geluiden van de opvallende 
� amencogitarist Edsart Udo 
de Haes even in het zonnige 
Spanje.

Edsart Udo de Haes is werkzaam 
in Nederland, Spanje en daar-
buiten. Zijn composities heb-
ben een eigen taal met een rijk 
idioom. Muziek waarin hij de 
elementen van zijn klassieke 
conservatoriumopleiding ge-
bruikt, die in het brede � amen-
co universum passen. Zijn gi-
taarspel wordt in Spanje ge-
prezen om de prachtig klinken-
de sferen, die als de kou van 
het noorden tot diep in je bot-
ten door dringen. De Neder-
lander wordt daar omschreven 
als ,,de geboorte van een nieu-
we � amenco die een vloed aan 
tongen zal los maken. Een bui-
tenlander die met zijn gevoeli-
ge en � loso� sche spel het stok-
je van de Spanjaarden kan over-
nemen.”

In het tweede deel van de mid-
dag maken de bezoekers in de 
Cultuurkoepel nader kennis met 

de beeldende kunst. Nico Adri-
chem neemt het publiek mee 
naar de interessante kelder on-
der de betegelde vloer en orga-
nist Erik-Jan Eradus laat ieder-
een op het balkon kennismaken 
met het kerkorgel en zijn ge-
schiedenis. Deze middag wordt 
georganiseerd door Stichting 
Vrienden Cultuurkoepel Heiloo. 
De Vrienden zamelen geld in om 
de Cultuurkoepel steeds meer 
geschikt te maken als theater 
op Landgoed Willibrordus. Do-

nateurs en sponsors krijgen na 
a� oop een glaasje wijn, bier of 
fris. Zij dienen zich hiervoor per 
e-mail (secretariaat.vrienden@
cultuurkoepelheiloo.nl) aan te 
melden en ontvangen dan een 
consumptiebon retour. De zaal 
is zondag geopend vanaf 14.30 
uur, het optreden begint om 
15.00 uur. Kaarten à 15 euro zijn 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl 
of bij het VVV-kantoor op Land-
goed Willibrordus te verkrijgen. 
(Foto: aangeleverd)

Europees kampioen Ivar Slik 
aan de start bij Egmond-Pier-Egmond
Regio - Ivar slik heeft beves-
tigd dat hij zaterdag 11 ja-
nuari meedoet aan Egmond-
Pier-Egmond. De kersverse Eu-
ropees kampioen strandrace 
gaat in Egmond voor het eerst 
zijn Europese trui showen aan 
het publiek. De 26-jarige ren-
ner uit Bergen zal gebrand zijn 
om deze thuiswedstrijd te win-
nen van sterke tegenstanders 
als Timothy Dupont en Lars 
Boom.

Met de toevoeging van Bergen-
se Slik verwacht organisator Le 
Champion een boeiende strijd 
om de felbegeerde trofee “het 
houten wiel”. De renner van Mon-
key Town - à Bloc bekroonde zijn 
topvorm bij het EK strandrijden in 
het Franse Duinkerke door drie ki-
lometer voor de streep weg te rij-
den bij Timothy Dupont (Bel) en 
Rick van Breda. Dupont was na af-
loop vurig op Slik door de wijze 
waarop de Noord-Hollander weg-

reed. Maar de jury was na het pro-
test van de Belg unaniem: Slik is 
de nieuwe kampioen. Slik: “Ik wil 
de strijd nogmaals aangaan met 
Dupont en de pedalen laten spre-
ken.”

Het was niet zo gek dat Slik dit 
kunstje liet zien tijdens het EK, 
want hij maakte al een verplet-
terende indruk op het strand. Zo 
won hij de Duin tot Duin race en 
werd hij tweede bij zowel Hoek 
van Holland - Den Helder als bij 
de MTB Strandrace in Schevenin-
gen. Vorig jaar werd de Berge-
nees al derde bij Egmond-Pier-
Egmond. Zijn rivaal uit België, Du-
pont, won echter al twee keer in 
Egmond.

Naast de beste Nederlandse 
strandrijders, doen er ook sterke 
Belgische en Franse renners mee 
bij de grootste strandrace van Ne-
derland. De Frans kampioen op 
het strand, Samuel Leroux, komt 
naar de Noord-Hollandse kust en 
neemt zijn Belgische ploegge-
noot Emiel Vermeulen mee. Bei-
de zijn prof voor de ploeg Natu-
r4Ever - Roubaix Lille Métropo-
le . Bij het EK strandrijden eindig-
de het duo als zesde en zevende. 
Zij zijn de gevaarlijke outsiders in 
het startveld bij Egmond-Pier-Eg-
mond. Kortom: er wordt nu al uit-
gekeken naar dé strandrace van 
het jaar. (Foto: aangeleverd)
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1917 (première)

Drie halfzussen met drie ver-
schillende vaders vragen zich 
bij de naderende dood van hun 
moeder af: ,,Waar staan we in het 
leven? Wat hebben we nog met 
elkaar?’’ En vooral: ,,Wat straks te 
doen met onze autistische broer 
Jan?’’ Als de ernstig zieke moe-
der van April, May en June zich 
realiseert dat ze niet lang meer 
te leven heeft, roept ze haar 
dochters naar huis. Ze kan dit 
leven pas met een gerust hart 
verlaten als ze weet dat er goed 
gezorgd zal worden voor haar 
zoon Jan. Maar geconfronteerd 
met de vraag blijkt al snel dat ze 
zich alle drie ongeschikt achten. 

April, May en June

Een meeslepend oorlogsdrama over de 
Eerste Wereldoorlog; 1917. Op het hoog-
tepunt van de Eerste Wereldoorlog krij-
gen twee jonge Britse soldaten Scho-
�eld (George MacKay; bekend van Cap-
tain Fantastic) en Blake (Dean-Charles 
Chapman; van Game of Thrones) een op 
het eerste gezicht onmogelijke missie 
toegewezen. In een race tegen de klok 
moeten ze vijandelijk terrein betreden 
en een boodschap a�everen waarmee 
zij een dodelijke aanval op honderden 
soldaten kunnen voorkomen – waaron-

der Blake zijn eigen broer. 1917 is geregis-
seerd door Sam Mendes die samen met Krysty Wilson-Cairns (Penny 
Dreadful) het scenario heeft geschreven. De �lm wordt geproduceerd 
door Mendes en Pippa Harris (Revolutionary Road, Away We Go) on-
der Neal Street Productions met Jayne-Ann Tenggren (associate pro-
ducer, Spectre), Callum McDougall (executive producer, Mary Poppins 
Returns, Skyfall) en Brian Oliver (Rocketman, Black Swan).

Daarbij merken de zussen dat ze 
de laatste jaren nogal van elkaar 
en hun broer vervreemd zijn. De 
vier zullen elkaar opnieuw moe-
ten leren kennen, willen ze el-
kaar tot steun zijn in de moeilij-
ke tijd die komt.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 21.00 uur  

woensdag 20.00 uur
1917

vrijdag 13.30 uur
zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
La Belle Epoque
donderdag 20.00 uur

vrijdag 20.30 uur  zaterdag 21.00 uur
zondag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur

April May en June
vrijdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Knives Out

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 16.00 uur
Huisvrouwen bestaan niet 2

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 15.30 uur  woensdag 15.00 uur

Star Wars - The Rise of Skywalker 
zaterdag 18.45 uur

Penoza: The Final Chapter
woensdag 15.00 uur

Dolittle (NL)
zaterdag & zondag 13.30 uur 

Mees Kees in de Wolken
zaterdag & zondag 13.30 uur

Frozen 2 (NL) 2D
zondag 11.00 uur

Buurman & Buurman - 
Experimenteren er op los

Programma 9 januari t/m 15 januari 

Cultuurklas PCC Heiloo 
op weg naar theaterspektakel

Laatste week om sporters te nomineren

Heiloo - De Cultuurklasleerlingen 
van PCC Heiloo werken de ko-
mende maanden geconcentreerd 
door aan maskers, kostuums, tek-
sten, choreogra�eën en muziek. 
In juni 2020 brengen ze het voor 
het voetlicht in het A.F. Vrij Zijn 
Theater. 

De Cultuurklas is een nog vrij 
nieuwe ‘special’ van de Heiloose 
school voor vwo, havo, mavo en 
vmbo. De 24 leerlingen die zich 
dit schooljaar ervoor aanmeld-
den, nemen deel aan een gevari-
eerd programma. Dat was wat Ai-
dan (12) erin aantrok: „Het jaar-
thema is Afrika, we hebben al 
Afrikaanse dansen gemaakt, les 

in body-percussie gehad en mas-
kers gemaakt. We zijn nu bezig 
met acteerlessen.”

Ook Eva (12) koos voor de Cul-
tuurklas Als ze over de drama- en 
toneellessen vertelt, begint ze te 
glimmen: „We hebben met onze 
eigen regisseur in groepjes al de-
len van het verhaal uitgewerkt. 
Het is heerlijk om op het podium 
te staan, ik voel me gewoon ge-
lukkig dan.”

Directeur Rob Baltus legt uit wat 
de achterliggende gedachte is 
van de Cultuurklas: „Binnen de 
lessen ontwikkelen leerlingen 
hun zelfbewustzijn. Ze krijgen 

daardoor een bredere kijk op de 
wereld en ontwikkelen een kriti-
sche blik. De komende jaren is het 
de bedoeling om de Cultuurklas 
verder uit te bouwen. We willen 
de samenwerking aangaan met 
bijvoorbeeld de muziekschool en 
regionale kunstenaars.”

Het theaterspektakel neemt on-
dertussen steeds duidelijker vor-
men aan. Er volgen nog audi-
ties voor de verschillende rollen 
in de voorstelling. Aidan hoopt 
op ‘een paar regels tekst’, maar 
Eva droomt van een mooie rol: 
„Ik geef echt alles op het podium, 
want ik wil later actrice worden.” 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Wie moet er volgens 
u sporter van het jaar 2019 wor-
den?  Het Platform Sport is op 
zoek naar sporters die het afgelo-
pen jaar een bijzondere prestatie 
hebben verricht. 
Afgelopen jaar was weer een 
mooi sportjaar ook voor de CAL 
gemeente. 

Zij gaan dit jaar op woensdag 12 
februari bij de Johanna’s Hof hun 
sporters eren. Iedereen is van har-
te welkom op deze avond.
Er zijn mooie prijzen beschikbaar 
voor de beste sportman, sport-
vrouw, sporttalent (tot 17 jaar) 
Sportteam en Sportteam jeugd. 
Graag wil het Platform weten wie 

en waarom u een sporter wilt no-
mineren!
Ook is men op zoek naar de leuk-
ste of mooiste sportfoto van het 
afgelopen jaar, belangrijk hierbij 
is het verhaal achter de foto!
Nominaties en foto’s kunnen wor-
den gestuurd naar : c.castricum@
ziggo.nl.

Starten in vwo- óf havo-brugklas op 
PCC Het Lyceum
Alkmaar - Met ingang van au-
gustus 2020 kunnen leerlingen 
op PCC Het Lyceum al direct van-
af het eerste jaar terecht in een 
vwo-brugklas of havo-brugklas. 
Met daarnaast ook nog mooie 
keuzestromen direct vanaf de 
start en veel maatwerk, creëert 
de school optimale kansen voor 
zijn leerlingen.

Sterre (14 jaar, Alkmaar) is leer-
ling van 3vwo. Ze zit in een echte 
vwo-klas met leerlingen die vaak 
mooie cijfers halen, maar zelf 
moet Sterre stevig aanpakken: ,,Ik 
begon dit schooljaar goed met 
mooie cijfers, maar heb daarna 
wat meer moeite gekregen. Af-
gelopen proefwerkweek is het 
gelukkig al veel beter gegaan. Ik 
ben erg blij met de hulp en de ve-
le goede studietips die ik heb ge-
kregen. Echt iedereen denkt hier 
met je mee. Een paar cijfers moet 
ik nu nog krijgen, maar ik heb er 
vertrouwen in dat goed zit.”

Op de school vindt vanaf komend 
schooljaar een �ink aantal on-
derwijskundige veranderingen 
plaats. Afdelingsleider Ruth van 
der Kruijssen ligt toe: ,,De groot-
ste verandering is dat voortaan 
vwo-leerlingen en havo-leerlin-
gen direct bij ons kunnen starten 
in de brugklas. Daarnaast gaan 
we werken met een intensief we-
kelijks maatwerkprogramma met 
verdiepingsmogelijkheden voor 
de leerling die dat wil, of extra 

hulp voor de leerling die dat no-
dig heeft.” De leerlingen van de 
vwo-brugklas krijgen drie keu-
zestromen aangeboden, namelijk 
Kunst & Cultuur, Wereldburger-
schap & Internationalisering en 
Onderzoek & Techniek. Aan het 
eind van de brugklas maken ze 
hieruit een keuze maken voor het 
vervolg van hun opleiding.

Schoolbreed wordt er ook toe 
overgaan om nog minder ‘fron-
taal’ les te gaan geven, daarbij re-
kening houdend met de verschil-
len tussen vwo- en havo-leerlin-
gen. De leerlingen werken voort-
aan nog zelfstandiger en worden 
op meer verschillende manieren 

geprikkeld, waardoor de lesstof 
aantoonbaar beter beklijft. Door 
bijvoorbeeld zelf dingen te on-
derzoeken en te presenteren aan 
de eigen klas, wordt leren veel in-
teressanter en uitdagender. Bin-
nen de school is groot enthousi-
asme voor de veranderingen. Af-
delingsleider Van der Kruijssen: 
,,Het mooie is dat we hiermee zo-
veel meer kansen creëren voor 
onze toekomstige leerlingen!” 
Sterre heeft op dit moment logi-
scherwijze een iets andere focus: 
,,Waarschijnlijk kies ik voor het 
pro�el Economie & Maatschappij 
en verder wil ik echt heel graag in 
één keer gaan slagen voor mijn 
vwo-diploma!”

Links Sterre, rechts afdelingsleider Ruth van der Kruijssen. (Foto: aange-
leverd)

Herstel je hormonen!
Castricum - Last van overge-
wicht? Lukt het niet om de over-
tollige kilo’s kwijt te raken? Onvol-
doende energie, PMS-klachten of 
andere hormonale klachten? Kom 
in 2020 weer hormonaal in balans 
met het actiepakket ‘Herstel je 
Hormonen’!

Corinne Pool is als orthomolecu-
lair diëtist onder meer gespeciali-
seerd in het herstellen van de hor-
monale balans. Daarom heeft ze 
voor 2020 een speciaal actiepak-
ket samengesteld. In drie maan-
den tijd werkt ze samen met de 
cliënt aan het herstellen van de 
hormonale balans. Het resultaat 
is dat men zich weer beter voelt, 
meer energie krijgt en (indien ge-
wenst) gewicht verliest. Het pak-
ket omvat drie consulten, waar 
onder meer voeding, ‘Intermit-
tend Fasting’ en de invloed van 
stress aan bod komen. Het pakket 
is inclusief een uitgebreid voe-

dingsplan, boek met extra uitleg 
en recepten en basissuppletie. Dit 
allemaal voor een speciaal actie-
tarief! 
Meer informatie over dit actie-

pakket ‘Herstel je Hormonen’ is 
op www.corinnepool.nl te vin-
den, het is ook mogelijk om een 
e-mail naar info@corinnepool.nl 
te sturen.

Kring-in-Loop voor 
Prinses Máxima Centrum
Limmen - Inderdaad niet zomaar 
een kringloopwinkel, maar een 
‘Kring-in-Loop’ waar je familiair 
wordt ontvangen door enthou-
siaste Chantal Lemoine en haar 
vrijwilligers. Pas geopend op Het 
Palet nummer 3, gelegen aan de 
Rijksweg kruising Burgemees-
ter Nieuwenhuijsenstraat in Lim-
men. Buiten dat u daar de mooi-
ste spullen kunt scoren, mag de 
opbrengst ook niet ongenoemd 

blijven. Die gaat immers naar het 
Prinses Máxima Centrum Kinder-
oncologie Ziekenhuis te Utrecht.
U kunt bij de Kring-in-Loop te-
recht voor glaswerk, prachtige 
serviezen, bestek en overige da-
gelijkse gebruiksvoorwerpen. 
Ook nostalgische zaken uit het 
verleden komt u ertegen. Trou-
wens, wilt u uw LP-collectie aan-
vullen: keuze genoeg. Net als een 
groot assortiment splinternieu-

we dvd’s. Daarbij meubels, wand-
meubels, eethoeken, spiegels en 
salontafels klaar voor gebruik. 
Ook voor zo goed als nieuwe kle-
ding en schoeisel bent u bij Kring-
in-Loop aan het juiste adres. 

Open van maandag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Ook voor woningopruimingen 
kunt u bij Kring-in-Loop terecht. 
Matrassen, kussens en bedden-
goed worden niet ingenomen. 
Nieuwsgierig? 

Kom langs op Het Palet 3 te Lim-
men of kijk op www.kringinloop-
limmen.nl. (Tekst/Foto: Aart Tóth)
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Nieuwjaarstoespraak en uitreiking waarderingsspeld:
Mans: ,,Elkaar overschreeuwen brengt 
mensen niet dichter bij elkaar’’

Janine Cornel (voorzitter) heeft zojuist namens het bestuur van Stichting Tuin van Kapitein Rommel de waarde-
ringsspeld en bloemen in ontvangst genomen. (Foto: Henk de Reus)

Castricum - In zijn nieuwjaar-
stoespraak van afgelopen 
maandag merkte burgemees-
ter Toon Mans op dat we ons 
land steeds vaker in zwart-wit 
opdelen. ,,Het grijze gebied 
is er niet en bij thema’s als bij-

voorbeeld Sinterklaas, vuur-
werk en tradities wordt het 
debat steeds harder gevoerd. 
Dit drijft een wig tussen men-
sen”, aldus Mans. Ten overstaan 
van enkele tientallen aanwezi-
gen blikte Mans terug op 2019, 

waarbij hij allereerst zijn dank 
en waardering overbracht aan 
de hulpverleners en handha-
vers die tijdens Oud & Nieuw in 
actie kwamen. Dat leverde een 
warm applaus van de aanwezi-
gen op.

Vervolgens passeerden een aan-
tal thema’s waarmee de gemeen-
te het afgelopen jaar te maken 
kreeg, zoals de strijd tegen een-
zaamheid, de lage inentings-
graad van jonge kinderen, het 
vliegverkeer, de onrust in het ho-
recacentrum en duurzaamheid 
en klimaat. ,,Ik denk dat de be-
grippen Pfas en PAS in 2020 nog 
wel eens langskomen”, aldus 
Mans. Hij betreurt verder het ver-
dwijnen van het Nieuwsblad en 
noemt het ‘een verschraling van 
het medialandschap’.   

Tradities
In tegenstelling tot de landelij-
ke impasse ten aanzien van tradi-
ties constateert Mans dat in Cas-
tricum wél de wens bestaat om 
met elkaar in gesprek te gaan. Als 
voorbeeld noemt hij de 75ste ver-
jaardag van onze vrijheid. ,,Achter 
de schermen wordt gewerkt aan 
een programma, door en voor in-
woners en verenigingen. De a.s. 
viering is veel meer dan het her-
denken dat de oorlog 75 jaar te-
rug eindigde. Het moet gaan over 
het samen koesteren van vrijheid 
en een open samenleving”, aldus 
Mans.

Waarderingsspeld
De gemeentelijke onderschei-
ding kwam deze keer toe aan de 

stichting Tuin van Kapitein Rom-
mel. Mans: ,,De stichting vierde 
afgelopen jaar haar 25 jarig be-
staan en opereert nog altijd in de 
geest van de kapitein.” Hij noemt 
de tuin een belangrijke sociale 
ontmoetingsplaats en hij prijst de 
stichting en haar 50 vrijwilligers 
voor hun inzet voor mensen zon-
der werk, gehandicapten, buurt-
bewoners, ouderen en scholie-
ren. ,,In een tijd van meer afstand, 
individualisering en eenzaam-
heid als groeiend probleem bent 
u voorbeeld van de kracht van 

verbinding. U laat in het klein zien 
hoe een samenleving zich in het 
groot zou moeten bewegen. U 
helpt, u inspireert, u onderwijst, u 
verbindt en u creëert. Dit verdient 
waardering”, aldus Mans. Namens 
het bestuur van de stichting nam 
Janine Cornel de waarderings-
speld onder luid applaus in ont-
vangst. (Tekst: Henk de Reus)

De hele nieuwjaarstoespraak 
van burgemeester Mans is op 
onze website www.castricum-
mer.nl terug te lezen.

Het was gezellig druk tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeente-
huis. (Foto: Henk de Reus)

Kerstverrassing voor De Santmark
Castricum - De Kerstman / San-
ta Claus bestaat echt wel…! Op 
donderdag 19 december wer-
den circa 44 bewoners van De 
Santmark (appartementen num-
mers 700 en 800) totaal verrast 
met een heerlijk kerstpakket. Ze 
kregen allemaal een Berlinerbol, 

een oliebol, een halve Gelderse 
worst, een leverworst en een stuk 
grillworst. De pakketten werden 
rondgedeeld door Fred en Mic-
key, twee bewoners van De Sant-
mark, die zichzelf inmiddels ‘De 
Santmarketeers’ noemen. De pak-
ketten werden zeer enthousiast 

ontvangen: ,,De reacties waren 
onbetaalbaar’’, aldus Fred Visser. 
De actie werd opgezet met steun 
van Hans van Borre (de Groene 
Slager) en John van Dam van de 
oliebollenkraam bij winkelcen-
trum Geesterduin. (foto’s: aange-
leverd)

Foto onder: Fred Visser met John van Dam bij de oliebollenkraam. Foto rechts: Hans van Borre, de Groene Sla-
ger, samen met Fred Visser.

Wilfred Knegt pakt eerste winst van 
het nieuwe jaar
Akersloot - Wilfred Knegt uit Uit-
geest is erin geslaagd de ope-
ningsrit van 2020 in de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup te win-
nen. Onder optimale condities, 
weinig wind en temperaturen 
ruim boven nul, was het goed 
toeven op Sportcomplex de Clop-
penburgh.

De indruk was, na de gesprek-
ken bij de inschrijving gehoord 
te hebben, dat het, na alle feest-
dagen, een gezapige strijd zou 
gaan worden. Of dit ‘sfeertje kwe-
ken’ nu was bedoeld om elkaar 
zand in de ogen te strooien? Hier-
van was in de praktijk niets te be-
speuren. Wilfred Knegt ging er als 
een overgebleven net aangesto-

ken vuurpijl vandoor, de rest ver-
bijsterd achterlatend. Nadat de 
kruitdampen daarvan even la-
ter waren opgetrokken, werd de 
voorsprong van ruim honderd 
meter zichtbaar en werd de rest 
wakker geschud. Vooral Henk 
Jan Verdonk senior (Egmond aan 
den Hoef), diens plaatsgenoot 
Chris Kemp en Vincent Tiebie 
(Akersloot) voelden zich te zeer 
op hun ziel getrapt en sloegen de 
handen ineen. Nog even later was 
het eveneens thuisrijder Pleun 
Lodewijks die ook ontwaakte en 
tot daden overging.

Achtereenvolgens werden Chris 
Kemp en Vincent Tiebie slacht-
o�er van de dadendrang van de 
Akersloter Lodewijks. Tegen het 
einde van de strijd wilde laatstge-

noemde ook nog opstomen naar 
Henk Jan Verdonk senior, maar 
deze ultieme poging van hem 
was tot mislukken gedoemd, om-
dat Verdonk senior zijn kruit re-
delijk droog had weten te hou-
den en er nog een tandje bij kon 
steken, waarop Lodewijks moest 
passen. De grotere versnelling 
van Verdonk senior bracht hem 
niet veel dichter bij Knegt, hij 
bleef steken op twintig seconden 
achterstand, zodat de Uitgees-
ter hem ruimschoots kon voor-
blijven en naar een verdiende so-
lowinst mocht rijden. Uitslag: 1. 
Wilfred Knegt (Uitgeest); 2. Henk 
Jan Verdonk senior (Egmond aan 
den Hoef); 3. Pleun Lodewijks 
(Akersloot); 4. Chris Kemp (Eg-
mond aan den Hoef); 5. Vincent 
Tiebie (Akersloot).

Wijk aan Zee - Ian Nepomni-
achtchi, de huidige nummer 5 
van de wereld, heeft zich terug-
getrokken uit de hoofdgroep van 
het 82e Tata Steel Chess Tourna-
ment. De 29-jarige Rus is naar ei-
gen zeggen ‘oververmoeid’ na 
een lang en zwaar kalenderjaar 
2019. Hij wil zich in alle rust kun-
nen voorbereiden op het kandi-
datentoernooi in Jekatarinaburg 
(15 maart - 5 april 2020). Nepom-
niachtchi wordt vervangen door 
zijn landgenoot Nikita Vitiugov 
(32), momenteel 19e op de we-
reldranglijst. Net als Firouzja en 
Artemiev speelde Vitiugov nooit 
eerder in Wijk aan Zee. Nikita Viti-
ugov werd op 4 februari 1987 ge-
boren in Leningrad, het huidige 
Sint Petersburg. Hij won onder 
meer de grote open toernooi-
en in Gibraltar (2013), Karlsruhe 
(2017) en het eerste ‘Prague Mas-
ters’ in 2019.

Vitiugov 
vervangt

Particiatiekoor gaat weer van start
Hersenwetenschapper: ‘De Matthaus 
Passion zingen met mensen met 
dementie is geweldig!’
Regio - Het Participatiekoor Haar-
lem start deze maand voor het 
derde jaar op rij met de repeti-
ties van haar succesvolle Passie-
programma. Dit jaar doen niet al-
leen mensen met dementie sa-
men met ervaren koorzangers 
mee. Enkele wetenschappers zin-
gen mee en tijdens het concert 
ook een kinderkoor van de Koor-
school St Bavo.  Op 8 april brengt 
het koor de hoogtepunten uit de 
Matthäus Passion, afgewisseld 
met persoonlijke passieverhalen.
 
Het Participatiekoor is inmiddels 
een begrip in Haarlem. Twee jaar 
geleden bracht het koor, waar-
in mensen met dementie samen 
met steunzangers zingen, voor 
het eerst de hoogtepunten uit de 
Matthäus Passion ten gehore in 
een uitverkochte Doopsgezinde 
kerk. Dat werd zo’n succes dat er 
daarna al snel vragen uit andere 
delen van het land kwamen en er 
ook in Leiden en Bergen NH Parti-
cipatiekoren van start gingen, om 
dit jaar verder uit te breiden naar 
Midden Del�and en Helmond.

Kinderen en wetenschappers 
zingen mee
Dit jaar brengt Het Participatie-
koor Haarlem opnieuw een selec-
tie van de hoogtepunten uit het 
beroemde oratorium en zingt tij-
dens het concert een twaalfkop-
pig kinderkoor van de Koorschool 
St. Bavo mee, zoals Bach het heeft 
voorgeschreven. Daarnaast slui-
ten ook twee gerenommeerde 
dementie-onderzoekers van het 
UMC Amsterdam Alzheimercen-
trum aan Professor Wiesje van 

der Flier zingt de Matthäus Passi-
on. al sinds haar studententijd bij-
na jaarlijks. “De Matthäus Passion 
zingen met mensen met demen-
tie is geweldig”, vertelt de demen-
tie-onderzoeker enthousiast. “Ve-
len van hen kennen dit prachtige 
werk al van jongs af aan. De mu-
ziek zit als het ware opgeslagen 
op het ruggenmerg. Ook al heb-
ben ze het al jaren niet meer ge-
hoord of gezongen, door gewoon 
weer mee te zingen komt de her-
innering vanzelf weer boven!”
Haar collega, neuropsycholoog 
en professioneel mezzosopraan 
Annelies van der Vlies, werd ook 
gegrepen door dit bijzonde-
re project. Zij zal als solist enkele 
aria’s ten gehore brengen, waar-
onder de meest geliefde: Erbar-
me dich. 

Kennismakingsbijeenkomst
Inmiddels hebben zich al �ink 
aantal zangers en zangeressen 
aangemeld. Samen vormen zij 
een bont gezelschap van jong tot 
oud, en van mensen met en zon-
der dementie. Het koor biedt nog 
plaats aan enkele zangers met de-
mentie en ook mannen kunnen 
zich nog aanmelden. Mensen met 
dementie die twijfelen of zij wil-
len meezingen in Het Participa-
tiekoor kunnen ook eerst komen 
kennismaken op vrijdag 10 janua-
ri. De kennismakingsbijeenkomst 
vindt plaats van 14.30 tot 16.30 
uur in de kapel van Sint Jacob in 
de Hout aan de Zuiderhoutlaan 1, 
2012 PJ Haarlem. Aanmelden kan 
via participatiekoor.nl. (foto: An-
drea Liebrand)
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9 JANUARI

Matroesjka, hét techno-caba-
retduo van Nederland in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
(foto: Curly and Straight)

10 JANUARI

Kennismakingsbijeenkomst Par-
ticipatiekoor Haarlem, mensen 
met dementie die een uitvoering 
van de Matthaeus Passion op 
8 april gaan voorbereiden, van 
14.30 tot 16.30 uur in de kapel 
van Sint Jacob in de Hout aan de 
Zuiderhoutlaan 1, 2012 PJ Haar-
lem. Aanmelden kan via www.
participatiekoor.nl. (Foto: Andrea 
Liebrand)

Mondiavisueel – live multime-
dia theatershow – Verre volke-
ren dichtbij door antropoloog 
des vaderlands Danielle Brun in 
De Vest in Alkmaar, 20.00 uur. De 
voorstelling van Van der Laan & 
Woe deze avond is uitverkocht.

G-disco voor mensen met een be-
perking van 20.00 tot 22.00 uur in 
Discovery aan de Dorpsstraat 2a 
te Castricum met DJ Dylan en DJ 
MytreM. Entreeprijs 4 euro (inclu-
sief twee consumpties). Info op 
Facebook (pagina: G disco Disco-
very) (Foto: aangeleverd)

Vietnam naar Minhu Vu, muzikaal 
theater naar waargebeurd ver-
haal in Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.15 uur. (Beeld: aange-
leverd)

11 JANUARI
Demodag van 11.00 tot 16.00 
uur bij Bakker aan de Dorpsstraat 
102 te Castricum. Fijnschilder en 
kunstliefhebber Daniël Haans 
leert de bezoekers de �jne kneep-
jes van het olieverven.

Egmond-Pier-Egmond start om 
10.30 uur op de Boulevard-Noord 
van Egmond aan Zee. Het specta-
culaire parcours van 38 kilometer 
gaat tot de pier in Velsen-Noord 
en weer terug. Vanaf 11.15uur 
worden de eerste renners ver-
wacht in Castricum. www.eg-
mondpieregmond.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Repaircafé tussen 13.00 en 16.00 
uur in De Bakkerij aan de Dorps-
straat 30 in Castricum. (Foto: aan-
geleverd)

Pink Project – Pink Floyd’s Anni-
versary Show in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: Nico Al-
semgeest)

Try-out van de cabaretvoorstel-
ling Man in de Maak door Chris 
Verlaan om 20.15 uur (zaal open 
19.45 uur) in dorpshuis De Zwaan 
aan de Middelweg 5 te Uitgeest. 
Toegang 13,50 euro (Vrienden 
van De Zwaan 11 euro) Info via 
www.dezwaancultureel.nl. (Foto: 
Jaap Reedijk)

The Ashton Brothers in samen-
werking met het onversneden 
‘circusorkest’ Caecilia in de Cul-
tuurkoepel Heiloo, 20.15 uur. Ook 
zondag 14.30 en 20.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

▲

Vijfde en laatste deel komedie 
Opvliegers in het Kennemer The-
ater in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: 
Eelco Claassen Theme Sake)

Piepschuim met ‘Grote Woorden’ 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.30 uur. (Foto: Jawad 
Maakor)

12 JANUARI
48e Halve Marathon van Egmond. 
Start wedstrijd vrouwen 12.16 
uur, wedstrijd mannen 12.25 uur, 
daarna de recreanten op Boule-
vard Noord in Egmond aan Zee. 
Info: www.nnegmondhalvemara-
thon.nl.

Wintervaartocht door de Eilands-
polder start 11.00 uur Botenhuis 
Eilandspolder, Oudelandsdijk 1a, 
1844 KN Driehuizen. Reserveren: 
www.gaatumee.nl. (Foto: Hans 
van Weel)

Stad en Streek driebandentoer-
nooi in sportcafé Het Venne-
water in Heiloo in verband met 
sluiting vorige locatie, café De 
Vriendschap in Akersloot. Aan-
vang 11.00 uur, ook zondag van-
af 12.00 uur.

Ko�econcert piano – Llewellyn 
Sanchez-Werner (i.s.m. Holland 
Music Sessions) in de Vest in Alk-
maar, 12.00 uur. (Foto: Jean Frick)

Fotogra�eworkshop met the-
ma klimaatverandering door be-
roepsfotograaf Mark Sassen tus-
sen 13.00 en 16.00 uur in het 
wikkelhuis (Kennemermeer 26, 
IJmuiden) van #BRAK en Pieter 
Vermeulen Museum. info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl. (Foto: 
Mark Sassen)

Familievoorstelling Apollo 11 (8+) 
over de reis naar de maan om 
14.00 uur in Theater Koningsduyn 
aan de Geesterduinweg 3 te Cas-
tricum. Info en kaartverkoop via 
www.geesterhage.nl. (Foto: Erna 
Faust)

The Ashton Brothers in Cultuur-
koepel Heiloo, zie zaterdag. Van-

daag zijn de voorstellingen om 
14.30 en 20.00 uur.

Optreden Smartlappenkoor Be-
verwijk van 14.30 tot 16.00 uur in 
woonzorgcentrum De Santmark 
aan De Santmark 1 te Castricum. 
Zaal open vanaf 14.00 uur, toe-
gang gratis.

Optreden duo Loris om 15.00 uur 
in De Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117 in Castricum. Info 
via www.deoudekeuken.net. (Fo-
to: aangeleverd)

Concert van het Neva Ensemble 
uit Sint Petersburg om 20.00 uur 
in de Sint Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 115. Toegang gratis, 
deurcollecte na a�oop.

13 JANUARI
Geen agendapunten.

14 JANUARI

Dinsdag Matinee in De Vest in 
Alkmaar: La Familia met ‘Een 
Rondje Vrijthof’ – Strauss meets 
Bernstein, Puccini & friends, 14.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Conny Janssen Danst met de 
voorstelling ‘Kiem’ in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Andre-
as Terlaak)

15 JANUARI
Kop soep eten om 14.00 uur in de 
tuin van kapitein Rommel tegen-
over NS-station Castricum. Toe-
gang gratis, een vrijwillige bijdra-
ge in de kosten wordt op prijs ge-
steld.

Lezing door Otte Zijlstra over 
de natuur van Spitsbergen om 
14.00 uur in bezoekerscentrum 
De Hoep aan de Johannisweg 2 
te Castricum. Entreeprijs 3 eu-
ro, gratis voor leden Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland. 
Maximaal 114 bezoekers.

Afzwemmers in de 
maand december

Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakanties 
om - wordt aan het einde van de 
middag voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Witte 
Brug. In de afgelopen weken heb-
ben 65 kandidaten hun diploma 
behaald.

Op 28 november heeft Damian 
Douwma voor zijn A-diploma af-
gezwommen. Woensdag 4 de-
cember werd er door een gro-
te groep van 25 kandidaten voor 
het A-diploma afgezwommen. 
Dit eerste zwemdiploma werd 
gehaald door Zulnar Abdikerem, 
Dries de Beer, Gijs Bloedjes, Vajèn 
Dekker, Pim van Dijk, Elia Ebrahi-
mi, Guus Eijben, Thijs Groenen-
daal, Kees van Kalkeren, Niek Kar-
zijn, Lameak Kidane, Jade Kole-
menoglu, Simona Mihreteab, Jael 
Noortman, Luuk Rijerkerk, Chris 
Schildmeijer, Lova Stein, Dean 
Swart, Nathan Tick, Fiep Twisk, 
Kayden Veenstra, Benjamin Ver-
beek, Tygo Winkel, Neda Zanoni 
en Rosie Zentveld. Zij zwommen 
met kleding aan meerdere banen 
schoolslag, enkelvoudige rug-
slag, een paar meter borstcrawl 
en rugcrawl. Ook watertrappen 
en drijven behoorden tot de ver-
richtingen, die allemaal onder het 
toeziend oog van veel ouders, 
grootouders, broertjes en zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes wer-
den uitgevoerd.

Woensdag 11 december was het 
de beurt aan de groep van 29 
kandidaten voor het B-diploma. 
De eisen voor het B-diploma zijn 
een vervolg op het A-diploma en 
zwaarder, moeilijker en over een 
grotere afstand dan voor het A-
diploma. Deze jonge kandidaten 
beheersten al die eisen en zijn ge-
slaagd. Dit zijn: Noah Acquoij, Zai-
nab Al Rikabi, Saleh Alsadaka, Ha-
nibal Amanuel, Koen van Bem-
melen, Liz Bontje, Lieke van Die-
men, Jinthe Du Long, Max van 
Egmond, Merel van der Flier, Ty-
go Glorie, Evi de Graaf, Lenn Ha-
lewijn, Noa Hoogwerf, Chloe de 
Keijzer, Cas Kooij, Finn van der 
Locht, Eva Overmeer, Jorne San-
difort, Duncan Schotvanger, Fe-
line van Steenoven, Sebastiaan 
Tiggelman, Vajèn van Velzen, Tae-
ke Weda, Jari Westdorp, Jackie 
Wijker en Seppe Woud.

Op 12 december heeft Pim Glorie 
voor zijn A-diploma afgezwom-
men.

Met het behalen van het C-diplo-
ma heb je het Zwem-ABC com-
pleet. Op woensdag 18 decem-
ber hebben 9 kandidaten dit be-
haald. Dit zijn: Nienke Belleman, 
Elin Jonker, Stella Lindhout, Freek 
Lucassen, Tom de Ruijter, Max 
Tijkotte, Fabiënne Vels, Duco van 
der Ven en Cathelijne van Zuile-
kom.

Loris in De Oude Keuken
Castricum - Op zondag 12 janua-
ri treedt Loris op in De Oude Keu-
ken aan de Oude Parklaan 117. 
Loris is een duo uit Castricum, 
gevormd door Lonneke en Eline, 
vriendinnen sinds de brugklas. 
Lonneke zingt en Eline begeleidt 
haar op gitaar. Ze begonnen met 
spelen toen ze bij muziekles een 
liedje opvoerden voor de klas. 
Het was het eerste optreden voor 
een groep en dat was best span-
nend. De reacties waren echter 
enthousiast, ze deden mee aan 
de talentenjacht van de school en 

daarop besloten ze om ook bui-
ten de schoolmuren op te treden. 
Aanvankelijk op muziekscholen 
en braderieën, maar uiteindelijk 
stonden ze steeds vaker in kroe-
gen en op kleine festivals. Vijf jaar 
later bevalt de samenwerking ze 
nog steeds goed en proberen ze 
hun liedjes vaak te presenteren, 
zowel op straat als op de diver-
se podia. Loris biedt een uitge-
breid repertoire aan oude klassie-
kers, soulnummers en nieuwere 
muziek. Het optreden begint om 
15.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Geslaagde schaak-
simultaan Thomas Broek
Castricum - Het nieuwe jaar be-
gon voor Schaakvereniging Cas-
tricum afgelopen vrijdag met 
een simultaan van clubkampi-
oen Thomas Broek. Hij speelde 
23 partijen tegen clubgenoten en 
behaalde een prima score van bij-
na 70%. Deze prestatie is uitste-
kend, want hij ging in een vrij rap 
tempo langs de borden en had 
‘slechts’ tweeëneenhalf uur no-
dig om alle partijen te spelen! Zo 
was de simultaan rond 23.00 uur 
al klaar. Gerard Kuijs, Matthias van 
Zwet en Eric van der Klooster wis-
ten hem een half punt te ontfut-
selen en hij moest slechts zes ne-
derlagen toestaan. Zo waren Ge-
rard van Pinxteren, Pieter Dijker, 

Piet van Wonderen, Wouter Beer-
se, Willem Pool en Han Duinker 
hem te slim af. Thomas wist 14 
partijen knap te winnen, maar dat 
was voor hem niet het belangrijk-
ste. Hij speelde vooral ook voor 
een goed doel, de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschappij. 
De schakers konden tijdens en na 
de simultaan geld storten in een 
kartonnen doos. Op het eind van 
de avond had hij voor de KNRM 
125 euro bijeengebracht en voor-
al dát stemde hem tot tevreden-
heid. Komende vrijdag, 10 janua-
ri, wordt de competitie weer her-
vat en speelt het eerste team de 
inhaalwedstrijd in dorpshuis De 
Kern tegen S.C. Westeinder.
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Fotoclub schenkt winterfoto’s
Akersloot - Fotoclub SWOA mag 
sinds augustus gratis expose-
ren bij Viva! Zorggroep, afdeling 
Strammerzoom. Als dank heeft 
de fotoclub twee winterfoto’s 
van Jaap Brakenho�  geschonken. 
Jaap heeft zijn foto’s voor de deur 
bij Strammerzoom gemaakt, ex-
tra leuk voor de bewoners om nu 
eens foto’s van hun eigen huis te 
zien.

De fotografen van SWOA zijn erg 

enthousiast over de expositie-
ruimte. Anke van Tiel coördineert 
de tentoonstellingen en legt uit: 
,,Iedere drie maanden wisselen 
we de exposities en het afgelo-
pen jaar hebben we de seizoenen 
gevolgd, dus na ‘Voorjaar’, ‘Lente’ 
en ‘Zomer’ exposeren we nu met 
winterfoto’s.’’ Naast de twee foto’s 
van Jaap zijn er bijzonder mooie 
foto’s van Elli Blokker te zien. Elli 
is een technisch goede, gedreven 
fotografe met veel oog voor de-

tail. Alle foto’s zijn tegen kostprijs 
(4 euro) te koop en er heeft zich al 
een bewoner van Strammerzoom 
gemeld die een foto cadeau gaat 
doen aan zijn zoon in Nieuw-Zee-
land. Een duidelijk teken dat de 
bewoners en fotografen blij met 
elkaar zijn! De tentoonstelling is 
vrij toegankelijke en nog te zien 
tot eind maart. Strammerzoom is 
gevestigd aan de Mozartlaan 1b 
te Akersloot. (Foto: Jaap Braken-
ho� )

In De Castricummer van 2 januari werd op 
de voorpagina de aankondiging gedaan van 
een nieuw burgerinitiatief met een verkeers-
plan voor onze gemeente. Het stuk is helaas 
te weinig gedetailleerd om op alle sugges-
ties een respons te geven. Toch worden in gro-
te lijnen suggesties uit het verleden weer naar 
voren gebracht. In het bijzonder de ongelijk-
vloerse kruising bij het spoor nabij de Bever-
wijkerstraatweg. Er wordt gesproken over ge-
vaarlijke situaties waarvan ik niet weet wat 
daarmee bedoeld wordt. Onverantwoord rij-
gedrag van verkeersdeelnemers wordt zelden 
opgelost door aanpassingen aan de straatin-
richting. Mocht men refereren aan de � les die 
zich daar voordoen dan zou ik dat niet gevaar-
lijk willen bestempelen, maar gewoon een ge-
volg van een toeloop van auto’s op overigens 
zeer beperkte tijden en hoofdzakelijk op werk-
dagen. Het is inderdaad zo dat automobilisten 
dan enige tijd moeten wachten alvorens zij 
het spoor kunnen oversteken gedurende de 
spits van en naar dit forensendorp. 
Het komt inderdaad voor dat men dan tussen 
de vijf en tien minuten voor de spoorbomen 
moet wachten. De vraag is of dat een drama 
is. Een miljoenen verslindende tunnel lijkt mij 
te kostbaar om wat ongeduldige automobilis-
ten op hun wenken te bedienen en hem/haar 
iets eerder thuis of op het werk te laten ko-
men. Zelf regelmatig gebruikmakend van de-
ze overgang heeft het mij nimmer tot absurde 
wachttijden gedwongen. Het ervaren van een 
vertraging is sowieso een persoonlijke zaak, 
de een geniet van een muziekje en steekt nog 
even een dropje in de mond, terwijl de ander 
mokkend en soms licht scheldend tegen de 
voorruit zit te kletsen.

Ook het verschuiven van de Mient naar de 
westkant van het spoor zal, buiten de te ma-
ken kosten, weer de nodige natuursloperij 
met zich meebrengen. Bovendien wordt het er 
echt allemaal niet mooier op. Een ‘snelweg’ via 
de Schelgeest/Vondelstraat lijkt mij een zeer 
ongewenste ontwikkeling. Wij zijn een woon-

dorp en geen doorganghuis voor automobilis-
ten. Castricum zit niet te wachten op nieuwe 
racebanen op plekken waar gewoond wordt. 
De aanleg van al deze verkeersvoorzienin-
gen zal eerder een niet gewenste aanzuigen-
de werking van verkeer teweegbrengen, dan 
het uitvergrote ‘probleem’ oplossen. Drie � ets-
tunnels laten aanleggen is geen noodzakelijk 
of een zichzelf terugverdienende investering 
zowel qua veiligheid als geld. De voorgestel-
de aanpassingen brengen wederom weer de 
nodige milieu-aantastende activiteiten met 
zich mee en daar zitten we vandaag de dag 
zeker niet op te wachten. In de ochtend en in 
de middag een relatief kleine � le is geen mil-
joenen euro’s waard om dit relatieve ‘onge-
mak’ ongedaan te maken. Als het al een onge-
mak is. Grote investeringen doen om mensen, 
soms van buiten Castricum, wellicht een paar 
minuten sneller thuis te brengen is pure geld-
verspilling.

Mogelijk gaan weer alle mallemolens van ar-
chitecten, adviesbureaus, aannemers, overhe-
den etc. op volle toeren draaien om het ene na 
het andere rapport uit te brengen wat weer 
een vermogen aan overheidskosten met zich 
gaat meebrengen. Geld dat naar mijn idee 
beter besteed kan worden dan aan dit ‘luxe-
probleem’. Als er geld beschikbaar is om de-
ze, voor mij niet noodzakelijke, aanpassingen 
uit te voeren weet ik wel betere bestedingen 
te bedenken die van onze gemeente een be-
tere leefplek te maken. Zorg, en in het bijzon-
der Jeugdzorg, zitten al jaren op extra geld te 
wachten. Daarnaast zou eventueel beschik-
baar geld ook besteed kunnen worden aan 
betaalbare huurwoningen (voor de jeugd), 
natuur, milieu, klimaat, onderwijs, ouderen 
etc. Helaas worden er in onze maatschappij te 
vaak minder urgente investeringen verkozen 
boven het aanpakken van maatschappelijk re-
levante problematiek. Laten we daar eens mee 
stoppen. 

J. van der Weiden - Castricum

LEZERSPOST

Suggesties Integraal Verkeersplan

Nieuwjaarsduik mét en zonder missie
,,We redden de planeet er niet mee, maar 
het leidt wel tot meer bewustwording”
Castricum - Anders dan anders 
vonden er op 1 januari twee 
Nieuwjaarsduiken plaats, een 
Klimaatduik om 11.55 uur en 
de traditionele duik om 14.00 
uur. Met de eerste duik werd 
aandacht gevraagd voor het 
klimaatakkoord dat dit jaar in 
werking treedt en wordt de re-
gering opgeroepen om dit jaar 
écht in actie te komen voor het 
klimaat. Het tijdstip vijf voor 
twaalf had een symbolische be-
tekenis: ‘grijp in voordat het te 
laat is’.

Zo’n 70 deelnemers hebben zich 
bij strandpaviljoen Zoomers ver-
zameld. Niet iedereen is met een 
missie gekomen. Terwijl de war-
ming up al is gestart vertelt Je-
roen Berkpens dat hij meedoet 
omdat voor een aantal meegeko-
men vrienden het tijdstip 14.00 
uur niet uitkwam. ,,Het klinkt mis-
schien weinig ideologisch, maar 
in het dagelijks leven zijn we wél 
met het klimaat bezig. We laten 
de auto meer staan dan vroeger 
en hebben de thermostaat thuis 
een graadje lager gezet,”, zegt hij 
bijna verontschuldigend. Iemand 
anders zegt dat hij de traditione-
le duik te massaal vindt en daar-
om nu meedoet. Vlak voor het af-
tellen verzamelen de deelnemers 
zich voor een groepsfoto, waarbij 
iedereen een bord omhooghoudt 
waarop te lezen is waarom men 

meedoet. Tijdens het scanderen 
van een aanmoedigings-yell valt 
roept één deelneemster ’n paar 
keer heel hard ‘Leve de aarde’. Het 
blijkt Saskia Molin te zijn, die spe-
ciaal voor deze duik uit Amster-
dam is gekomen om de bood-
schap kracht bij te zetten. Daar-
na gaat het los en rent iedereen 
het water in.

Na het afdrogen vertellen Bas en 
Laura dat zij de duik, voor de vijf-
de keer doen. Bas: ,,Deze keer ko-
zen we bewust voor de klimaat-
duik. We zien deelname meer als 
iets symbolisch. We zullen de pla-
neet er niet mee redden, maar 
het leidt wel tot meer bewust-
wording”, aldus Bas. Hij vindt wel 
dat je helemaal kopje onder moet 
gaan om te kunnen zeggen dat 
je hebt meegedaan. Iets verder-
op staan Luke en Senne. Ze heb-
ben zich zojuist weer aangekleed 
en nemen een gratis oliebol en 
drankje van een van de serveer-
sters van Zoomers in ontvangst. 
Luke komt uit Australië. Ze heb-
ben elkaar via Internet leren ken-
nen. Terwijl Senne Luke verliefd 
aankijkt, vertelt de laatste dat 
hij besloot om zijn Nederlandse 
vriendin met Kerstmis op te zoe-
ken. Én, één en één is twee, dan 
doe je natuurlijk ook mee aan de 
Nieuwjaarsduik, iets wat men in 
Australië niet kent. Het zou daar 
bovendien niet spannend zijn 

met zeewater van 30 graden.

Iet van Hoof, een van de organi-
satoren van Milieudefensie, dat 
de duik organiseert, is blij met de 
opkomst. Ze hoopt dat de me-
dia-aandacht tot meer bewust-
wording bij de bevolking leidt. 
Als haar gevraagd wordt of zij 
denkt dat president Trump door 
dit soort acties bereid zal zijn 
om zijn standpunt inzake het kli-
maatbeleid te herzien begint ze 
te lachen. ,,Eerst de landelijke po-
litiek maar eens overtuigen”, zegt 
Iet. Verderop treft de verslagge-
ver een groepje jongeren aan, dat 
probeert de tenen weer warm te 
krijgen. Ze zijn net iets te oud om 
voor ‘klimaatspijbelaar’ te kunnen 
doorgaan. Stuk voor stuk laten zij 
weten begaan te zijn met het kli-
maat. 
Als de verslaggever vraagt wie er 
de avond tevoren vuurwerk heeft 
afgestoken lijken drie van hen 
de vinger te willen opsteken. Als 
de bedoeling van de vraag door-
dringt trekken twee de vinger di-
rect weer terug. De derde be-
denkt zich te laat en zegt dat het 
slechts onschuldige sterretjes wa-
ren. ,,Lang niet zo schadelijk voor 
het klimaat”, zegt Liselore. 

Op de voorpagina van deze krant 
is een sfeerverslag opgenomen 
van de traditionele Nieuwjaars-
duik. (Tekst/Foto: Henk de Reus)

Tijdens Halve Marathon Egmond:
Juichzone op Camping Bakkum
Bakkum - Moedig de lopers van 
de NN Egmond Halve Marathon 
aan vanuit de Juichzone op Cam-
ping Bakkum. Vele leden van At-
letiekvereniging Castricum ver-
schijnen aan de start van deze 
halve marathon. Makkelijk par-
keren, veel sfeer door de gezelli-
ge muziek en men wordt op de 
hoogte gehouden van de lopers 
onderweg. Iedereen is welkom 
om mee te juichen.

Op zondag 12 januari 2020 vindt 
de NN Egmond Halve Marathon 
plaats. De Juichzone op Camping 
Bakkum is al bijna een traditie. Dit 
jaar loopt voor de vijfde keer het 
parcours over het terrein van de 
camping. De Juichzone wordt sa-
men met Atletiek Vereniging Cas-
tricum georganiseerd om de ve-
le lopers een hart onder de riem 
te steken nadat zij het zware stuk 
over het strand hebben gehad. 
Ook dit jaar wordt er weer een 
feestje gevierd op het terrein van 
de camping. Met warme choco-
lademelk, glühwein en brood-
jes rookworst wordt de innerlijke 
mens verwarmd terwijl men staat 
mee te deinen op de muziek van 
DJ Sweet le Freak.

Veel supporters zullen aanwe-
zig zijn om leden van Atletiekver-
eniging Castricum aan te moedi-
gen. Marathonloper Michel But-
ter is hun beroemdste lid en be-

hoort tot de Nederlandse top. Bo 
Ummels lijkt de beste papieren te 
hebben voor de winst bij de Ne-
derlandse dames. Zij traint in Cas-
tricum bij Team Distance Run-
ners. De atletiekvereniging heeft 
een speciale trainingsgroep die 
sinds september getraind heeft 
voor de NN Halve Marathon van 
Egmond. Want ook zij kijken uit 
naar de gezellige doorkomst in 
de Juichzone. De eerste wed-
strijdlopers worden tussen 12.30 
en 12.45 uur verwacht. Het feest-
je begint al om 12.00 uur, wie het 
eerst komt, heeft het beste uit-
zicht. Om 14.30 uur zijn de lopers 
allemaal voorbijgekomen. Er zijn 

genoeg parkeerplaatsen, op de 
� ets komen is nog makkelijker.

Kidsrun op Camping Bakkum
Topatleten in spé kunnen óók te-
recht op Camping Bakkum; zon-
dag om 11.00 uur start daar na-
melijk een mini marathon die ge-
deeltelijk over het parcours van 
de halve marathon gaat. Kinde-
ren tussen 4 en 13 jaar kunnen 
meedoen. De te lopen afstand is 
1000 meter en voor iedere deel-
nemer is er een fraaie herinne-
ringsmedaille. Inschrijven kan 
zondagochtend - uiterlijk tot 
10.30 uur - ter plaatse op de cam-
ping. (Foto: aangeleverd)

Familie doodzieke Birgit Smit 
dankbaar voor ‘enorme steun’
Castricum - De familie van de 
47-jarige Birgit Smit is dankbaar 
voor de steun die zij hebben ge-
kregen na het publiceren van 
haar verhaal op 18 december in 
deze krant. De Castricumse werd 
begin december op Aruba ge-
diagnosticeerd met uitgezaaide 

borstkanker. Haar familie startte 
een crowdfundingsactie om Bir-
git met een medisch transport 
naar huis te krijgen.

Mede dankzij de hulp van lezers 
van de Castricummer kan Bir-
git nu nog tijd doorbrengen met 

haar dierbaren. ,,Birgit verblijft 
sinds vorige week in een hospice 
waar zij in dit stadium op haar 
plek is”, laat zus Daphne Smit we-
ten. ,,We willen iedereen enorm 
bedanken voor het medeleven en 
de � nanciële steun om Birgit naar 
Nederland te krijgen.”
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Veel interesse voor lezing 
Extinction Rebellion Castricum

Landelijke gedichtenweek ook in 
Castricum met Bob van Leeuwen
Castricum - Het centrum van Cas-
tricum zal van 30 januari tot en 
met 5 februari bol staan van po-
ezie. Daarbij is dorpsdichter Bob 
van Leeuwen nauw betrokken. 
Vele inwoners van de gemeente 
Castricum hebben al eens kennis-
gemaakt met Bob, via zijn voor-
drachten en bundels zoals ‘Bak-
kum Bruin’ en ‘Aan de Vlucht-
strook van de Zee’. Verder is tot 
in de kop van Noord-Holland zijn 
‘palletpoëzie’ te aanschouwen 
waar, vaak op simpele wijze, enke-
le spreuken en gedichten het le-
venslicht zagen. Allemaal om het 
radarwerk in het menselijk brein 
in werking te houden.

Tijdens de landelijke gedichten-
week zullen bij detaillisten en ho-
recabedrijven gedichten van Bob 
zichtbaar zijn, veelal op de etala-
geruit onder de noemer ‘Poëzie in 
de etalage’. Ze zijn te vinden in de 
Torenstraat, Dorpsstraat, Burge-
meester Mooijstraat en Bakkers-
pleintje. De gedichten zijn op ge-
kleurd canvas-board, boomschij-
ven en ook nog ingelijst te be-
kijken. Allemaal met een bood-
schap, als je daarvoor open staat. 
,,Als dorpsdichter wil ik mijn goe-
de wil tonen door de lichtvoeti-
ge Poëzie in het algemeen verder 
te promoten. Zo zijn we de afge-
lopen weken in de weer geweest 
met de voorbereiding. Daarbij wil 
ik mijn, beslist niet sto�ge, poë-
zie in de week leggen en het spel 
spelen met woorden van beteke-
nis”, volgens Bob van Leeuwen. 
Ook restaurant Wier&Ga, dat al 
heel vaak openstaat voor cultuur 
in zijn algemeenheid, stelt ruim-
te ter beschikking om de poëzie 
van Bob van Leeuwen te belich-

ten. Dat gaat ook gebeuren na 5 
februari, waarna deze gehele eta-
lage poëzie een soort rondreis 
door Noord-Holland gaat maken. 
Ook daarbij prachtige gedichten 
in opdracht van de Stichting Alz-
heimer Nederland op canvas zo-
als op bijgaande foto. Enkele op 
Castricum van toepassing zijnde 
spreuken van hem zijn; ‘Veel ei-
landjes- weinig vasteland’, ‘Wat 
drijft een drenkeling’. ‘Is het die 
blonde van de eerste hulp? ‘. Bij de 
ingang van het politiebureau van 
Castricum hangt de volgende van 
Bob, ‘Mijn jongen is zo handig, 
verleden jaar timmerde hij nog 
een doe-het-zelver in elkaar’.

Onder de vleugels van dorps-
dichter Arij van der Vliet en dich-
ter Frank van Heusden ondernam 
Bob serieuze stappen richting 
voordrachten, zij adviseerden 

Bob ook rondom de verschijning 
van zijn eerste bundel ‘Bakkum 
Bruin’. Jaren later trad Bob op bij 
strandpaviljoen Deining als dich-
tende chef-kok, Neptunus en de 
Jutter. Hij was een geziene gast 
bij culturele evenementen zoals, 
North Sea Poetry, Culturele Ma-
nifestatie Castricum, Stichting Uit 
de Kunst, Poëzie Branding Bergen 
aan Zee, Dichtersgilde Kennemer-
land en ga zo maar door. Zijn bui-
tenpoëzie via pallets in Bergen en 
Strandvondstenmuseum in Cas-
tricum. 

Wilt u meer kennismaken met 
Bob van Leeuwen, dat kan via 
www.bobvanleeuwenbakkum.nl . 
Zijn derde bundel ‘Zeg maar dag 
tegen de nacht’ is in voorberei-
ding. En natuurlijk vanaf 30 janua-
ri in etalages van winkels in Castri-
cum. (Tekst/Foto’s Aart Tóth)

Castricum - De zaal van de bibli-
otheek zat vol bij de lezing van 
de vreedzame burgerbeweging 
Extinction Rebellion op 19 de-
cember. De toehoorders kre-
gen de laatste wetenschappe-
lijke inzichten te horen over de 
klimaatcrisis. Daarnaast vertel-
de Extinction Rebellion over de 
visie die deze beweging heeft 
op de noodzakelijke verande-
ringen.

Extinction Rebellion wil door mid-
del van geweldloze, creatieve en 
disruptieve acties de overheid be-
wegen om in te grijpen in de kli-
maatcrisis. Extinction Rebellion 
heeft drie eisen aan de overheid. 
De eerste eis is dat de overheid de 
waarheid vertelt over de klimaat-
crisis en de ecologische crisis. De 
tweede eis is dat de uitstoot van 
broeikasgassen naar netto nul 
gaat in 2025, zodat de schade nog 
zoveel mogelijk wordt beperkt. 
De derde eis is dat burgers mo-
gen beslissen over een rechtvaar-
dige transitie via een burgerbe-
raad dat een leidende rol speelt in 
de besluitvorming. De lezing was 
de eerste activiteit van de Extinc-
tion Rebellion groep die kort ge-
leden is opgericht in Castricum.

Geschrokken
Ondanks de drukke periode van 
het jaar vonden ongeveer 35 
mensen, van jong tot oud, de weg 
naar de bibliotheek. ,,Voor som-
migen was het even schrikken 

toen ze de feiten hoorden. Die 
wisten niet dat het al zo erg was,” 
zegt woordvoerder Lucas Winnips 
van Extinction Rebellion Castri-
cum. ,,Mensen horen van de over-
heid dat het allemaal wel mee-
valt. In werkelijkheid gaat het ui-
termate slecht en zijn we gevaar-
lijk dicht bij kantelpunten. Punten 
waarna er geen weg meer terug 
is en de klimaatontwrichting niet 
meer is tegen te houden.’’

Maatregelen
Verder ging het onder andere 
over mogelijke maatregelen. Lu-
cas Winnips: ,,Er zijn veel goede 
ideeën. Extinction Rebellion stelt 
voor dat er een burgerberaad 
komt dat, geadviseerd door we-

tenschappers, gaat bepalen wat 
er moet gebeuren.” Er werd nog 
lang nagepraat in de bibliotheek. 
Want hoe serieus de boodschap 
ook was, de gedeelde zorg over de 
klimaatcrisis schept een band. Be-
halve actievoeren wil Extinction 
Rebellion Castricum ook ruimte 
bieden aan het gesprek met el-
kaar over de klimaatcrisis en ac-
tiviteiten organiseren om de be-
weging in brede zin te ondersteu-
nen. Op 15 januari organiseert Ex-
tinction Rebellion Castricum een 
kennismakingsavond voor geïnte-
resseerden in De Bakkerij. Bezoek 
de pagina van Extinction Rebelli-
on Castricum op Facebook of mail 
naar XRCastricum@gmail.com 
voor meer informatie.

Spectaculaire doorkomst Castricum 
aan Zee tijdens Egmond-Pier-Egmond

Cursus vogels herkennen voor beginners
Castricum - Hans Stapersma ver-
zorgt ook in 2020 weer de zeer 
populaire cursus Vogels Herken-
nen voor beginners. Er zijn in-
middels al vele vooraanmeldin-
gen voor deze praktijkgerichte 
cursus. De cursus begint op za-
terdag 7 maart met een kennis-
makingsbijeenkomst, gevolgd 
door elke week een ochtendex-
cursie ergens in de ruime omge-
ving van Castricum. In totaal zijn 
er tien excursies en drie theorie-
bijeenkomsten in de periode van 
maart tot en met juni. De deelne-
mers krijgen zo eerst de stand-
vogels een beetje onder de knie 

voordat al die zomergasten ar-
riveren. Elke week leren de cur-
sisten weer nieuwe soorten. Be-
langstellenden kunnen kiezen uit 
deelname op maandag-, donder-
dag- of zondagochtend. De theo-
riebijeenkomsten zijn op zaterda-
gen. De maximale groepsgroot-
te is 11 personen en de minimum 
leeftijd is 16 jaar. De kosten be-
dragen 125 euro per persoon. 
Voor verdere inlichtingen of di-
rect opgeven kan worden gebeld 
naar nummer 06 22684313. Wees 
er snel bij want vol is vol. De in-
schrijving sluit op 15 februari. (Fo-
to: Hans Stapersma)

Castricum - Duizenden moun-
tainbikers van Egmond-Pier-Eg-
mond komen op zaterdag 11 ja-
nuari langs Castricum aan Zee. 
Voor het publiek is het een spek-
takel om te zien hoe de renners 
het strand verlaten en vervolgens 
een lus maken bij Castricum aan 
Zee. 

Vanaf 11.15 uur worden de eerste 
renners verwacht en kan het pu-
bliek hun zien strijden bij de klim, 
de trappen en over de strobalen. 
Ook dit jaar staan er weer wereld-
toppers aan de start, zoals Lars 
Boom en Timothy Dupont.

Deelnemers rijden vanuit Eg-
mond aan Zee over het strand 
naar de Pier bij Velsen-Noord en 
komen op de terugweg verschil-
lende passages tegen. Rond 11.15 
uur komen de renners aan bij de 
strandopgang van Castricum aan 
Zee. Hier zorgt een steile klim, af-
daling van trappen en hindernis-
sen van strobalen ervoor  dat de 
renners het uiterste uit zichzelf 
moeten halen. 
Voor publiek bij uitstek een plaats 
om toprenners en bekenden aan 
te moedigen vanwege de lagere 
snelheden en natuurlijk de prima 
horecavoorzieningen langs de 

route welke het evenement nu al 
graag zien komen.
De start van Egmond-Pier-Eg-
mond is zaterdag 11 januari om 
10.30 uur op de Boulevard-Noord 
van Egmond aan Zee. Het spec-
taculaire parcours van 38 km 
gaat tot de Pier in Velsen-Noord 
en weer terug. De 4.000 deelne-
mers tre�en onderweg veel uit-
dagingen, zoals strandafgangen, 
strobalen en trappen. Inschrijven 
voor de grootste strandrace van 
Nederland, georganiseerd door 
Le Champion, kan via www.eg-
mondpieregmond.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Kapotte spullen? Repareer ze!
Castricum - Transitie Castricum 
organiseert samen met De Groe-
ne Bak weer een Repair Café op 
zaterdag 11 januari 2020. Ieder-
een kan langskomen en samen 
met de vrijwilligers aan de slag 
met kleine elektrische en huis-
houdelijke apparaten. Is de ka-
potte strijkbout nog te maken? En 
hoe zorg je ervoor dat je wekker 
het weer gaat doen? Verder is er 
hulp bij textielreparaties. Hoe re-
pareer je een kledingstuk of haak- 
en breiwerk? Ook kunnen men-
sen langskomen voor advies bij 
computerproblemen. Dit keer is 
er helaas geen advies bij �etsre-
paraties.

Als bezoeker breng je het defec-
te apparaat mee, Je kijkt mee met 
de reparatie en helpt of denkt 
mee waar dat kan. Naast gere-
pareerde spullen brengt een Re-
pair Café ook veel gezelligheid. Je 
kunt wat drinken aan de bar van 
De Bakkerij en ideeën uitwisselen 
met andere bezoekers. Het Repair 
Café wordt eens per twee maan-
den georganiseerd door Transi-
tie Castricum en De Groene Bak. 
De Groene Bak is een Castricumse 
beweging die jonge mensen wil 

inspireren duurzamer te leven. 
Transitie Castricum is een net-
werk van Castricummers die aan 
de slag zijn om door middel van 
simpele oplossingen hun leven 
meer duurzaam, sociaal en lokaal 
te maken.

Het Repair Café vindt plaats op 

zaterdag 11 januari in De Bakke-
rij aan de Dorpsstraat 30 te Castri-
cum en is geopend van 13.00 tot 
16.00 uur. De entree is gratis (gif-
ten zijn welkom). Je betaalt alleen 
voor eventuele materialen. Repa-
reren en laten repareren is uiter-
aard op eigen risico. (Foto: aange-
leverd)

Extinction Rebellion tijdens een protest op de Blauwbrug in Amsterdam 
op 12 oktober 2019. (Foto: Sam Lubbers)
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Elfstedentochtreünie 
VKIJ groot succes
Castricum - Op 4 januari werd 
in het IJsbaanhuis van de Ver-
eniging Kennemer IJsbaan aan 
de Zeeweg de reünie van Elfste-
dentochtrijders gehouden. Het 
was die dag precies 23 jaar gele-
den dat de laatste Elfstedentocht 
werd verreden. Een goede aan-
leiding voor de schaatsers om 
herinneringen op te halen en de 
tocht te herbeleven. En hoe!

Ongeveer 35 schaatsers vanuit 
de gemeente Castricum kwamen 
met hun herinneringen, met hun 
stempelkaarten, inschrijvingsbe-
wijzen, krantenartikelen en hun 
Elfstedenkruisje(s). Vaak nog in 
de originele verpakking. Niet al-
leen de tocht van 1997 bood ge-
spreksstof, maar ook de tochten 
van 1986 en 1985 en zelfs her-
inneringen aan de barre tocht 
van 1963 werden uit eigen erva-
ring verteld. Een schaatser die al 
na dertig kilometer in een scheur 
schaatste en viel, maar doorging 
tot de tocht was volbracht. Dat 
betekende 170 kilometer a�eg-
gen met één kromme schaats! 

Een andere schaatser vertelde 
hoe hij een onbekende andere - 
sneeuwblinde - schaatser de laat-
ste achttien kilometer begeleid-
de naar de �nish: ,,Hou mijn rug-
zak maar vast.’’ Ploeteren door 
de duisternis met een bijna le-
ge zaklantaarn, de gastvrijheid 
van de Friezen. Heel veel van die 
mooie verhalen. Ook herinnerin-
gen aan de alternatieve Elfste-
dentochten op de Weissensee in 
Oostenrijk of de tocht van 200 ki-
lometer in Zweden kwamen aan 
bod. Stuk voor stuk zware toch-
ten én prachtige belevenissen 
van doorzetten, vastbijten, val-
len en kameraadschap. Presta-
ties van schaatsliefhebbers en 
volhouders. Niet allemaal meer 
de jongsten, geen ‘grote namen’, 
maar mannen en vrouwen die 
veelal nog steeds iedere week op 
de schaats staan en die hun hand 
niet omdraaien voor 50 kilome-
ter of meer. Al met al een geslaag-
de reünie van leden en oude en 
nieuwe vrienden van de VKIJ. En... 
laat de volgende Elfstedentocht 
maar komen!

Afval naast de containers
Castricum - Zwerfvuil blijft voor 
veel mensen een bron van erger-
nis. Vooral het neerzetten van af-
val naast ondergrondse contai-
ners, wanneer die vol zijn of wan-
neer de goederen niet door de 
vulschacht passen, is veel men-
sen een doorn in het oog. Een in-
woner maakte onlangs deze foto 
op een zondagmiddag bij winkel-
centrum Geesterduin. Tassen vol 
met oud papier, diverse rondslin-

gerende lege dozen en zelfs kle-
ding lag naast de containers. ,,Ik 
vind het onbegrijpelijk dat men-
sen hun troep niet gewoon weer 
achter in de ko�erbak plaatsen 
en later in de week terug komen’’, 
schrijft de inzender. Er lijkt nog 
een lange weg te gaan, voordat 
dat besef bij iedereen is doorge-
drongen. Wellicht zet deze pu-
blicatie mensen aan het denken. 
(Foto: aangeleverd)

Bert Hollander:
De ongenaakbare 
snelschaakkampioen
Castricum - Op de eerste vrijdag-
avond van het nieuwe jaar stre-
den de schakers van SV Vrede-
burg - traditiegetrouw - om het 
kampioenschap snelschaken. 
Met slechts vijf minuten bedenk-
tijd per persoon per partij vraagt 
het snelschaken om een combi-
natie van schaakinzicht, snelheid 
van handelen en stalen zenuwen. 
Vuurwerk op het schaakbord is 
gegarandeerd!

Van de spelers van SV Vredeburg 
bleek Bert Hollander ditmaal het 
meest bedreven in de speci�eke 
discipline. De 26-jarige wiskunde-
docent was met een uitmunten-
de score van negen uit negen on-
genaakbaar. Cruciaal waren zijn 
overwinningen in de tweede en 
in de vierde ronde. In de twee-
de ronde bungelde Hollander 
tegen Gertjan Hafkamp: hij be-
schikte over een hopeloze stel-
ling en minder bedenktijd, maar 
had het geluk aan zijn zijde dat 
Hafkamp zijn dame naar een ver-
keerd veld speelde, zodat Hollan-
der met minder dan dertig secon-
den op de klok alsnog de zwar-
te verdediging winnend kon kra-

ken. In de vierde ronde rekende 
Hollander - met de zwarte stuk-
ken - gedecideerd af met titelver-
dediger Luc Janssen en creëerde 
daarmee een ranglijstvoorsprong 
die nadien niet meer in het ge-
ding kwam. 
Na winst van de felbegeerde 
snelschaaktrofee in 2013 en 2018 
mag de naam van Hollander voor 
de derde maal in de snelschaak-
annalen van SV Vredeburg wor-
den bijgeschreven. 

Luc Janssen �nishte met acht 
punten als nummer twee, terwijl 
Bob Stolp met 6,5 punten goed 
was voor brons. Matthijs Hulse-
bos, Niels Hageman, Barry Bleke-
molen en Hidde Ebels vormden 
met zes respectievelijk 5,5 pun-
ten de eersten van de 23 spelers 
die het podium niet haalden. Op-
vallend was overigens de goe-
de uitslag van Nico Pepping die 
net als ‘cracks’ als Jos Admiraal en 
Gertjan Hafkamp op vier punten 
eindigde. Komende vrijdag verla-
gen de spelers van SV Vredeburg 
het speeltempo weer: dan wacht 
ronde veertien van de interne 
competitie.

Strand- en Duinloop trekt 490 deelnemers
Castricum - Castricum - Zondag 
klonk het startschot voor de der-
de AVC Strand- en Duinloop van 
dit seizoen. Deze editie was voor 
veel lopers dé test voor de halve 
marathon van Egmond, die voor 
volgende week zondag op de 
hardloopkalender staat. Voor met 
name de vele jeugdige lopers 
was het een sportieve afsluiting 
van de kerstvakantie. Er zijn geen 
parcoursrecords verbeterd. Wel 
hoorde de Strand- en duinloop-
organisatie veel positieve reacties 
over het parcours en de sfeer.

Maar liefst 490 lopers gingen op 
de verschillende afstanden van 
start. Onder hen was toptriatleet 
Mohamad Maso uit Syrië. Ook wa-
ren er veel aankomende topatle-

ten: ruim 80 kinderen - al dan niet 
samen met hun rennende ou-
ders - gingen van start op de 2,3 
of 4,0 kilometer. Daarmee is de 
AVC Strand- en duinloop een echt 
familiefestijn geworden. Loop-
groep ‘De Meeuwen’ uit Edam-Vo-
lendam was aanwezig met een 
grote groep lopers in hun herken-
bare gele tenue. Waar het in het 
bos en op de baan windstil leek, 
stond op het strand een venij-
nig zuidwestenwindje (4-5 bft). 
De langste afstand, de 15 kilome-
ter, ging over het strand tot de 
strandopgang van Heemskerk. 
De 10,1 kilometer mocht iets eer-
der de beschutting van het duin 
kiezen, bij de strandopgang van 
het stille strand van Castricum. 
Het was hoogwater, langs de 

vloedlijn was het strand redelijk 
te belopen.

De wedstrijdafstand was de 10,1 
kilometer. Dat betekent dat er op 
deze afstand geldprijzen waren 
per leeftijdscategorie, De triatleet 
Mohamad Maso was de winnaar 
van de 10,1 kilometer. Mohamed 
is een zeer goede triatleet. Hij 
valt elke avond in slaap met maar 
een gedachte: deelname aan de 
Olympische Triathlon, hij hoopt in 
2020 mee te doen in Tokyo. Dan 
is hij 27 jaar en op de top van zijn 
kunnen. Lees meer over hem, zijn 
vlucht uit Syrië en zijn passie voor 
de triatlon op de website van At-
letiekvereniging Castricum. De 
tweede plaats was voor Bernd 
Willaert, die helemaal vanuit het 

Vlaamse Kapellen was afgereisd 
naar Castricum. Hij liep een tijd 
van 37.55. De derde plaats was 
voor Vincent Docter van AV Cas-
tricum, hij liep een tijd van 38.29.
Nienke Kluft van AV Castricum 
was de eerste loopster die bin-
nenkwam, zij had een tijd van 
44.20. De tweede plaats was voor 
Femke van der Pal met een tijd 
van 45.11. Derde werd Bianca Bal-
vert met een tijd van 46.37.

Voor de volledige uitslag van alle 
categorieën verwijzen we graag 
naar het artikel op onze website: 
www.castricummer.nl.

De vierde Strand- en Duinloop zal 
op zondag 2 februari worden ge-
houden. (Foto: Bert Oudendijk)

Elfstedenrijders delen verhalen, stempelkaarten, kruisjes, foto’s en kran-
tenstukjes met elkaar. (Foto: aangeleverd)

Vrijwilligers gezocht voor 
diverse organisaties
Castricum - Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk is voor diverse organi-
saties op zoek naar vrijwilligers. 
Gymnastiekverening TIOS in Lim-
men is op zoek naar een gymco-
ordinator. Deze coördinator is het 
eerste aanspreekpunt voor de 
docenten voor alle zaken, regelt 
arbeidsovereenkomsten, regelt 
zaken omtrent jury van wedstrij-
den, houdt planning keuring toe-
stellen bij en zorgt voor een goed 
bestand van docenten. Daarnaast 
is er vraag naar een activiteiten-
coördinator die naast de regulie-
re sportlessen activiteiten organi-
seert, zoekt naar locaties en legt 
deze vast. Motiveert vrijwilligers 
om mee te werken. Zorgt voor 
communicatie omtrent de acti-
viteiten, maakt een draaiboek en 
een evaluatierapport. Stichting 
Welzijn Castricum zoekt voor een 
nieuwkomer een vrijwilliger die 
verstand heeft van elektrotech-
niek. Deze man is bezig met de 
opleiding mbo2 elektromonteur 
en zoekt een maatje die hem kan 
helpen met berekeningen maken 
binnen dit vakgebied.
Mensen van Transitie Castricum 

naaien op onregelmatige tijden, 
samen of elk zelf Sakkie‘z. Dat zijn 
kleine tasjes/zakjes van ingeza-
meld textiel om losse groenten in 
te doen in de winkel. Geen plastic 
meer, maar een vrolijk zakje dat 
steeds weer gebruikt kan worden 
en wat opvalt, zodat het anderen 
ook aansteekt om met plastic zak-
ken te stoppen. De Sakkie’z wor-
den gratis uitgedeeld. De meeste 
mensen reageren daar verrast en 
een beetje verwonderd op. Dat 
is dan weer om te laten zien dat 
echt niet alles om de groei-eco-
nomie draait, maar juist om men-
selijkheid en elkaar zomaar iets 
geven. Wie handig is met de naai-
machine is welkom om te helpen 
Sakkie’z’ te naaien. Wie interes-
se heeft in een van deze vacatu-
res, of ander vrijwilligerswerk wil 
doen, kan een afspraak maken bij 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
(onderdeel van Stichting Welzijn 
Castricum) aan de Geesterduin-
weg 5 te Castricum. Het telefoon-
nummer is 0251 656562. De va-
caturebank is ook te vinden op 
www.vrijwilligerswerkcastricum.
nl en op Facebook en Twitter.

Stad en Streek driebanden-
toernooi op andere locatie
Regio - Het jaarlijkse Stad en 
Streek driebandentoernooi gaat 
na de sluiting van café De Vriend-
schap in Akersloot verder in 
sportcafé Het Vennewater te Hei-
loo. Het toernooi wordt in het ko-
mende weekeinde gespeeld. Het 
team van Egmond vond dat dit 
gezellige maar ook hoogstaande 
toernooi niet verloren mag gaan 
en heeft de handen ineengesla-
gen en dankzij de hulp van sport-
café Het Vennewater is men erin 
geslaagd dit toernooi te behou-
den.

Zaterdag 11 januari zal gestart 
worden om 11.00 uur en zondag 
12 januari om 12.00 uur. Er doen 
maar liefst drie spelers aan mee 
die uitkomen in de extra klasse 
driebanden en zeven spelers die 
uitkomen in de eerste klasse. Het 
team van de Zaanstreek was vo-
rig jaar op het nippertje winnaar 
van dit toernooi maar de ande-
re teams zijn er heilig van over-
tuigd dat dit deze ronde niet zal 
gebeuren. Het sportcafé is geves-
tigd aan Het Zevenhuizen 48 te 
Heiloo.

Oud Limmen tegen 
Nieuw Limmen: 1-7
Limmen - Op een mooie groene 
mat werd bij voetbalvereniging 
Limmen op zondag 5 januari de 
traditionele wedstrijd ‘oud tegen 
nieuw’ gespeeld. In de toespraak 
van de voorzitter kregen de aan-
wezigen te horen dat de hoofd-
trainers van zowel de dames als 
heren het voor volgend jaar voor 
gezien houden. Voor deze bij-
zondere wedstrijd was vooraf 
met oud-trainer Luycks afgespro-
ken dat de verdediging compact 

bleef. De lichtvoetige nieuwen 
namen al snel een voorsprong 
door een goal van Rik Seignette. 
Daarna ging het snel en de rust 
werd bereikt met een 5-0 voor-
sprong. Tot ver in de tweede helft 
konden de verse wissels het vol-
houden. Jeroen Veldt maakte nog 
een doelpunt, verder kwamen ze 
niet. Het werd uiteindelijk 7-1. Na 
a�oop was het zoals gebruikelijk 
weer gezellig en ging men nog 
gezamenlijk op de foto. 

Oud-trainer Luycks geeft de ‘afgetrainde’ aanvoerder Glorie de laatste in-
structie (foto: aangeleverd)
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Oost-Europees temperament
Dasha Beltiukova 
Ensemble in De Zwaan
Uitgeest - Het Dasha Beltiuko-
va Ensemble brengt op 19 janu-
ari bij De Zwaan Cultureel een 
programma met composities van 
Dvořák, Beltiukov en Martinu. De-
ze muziek is de drie rasmusici op 
het lijf geschreven. En niet alleen 
door hun afkomst!

Dasha Beltiukova beschikt over 
een fantastische �uittechniek. 
Ze is afkomstig uit Wit-Rusland 
en won verschillende prijzen. Ze 
heeft deelgenomen aan inter-
nationale muziekwedstrijden en 
heeft vele malen gespeeld met 
kamer- en symfonieorkesten. In 
dit ensemble speelt ze samen 

met Isabella Lediakova (cello), 
die opgroeide in Georgië en Vi-
tal Stahievitch (piano) die net zo-
als Dasha geboren werd in Minsk. 
Dit ensemble weet haar publiek 
enorm in te pakken en ze op het 
puntje van hun stoel te krijgen.

Het ko�econcert begint zondag 
19 januari om 11.30 uur. De en-
treeprijs bedraagt 10 euro (Vrien-
den van De Zwaan betalen 7,50 
euro) en kaarten zijn online te 
koop op www.dezwaancultureel.
nl of, indien nog beschikbaar, aan 
de zaal. Dorpshuis De Zwaan is 
gevestigd aan de Middelweg 5 in 
Uitgeest.

Piano centraal tijdens 
Marquette Classique
Regio - Chateau Marquette aan 
de Marquettelaan 34 in Heems-
kerk maakt het voor iedereen mo-
gelijk om te luisteren naar het al-
lerhoogste niveau klassieke mu-
ziek. Iedere derde zondag van de 
maand treedt jong talent op in 
het kasteel. op zondag 19 janua-
ri van 11.00 tot 12.30 uur spelen 
Gregor Dešman (foto boven) en 
Anto Bayram Karamenderes (fo-
to onder) samen op de vleugel 
(4-mains).

Quatre-Mains is een vorm van 
pianospelen waarbij twee pia-
nisten betrokken zijn. In quatre-
mainsstukken nemen twee spe-
lers plaats aan één piano, waar-
bij de ene speler de hogere re-
gisters van de piano bespeelt 
(de discant) en de andere speler 
de basregisters. Een bijzondere 
vorm van
musiceren. Gregor Dešman volg-
de muziekopleidingen in Slove-
nië, Italië, Kroatië en Nederland. 
Hij studeerde summa cum lau-
de af met het derde pianoconcert 
van Bartok. Daarnaast volgde hij 
een opleiding kamermuziek in 
Italië en werd hij masterstudent 
bij prof. Naum Grubert aan het 
Koninklijk
Conservatorium. Hij trad op in 
diverse landen, onder meer met 
Beethovens vijfde pianoconcert.

Anto Bayram Karamenderes komt 
uit Bulgarije en studeerde in So-
�a, Frankrijk, België en Neder-
land. Ook hij volgde zijn master-
studie aan het Koninklijk conser-
vatorium in Den Haag bij Prof. 

Naum Grubert. Al op jonge leef-
tijd speelde hij op menig podia 
in verschillende landen in Azië en 
Europa. Hij won onder meer de 
‘Grand Prix’ en de prijs voor ‘Best 
interpretation from Chopin’ op de 
‘Varna international piano com-
petition’. Populair is zijn recital-
programma ‘Karamenderes plays 
Rachmanino�’. Vorige maand was 
hij de winnaar van Vught Klassiek.

Derde zondag
Al meer dan een jaar biedt Cha-
teau Marquette iedere derde zon-
dag van de maand plaats aan 
jong klassiek talent. Wat de op-
tredens een extra dimensie geeft, 
is dat bezoekers aan het einde 
van een concert een stembiljet 
kunnen invullen, waarin ze kun-
nen aangeven wie van de jon-
ge talenten een plekje in de �na-
le van september 2020 verdient. 
Elk concert wordt vooraf gegaan 
door de prelude. Dit is een optre-
den van een aanstormend talent 
dat opgeleid wordt door het Cul-
tuurhuis Heemskerk.

Kaarten
De entreeprijs voor het concert 
bedraagt 12,50 per persoon (in-
clusief een kop ko�e/thee en een 
glas prosecco). Jongeren tot 19 
jaar betalen slechts 6,25 als en-
treeprijs. Aanmelden voor het 
concert kan door een e-mail naar 
classique@hotel-marquette.com 
te sturen met daarin het aantal
personen. Ook via de agenda op 
www.hotel-marquette.com kan 
men zich aanmelden. (foto’s: aan-
geleverd)

Cursus
Levensverhalen schrijven
Regio - Op 17 januari start in de 
bibliotheek in Heiloo een korte 
cursus waarin de deelnemers le-
ren om verhalen te schrijven over 
hun eigen leven. Veel mensen 
verzuchten wel eens ‘Ik zou er wel 
een boek over kunnen schrijven!’ 
maar doen dat uiteindelijk nooit. 
Anderen maken wel kleine be-
ginnetjes, maar die belanden ver-
volgens toch weer in de la. Juist 
voor die mensen is deze cursus 
bedoeld. Tenslotte is ieder mens 
uniek en is elk verhaal bijzonder 
en de moeite waard. Het schrijven 
van verhalen over je leven geeft 
niet alleen plezier, maar levert ook 
inzicht op, ontdekkingen, een an-
der standpunt. Het gaat immers 
niet om droge feiten, maar om de 
herinneringen die een leven heb-
ben gekleurd. Schrijver en dichter 
Margreet Schouwenaar verzorgt 
de cursus. Ze vertelt: ,,Jouw ver-
haal laat zien wat je met je mee-
draagt. Je eerste dansschoenen, 

de geboorte van een kind, over-
wonnen obstakels, dierbare voor-
werpen die nog altijd in je huis 
staan en die een eigen geschie-
denis dragen, een leerkracht waar 
je een dierbare herinnering aan 
hebt, of juist niet! De beschrijving 
van je ouderlijk huis, de lange zo-
mervakanties… Kortom: dit is een 
cursus voor wie met een hoofd 
vol verhalen loopt en niet weet 
hoe te beginnen.’’ In de cursus legt 
ze uit hoe je een leesbaar en boei-
end verhaal kunt schrijven. Aan 
de hand van speelse en uitdagen-
de opdrachten starten de cursis-
ten met het schrijven van hun ei-
gen verhaal en krijgen ze inzicht 
in de techniek van het schrijven. 
De cursus bestaat uit vier bijeen-
komsten een maal in de drie we-
ken: 17 januari, 28 februari, 20 
maart en 10 april. 
Voor inlichtingen en/of opgave: 
info@margreetschouwenaar.nl of 
telefoonnummer 072 5332418.

Heiloo nog kleurrijker
Regio - Op 30 december en 4 ja-
nuari hebben vrijwilligers van 
Groei&Bloei en Bijenlint emmers 
vol bollen in Heiloo geplant. 
Daarmee wordt de gemeen-
te niet alleen kleurrijker, maar is 
ook een bijdrage geleverd aan 
de biodiversiteit. De bollen ge-
ven al vroeg nectar voor de wil-
de en de honingbijen. Er zijn on-
der meer diverse soorten narcis-
sen geplant, maar ook crocus-

sen, alliums en boshyacinten. 
Daarnaast diverse klein blijvende 
soorten. Voorbijgangers vonden 
het een leuk initiatief. De bollen 
zijn geplant aan het Zevenhui-
zen, in de Noorderneg en Zuider-
neg. Dit zijn de wandelgebieden 
aan de westkant van Heiloo. Ge-
hoopt wordt dat de bollen zich de 
komende jaren uit zullen breiden, 
zoals ook met de sneeuwklokjes 
al is gebeurd. (foto: aangeleverd)

Dasha Beltiukova en Isabella Lediakova (foto: Julia Kurdiukova)

RTV80 volgt sportweekend 
Egmond op radio en tv
Regio - RTV80 verzorgt op za-
terdag 11 januari een liveverslag 
van de strandrace Egmond-Pier-
Egmond. De omroep presenteert 
een dag later, op zondag 12 janu-
ari, een verslag van de Halve Ma-
rathon van Egmond. Beide da-
gen zowel op TV als op de radio. 
De sportuitzendingen beginnen 
al op vrijdag, dan presenteert Ra-
dio 80 een voorbeschouwing op 
de ATB-race en Halve Marathon.

Radio 80 brengt vrijdag tussen 
19.00 en 21.00 uur een live voor-
beschouwing van het sportweek-
end met de ATB-race en de Halve 
Marathon. Dat gebeurt live van-
uit de sporthal in Egmond aan 
Zee. Adri Wittebrood, Jan Hop-
man en Cees Kager blikken voor-
uit en praten met deelnemende 
atleten. De sportuitzendingen op 
Radio 80 beginnen zaterdag tus-
sen 08.00 en 09.30 uur met de 
‘Warming up’. 
Meewerkende organisaties doen 
in dit programma het woord, zo-
als het Rode Kruis en de Egmond-
se Reddingsbrigade. Het live ver-
slag van de 22e Egmond-Pier-Eg-
mond volgt tussen 09.30 en 13.00 
uur. Op TV80 is het live verslag te 
volgen in beeld tot 13:30 uur. De 
RTV80 verslaggevers volgen de 

wedstrijd van start tot �nish.

Radio 80 start ook zondag met 
de ‘Warming-up’. Dit program-
ma is te horen tussen 08.00 en 
11.00 uur. Vervolgens presenteert 
RTV80 tussen 11.00 en 15.00 uur 
hét live verslag van de 48e Halve 
Marathon van Egmond. Op TV80 
is de start en �nish van de Kwart 
Marathon te zien en uiteraard het 
live verslag van de Halve Mara-
thon. Vanuit jeeps en langs het 
parcours houden verslaggevers 
de tv-kijkers en radioluisteraars 
op de hoogte van alle ins en outs, 
van start tot �nish.

Frequenties
TV: digitaal via Ziggo kanaal 44.  
Meeluisteren én kijken kan ook 
via TV80.
Radio: 105.9 FM (autoradio in de 
hele regio), 96.5 kabel (in de ge-
meente Bergen) en digitaal op 
Ziggo kanaal 919. Meeluisteren 
naar het gecombineerde tv- en 
radioverslag kan ook via TV80.
Internet (tv en radio-verslag): 
www.rtv80.nl. Voor radio klik ‘Ra-
dio’ en ‘luister live’. Voor tv: klik 
‘TV80’ en ‘kijk live’. Ook via Face-
book en YouTube zijn de uitzen-
dingen te volgen. (foto: aangele-
verd)

RKZ Beverwijk rookvrij
Regio - Het terrein van het Rode 
Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ) 
is vanaf 1 januari volledig rook-
vrij. Jaap van den Heuvel, voorzit-
ter Raad van  Bestuur: ,,We willen 
hiermee bijdragen aan het verla-
gen van gezondheidsrisico’s voor 
patiënten, medewerkers en be-
zoekers.’’

Het rookverbod geldt voor siga-
retten, sigaren, pijptabak en ook 
de e-sigaret. De rookvrije zone 
is gemarkeerd met speciale pos-
ters en borden. Van den Heuvel: 
,,Al eerder hebben we ons aange-

sloten bij de rechtszaak tegen de 
tabakslobby en nu sluiten we ons 
ook aan bij het Nationaal Preven-
tieakkoord. Onze longartsen zien 
dagelijks verschrikkelijke gevol-
gen van het roken, zoals COPD en 
longkanker. Dan kunnen we ro-
ken voor de deur niet rechtvaar-
digen. Voor degenen die van het 
roken af willen: We hebben een 
fantastische Rookstoppoli in het 
RKZ die patiënten, medewerkers 
en bezoekers kan helpen om blij-
vend te stoppen met roken.’’ Meer 
informatie over de rookstoppoli: 
www.rkz.nl/rookstoppoli.

Kledingwinkel Leger des 
Heils weer open
Regio - Na een vakantieperio-
de van een aantal weken ging de 
Kledingwinkel van het Leger des 
Heils aan de Geysendor�erlaan 
4 in Beverwijk dinsdag 7 januari 
weer open.
Gestart werd met een geheel 
nieuwe voorraad kleding, schoe-
nen, lakens en dergelijke dank-
zij de inbreng van veel inwoners 
van Kennemerland. De openings-
tijd van de Kledingwinkel van het 
Leger des Heils is van 13.30 tot 
15.30 uur. Tijdens het winkelen 
wordt er gratis een kopje ko�e of 
thee geschonken.

Tweedehands kleding kan aan-
geboden worden in gesloten zak-
ken in de kledingcontainer van 
het Leger des Heils aan de Gey-
sendor�erlaan 4 in Beverwijk.
De Kledingwinkel van het Leger 
des Heils heeft als doel om men-
sen met een kleine beurs, tegen 
lage prijzen (indien nodig gratis) 
kleding te verstrekken.

Voor meer inlichtingen kan men 
bellen met telefoonnummer 
0614235148
Website:  www.legerdesheils.nl/
korpskennemerland.



Voorjaar kan beginnen:
Bomenplan Dorpsplein begint 2020 goed
Castricum - Hoe goed kun je het 
nieuwe jaar beginnen, natuurlijk 
met de gedachte bij het voorjaar 
en hopelijk heerlijke zomer. Daar-
bij zittend op één van de terras-
sen op het Dorpsplein, waar de 
bomen beginnen te bloeien en 
de nieuwe verse groene blaad-
jes aan de bomen komen. Enke-
le van de bomen die er nu staan 
worden vervangen of verplaatst. 
Na wat wikken en wegen blijft 
de plaatselijke kastanjeboom ge-
woon staan. 
Al ziet hij er vreemd uit, hij is niet 
ziek en zal na wat extra aandacht 

in volle pracht opnieuw pronken.
Besloten is om de kastanjeboom 
te sparen en wat aanpassingen 
uit te voeren om hem in gezon-
dere grond te plaatsen. De boom 
staat immers deels met de wor-
tels in het beton van de boom-
bank. De verhoging rondom 
de boom wordt gelijkvloers ge-
maakt, zodat de ruimte onder de 
kastanje beter benut kan worden. 
De overige bomen worden dus 
deels verplaatst en er komen ook 
nieuwe bij, die al zijn uitgezocht 
en besteld. De betonnen randen 
van de bomen die blijven staan, 

hebben al een opknapbeurt ge-
had. Ook de door de Rabobank 
beschikbaar gestelde ‘Smart So-
lar Bench’ kan dan geplaatst wor-
den. Je kunt er in een sfeervolle 
omgeving je smartphone en der-
gelijke opladen met door de bank 
opgeslagen zonne-energie. Deze 
bank, waar je makkelijk met z’n 
vieren op kunt zitten, is vandaal-
bestendig en gaat hopelijk vele 
jaren mee. 
We kunnen haast niet wachten 
tot het voorjaar. Eerst maar eens 
de schep in de grond voor het bo-
menplan. (Aart Tóth)

Zo zal de kastanjeboom weer pronken in het voorjaar en de zomer van 2020. (Foto: Aart Tóth)

Expositie:
Foto’s van operettevereniging Amicitia
Akersloot - De Historische Ver-
eniging Oud-Akersloot heeft een 
mooie selectie gemaakt uit de rij-
ke beeldbank met foto’s van vroe-
ger. Ditmaal over de operettever-
eniging Amicitia uit Akersloot. 
De tentoonstelling is te zien tot 
en met eind februari in de bibli-
otheek aan de Rembrandtsingel 
1 te Akersloot tijdens openings-
uren. Informatie over de ope-
ningsuren is op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl te vinden. (Fo-
to: aangeleverd)

Workshop ‘beeldhouwen 
in hout’ bij Perspectief
Castricum - De veelzijdige Anja 
Jonker timmert al langer aan de 
weg als het gaat om beeldhouw-
werken in hout. Ze is opgeleid 
als creatief therapeut en volgde 
een kunstopleiding in Arnhem. 
Jarenlang werkte ze als activitei-
tenbegeleider, maar het werken 
met hout werd haar grote pas-
sie. In Castricum is Anja al langer 
bekend als initiatiefneemster en 
maakster van het familie-evene-

ment de ‘Sprookjestuin’ dat elke 
zomer te bezoeken is in de tuin 
van kapitein Rommel.

In de ateliers van Perspectief te 
Bakkum worden vele kunstvor-
men beoefend zoals schilderen, 
etsen, glasfusion, modeltekenen 
en boetseren. Hier begeleidt An-
ja elke dinsdagavond en donder-
dagochtend een houtgroep waar 
zeer fraaie houten kunstwerken 

het levenslicht aanschouwen. 
Voor wie ook eens wil kennisma-
ken met deze manier van beel-
den maken, verzorgt ze op zon-
dag 2 februari van 10.00 tot 17.00 
uur bij Perspectief een kennisma-
kingsworkshop ‘beeldhouwen in 
hout’. De focus van deze work-
shop ligt op de contouren en het 
silhouet van het hout. Er wordt 
eerst gewerkt met beitel, guts en 
klopper en later, om het beeld 
glad af te werken, met rasp en 
schuurpapier. Om het voor zowel 
gevorderden als beginners aan-
trekkelijk te maken wordt er ge-
werkt met lindehout, dat van na-
ture een zachte structuur heeft. 
Voor het beeldhouwen in hout 
is het van belang dat je op een 
andere manier naar je materiaal 
kijkt om daarna ‘wegnemend’ te 
werken. Zo ontstaat er een sterk 
beeld. Na 16.00 uur gaat Anja de 
werken bespreken. 

Het cursusgeld bedraagt 35 euro 
voor leden en 50 euro voor niet-
leden. Bij betaling van 5 euro ex-
tra zorgt Anja voor een blok lin-
dehout en een eenvoudige lunch. 
Via www.perspectiefcastricum.nl 
of bij Froukje Docter (froukjedoc-
ter@gmail.com) kunnen belang-
stellenden zich aanmelden. (Foto: 
aangeleverd)

Nieuwjaarsduik in het verleden
Castricum - Of het 49 of 50 jaar 
geleden is, weet Hans Beentjes 
niet precies, maar zoals altijd 
kwam ook dit jaar op 1 januari ter 
sprake dat hij de grondlegger is 
van de duiktraditie die hij met een 
aantal van zijn broers nog steeds 
in ere houdt. Die goede gewoon-
te kwam tot stand door een wed-
denschap in De Oude Schimmel 
tussen hem en Paul Vlaarkamp. 
De inzet was een kratje bier en 
de tegenprestatie een duik in de 
Noordzee op Nieuwjaarsdag om 
12.00 uur precies. Omdat de jon-
gens allebei wilden winnen, hoef-
de er nadien niets ingewisseld te 
worden en dronken ze de alcoho-
lische restanten  van oudejaars-
avond bij elkaar thuis. Er was des-

tijds immers nog geen etablisse-
ment op het winterse strand van 
Castricum. Het jaar daarna vorm-
den Hans’ broers Richard, Cor, 
Paul en Walter een duikgroep en 
later sloten de gebroeders Luijckx 
zich bij hen aan.

Met de jaren worden de duikver-
halen mooier en heroïscher. Zo is 
er die ene keer dat Hans verstek 
moest laten gaan, omdat het we-
gens ijzel te glad was om de weg 
op te gaan. Zijn broer Richard, 
Fons Fakkeldij en ook Everard 
Luijckx sloegen het dringende 
advies van de ANWB echter in de 
wind en overleefden de, volgens 
hen, koudste zee ooit. Ergens in 
de jaren ‘80 reikte het zeewater 

op 1 januari tot aan de strandop-
gang en moesten de helden eerst 
door het wrakhout waden om de 
eerste golven te breken. Op 1 ja-
nuari 2020 waren er veel minder 
mensen dan de voorgaande jaren 
waarin de groep uitdijde door de 
aanwas van vrienden, kinderen 
en aanhang. Voornamelijk van-
wege de gure wind  en het dub-
beldikke donkergrijze wolkendek 
bleven velen thuis. Maar niet de 
kern van de duikgroep waarvan 
Arjan Lute ook al jaren deel uit-
maakt. Ze poseerden graag om 
te gedenken dat Hans 50 (of toch 
49?) jaar geleden waarschijnlijk 
degene was die een traditie ont-
ketende en in Nederland tiendui-
zenden volgers kreeg.

Van links naar rechts: Hans Beentjes, Paul Beentjes, Everard Luijckx, Arjan Lute, Richard Beentjes en Cor Been-
tjes (vlak

Sneeuwklokjes in het duin
Castricum - Het is deze maand 
zeer de moeite waard om een be-
zoek te brengen aan de Doorn-
duyn, de bijzondere natuur-
tuin aan de Duinweg 2. In de 2,5 
hectare grote tuin aan de voet 
van het duin bloeien duizenden 
sneeuwklokjes, maar ook gewas-
sen als de helleborus, leucojum 
vernum, eranthis en cyclamen 
coum zijn er te vinden. Op 26 ja-
nuari zijn de vroege soorten al 
te bewonderen. De overige da-
ta om te noteren: 9 februari en 
23 februari (sneeuwklokjes, leu-
cojum, helleborus, eranthis en cy-
clamen), 14-21 februari (sneeuw-
klokjesdag 10.00 - 16.00 uur), 8 
maart (sneeuwklokjes, leucojum, 
eranthis, helleborus en cycla-

men) en 29 maart (stinsenplan-
ten in het duin, corydalis, leuco-
jum en erythronium, dens canis 
lilac wonder, longkruid pulmona-
ria). De entreeprijs gedurende de 
open dagen is 4 euro en de ope-
ningstijden 11.00 tot 16.00 uur. 
Groepen vanaf tien personen 
kunnen een afspraak maken voor 
een rondleiding. Belangstellen-
den die een handje willen mee-
helpen bij het onderhouden van 
de tuin, kunnen zich aanmelden 
via e-mailadres info@doornduyn.
nl of door te bellen met nummer 
072-5051801. Ook op de landelij-
ke Natuurwerkdag, dit jaar op 7 
november, zal door een team van 
vrijwilligers in de tuin worden ge-
werkt.  (Foto: aangeleverd)

Cabaret en veel muziek:
Open Podium De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Op zaterdag 18 janua-
ri vindt het eerste Open Podium 
van 2020 plaats bij De Zwaan Cul-
tureel met een zeer afwisselend 
programma. De volgende arties-
ten treden op (in willekeurige 
volgorde):
Ruud Aarden, cabaret. Ruud heeft 
gestudeerd aan de Kleinkunst-
academie in Den Bosch en is nu 
bezig met het maken van een 
voorstelling onder regie van Pie-
ter Bouwman (regisseur van on-
der meer de eerste drie shows 
van Hans Teeuwen) en wil de-
ze maand auditie doen voor Het 
Leids Cabaret Festival dat in fe-
bruari van start gaat.
Wilco de Grote, cabaret met lied-
jes, waarschijnlijk met begelei-
ding van piano. De Bottels, een 
akoestische huisband met de be-
tere popsongs uit de jaren ’60 en 
’70. Michael O. Gerrits, zanger en 
gitarist, hij brengt eigen werk met 

Nederlandstalige en Engelstali-
ge teksten. Van Maltha, Delèfre 
en Koek; een folkband uit Haar-
lem met meerstemmige zang, gi-
taar, viool, en �uit. Boothill B’s (fo-
to), ook uit Haarlem, met ‘a kind of 
country’ met zang, gitaar, mando-
line, viool en basgitaar.

De soundcheck is van 19.15 tot 

20.15 uur, het programma loopt 
van 20.30 tot 23.30 uur. De toe-
gang is zoals altijd gratis. Dorps-
huis De Zwaan is gevestigd aan 
de Middelweg 5 te Uitgeest. Het 
Open Podium vindt elke maand 
plaats, de volgende keer is op 22 
februari. Meer informatie is op de 
website www.dezwaancultureel.
nl te vinden. (Foto: aangeleverd)

Thijs Sluijter blijft 
hoofdtrainer Vitesse’22
Castricum - Trainer Thijs Sluij-
ter heeft tijdens de nieuwjaars-
receptie van voetbalvereniging 
Vitesse ’22 laten weten nog een 
jaar hoofdtrainer te blijven bij 
de club, die uitkomt in de twee-
de klasse. Sluijter heeft het enorm 
naar zijn zin bij de club en geeft 
leiding aan een zeer enthousias-
te groep spelers. Vorig seizoen is 
hij met deze groep kampioen ge-
worden en daarmee promoveer-
de Vitesse vanuit de derde klas-
se naar de tweede klasse. Dit jaar 
is een groot aantal jonge spelers 
vanuit de jeugd doorgestroomd 

naar de selectie, hetgeen voor de 
trainer weer een mooie uitdaging 
vormt. De resultaten in de eerste 
seizoenshelft zijn ook boven ver-
wachting en het eerste herenelf-
tal van Vitesse staat op een trotse 
derde plaats in de rangschikking 
met 23 punten uit 12 gespeelde 
wedstrijden, terwijl het tweede 
elftal op een verdienstelijke vijfde 
plaats staat. 

De vereniging heeft laten weten 
erg blij te zijn dat Thijs nog een 
jaar bijgetekend heeft en wenst 
hem het beste toe met de groep.
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