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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL            INFO@VERSPREIDNET.NL

VANAF
13 JAAR

AANMELD-
BONUS +

HOGE
VERDIENSTEN

OMGEVING LIMMEN: 
• Hogeweg/Molenweg

gemiddeld €55,- p.mnd
• Vredeburglaan/Achterweg 

gemiddeld €55,- p.mnd

OMGEVING LIMMEN: 

Wij zijn op
zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

  

TOMPOUCE VAN DE WEEK

PAVLOVA TOMPOUCE

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

2,25

LUCHTIGE WITTE CHOCOLADE MOUSSE MET FRAMBOZEN/LIMOEN VULLING 
AFGEWERKT MET LIMOENMERINGQUE

Castricum - Afgelopen zondag vond de 46e editie van de halve marathon van Egmond plaats. Aan het loopevenement 
deden zo’n 15.000 deelnemers, waaronder 65 atleten, mee. Helaas had een aantal internationale lopers op het laatste 
moment afgezegd. Zo ontbraken de Afrikaanse deelnemers deze keer. Dit maakte het evenement er niet minder span-
nend om. Tijdens de zeven kilometer over het strand kregen de deelnemers te maken met een stra�e tegenwind. Elders 
in dit blad treft u een sfeerverslag aan. Tekst en foto: Henk de Reus.

Spannende strijd tijdens de 
halve marathon van Egmond

De jonge Stan is trotse eigenaar van 
een molen in Limmen en is deze 
eigenhandig aan het restaureren. De 
voortgang is te volgen via YouTube. 
Aan het eind van dit jaar gaat de 
molen naar verwachting open voor 
publiek. Over het ontstaan van het 
jeugdlintje zei Mans: ,,Het besluit om 

een jeugdlintje uit te reiken aan 
jongeren tot en met 21 jaar is drie 
jaar geleden genomen. Deze groep is 
onderbelicht, een lange staat van 
dienst is nog niet aan de orde. Maar 
veel jongeren spelen een fraaie rol in 
onze maatschappij. Dat mag beloond 
worden.’’

Naast het jeugdlintje werd een waar-
deringsspeld uitgereikt aan Oekraï-
nevrijwilligers in Castricum. Mans: 
,,Sinds 2020 worden er vluchtelingen 
opgevangen in onze gemeente. Niet 
iedereen die daaraan bijdraagt is 
even zichtbaar. Dat maakt het lastig 
om onderscheidingen uit te reiken.’’

Het lintje werd daarom symbolisch 
uitgereikt en in ontvangst genomen 
door Vera Fetisova. Zij zet zich sinds 
het begin van de oorlog in voor 
Oekraïners in de gemeente.

Castricum - Het eerste Castricumse jeugdlintje is maandagavond door 
burgemeester Toon Mans uitgereikt aan Stan Baltus (16) uit Limmen. De 
molenaar in spe wordt geroemd om zijn inzet voor behoud van lokale 
geschiedenis en cultureel erfgoed. ,,Dat verdient niet alleen waardering, 
maar ook een lintje’’, aldus Mans.

Jeugdlintje uitgereikt aan Stan (16)
Stan Baltus (16) krijgt het allereerste jeugdlintje van burgemeester Mans. Foto: Mardou van Kuilenburg
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen Huisartsenpost Beverwijk 
(in het Rode Kruis Ziekenhuis), 
alleen volgens telefonische 
afspraak: (0251)265265. Bij 
contact met de post wordt 
gevraagd om uw BSN-nr, zorg 
dat u dit paraat heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. Info via 
websites, deurposters en tele-
foonbandjes. 16 t/m 20 januari 
praktijksluiting Coppoolse.

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 16.425

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 12 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 - 12.00 uur 
kerk open met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 13 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 - 12.00 uur kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te 
steken.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.30 - 12.30 uur 
kerk open met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

ZATERDAG 14 JANUARI
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur meditatieve viering 
met zanggroep, voorganger B. 
Leurink.

ZONDAG 15 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur ds. Rik 
Willemsen, Maaltijd van de Heer. 
Week van de Eenheid. Te volgen 
via Omroep Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur rector Jeroen de Wit 
m.m.v. inzinggroep.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur Elsa Waljaard. Te 
volgen via www.egcastricum.nl/
go/livestream/

R.K. Sint-Jacobus Major Akers-
loot, 10.00 uur woord- en 
communieviering met J. Ekels 
en muziek.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur woord- en communie-
viering met Caeciliakoor, voor-
ganger M. Nagtegaal.

Protestantse Kerk Limmen
10.00 uur ds. C. Groenendijk.

MAANDAG 16 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 17 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

Vervolg voorpagina

De eerste dames arriveerden rond 
12.40 uur bij de strandopgang in 
Castricum. Favoriete Nienke 
Brinkman moest hier Andrea Deelstra 
en Anne Luijten nog voor zich laten, 
maar tijdens de tweede helft van het 
parcours zette zij er �ink de pas in en 
liep ze uit op de concurrentie. Uitein-
delijk werd ze eerste en zij is hiermee 
de eerste Nederlandse winnares 

sinds 1999. Bij de heren zegevierde 
de Belg Sou�ane Bouchiki in een tijd 
van 1.07.33.

Vele honderden toeschouwers zijn 
bij de strandopgang in Castricum 
samengekomen om de deelnemers 
aan te moedigen. George Poel uit 
Heemskerk wacht op de doorkomst 
van zijn zoon en dochter. Onderwijl 
rennen de twee koplopers bij de 
dames net voorbij. Zij worden op 

zo’n honderd meter gevolgd door 
een grotere groep waaronder zich 
Nienke Brinkman bevindt. George 
ziet ineens zijn dochter Mariska 
voorbij lopen en moedigt haar luid-
keels aan.
Iets verderop staat Martin Steensma. 
Hij komt uit Hoorn en houdt een 
groot wit spandoek vast met de tekst 
‘Hup Liz hup!’, bedoeld als aanmoedi-
ging voor zijn vriendin Lizette Roos. 
Zij doet voor het eerst mee. Martin 
heeft geen idee of ze nog voorbij 
komt want de app van De Champion, 
waarop te zien is waar iedereen zich 

Straffe tegenwind zondag bij
de halve marathon van Egmond

Een grote groep dames, onder wie de latere winnares Nienke Brinkman (derde van rechts) volgt de twee koplopers op 100 meter 
afstand.

Martin wacht op de doorkomst van zijn vriendin Lizette Roos.

Het gezin uit België wacht op de doorkomst van moeder Sara.

bevindt, werkt niet. Hij houdt de 
moed er in.

Even later blijkt dat het evenement 
niet alleen buitenlandse deelnemers 
maar ook dito toeschouwers trekt. 
Een vader, zijn twee zoons en 
dochter staan samen met hun hond 
te wachten op moeder Sara die nog 
voorbij moet komen. Het gezin 
woont in België en is speciaal voor de 
halve marathon een weekend over-
gekomen. Drie jaar terug deed Sara 
ook al mee en ze vond het toen hele-
maal te gek.

Het kleurrijke lint dat zich al die tijd 
over het strand verspreidt wordt 
dunner naarmate de middag vordert. 
Tegen 15.30 uur keren de meeste 
toeschouwers weer huiswaarts. Tekst 
en foto’s: Henk de Reus

‘Sluikreclame’ van Catherine en Shiva.
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Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 19 januari 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.00 Presentatie diversen klimaat: 

- beleidsplan en uitvoeringsprogramma 2023-2026: “op weg 
  naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”.
- concept beleidskader circulaire economie
Bijeenkomsten Trouwzaal

19.30 – 21.00 Presentatie voortgangsrapportage Parnassia 
21.15 – 22.30 Werkgroep vernieuwing lokale democratie (interne bijeenkomst) 

Samen de Winter Door met CALorie
CALorie Energie, de lokale energie-
coöperatie voor Castricum, houdt in 
januari en februari inwonersavonden met 
als thema ‘Samen de Winter Door’.
De energiecoaches zijn bij deze avonden 
aanwezig om de geïnteresseerden te hel-
pen bij het verlagen van de energiekosten 
door het toepassen van energiebesparende 
maatregelen.

En hoe zit het nu met het energieplafond? 
Wat zijn de gevolgen voor het komende jaar?

En wat kunt u zelf al doen om energie te 
besparen? Allemaal vragen die tijdens deze 
informatieavond kunnen worden beant-
woord. 

Deze avonden beginnen om 20.00 uur en 
zijn te bezoeken op de volgende locaties:
18 januari: Noord – Buurt en Biljartcentrum
26 januari: Centrum – Geesterhage
2 februari: Zuid – De Kern
7 februari: Limmen – Vredeburg
15 februari: Akersloot – Mozartlaan 1

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.
De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein. 
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. In een commissieverga-
dering vindt het politieke debat over een 
onderwerp plaats. Nadat een onderwerp 
in de commissie besproken is, wordt er 
over gestemd in de raadsvergadering twee 
weken later. Wilt u uw mening geven in één 
van de commissievergaderingen, meld u 
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij ons. Bij commissies die 
zijn aangemerkt met een * in de agenda is 
dit niet (meer) mogelijk.
Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten wordt 
informatie aan de raad gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens 
deze bijeenkomsten vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. U hoeft zich hier-
voor niet aan te melden. 
Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een idee 

voorleggen, dan kunt u zich aanmelden voor 
het raadsspreekuur. Het raadsspreekuur 
vindt elke twee weken plaats op maandag-
avond. Aanmelden kan via de griffie, tot uiter-
lijk 12.00 uur op de donderdag voorafgaand 
aan het spreekuur. Het eerstvolgende raads-
spreekuur is op maandag 16 januari 2023.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en 
organisaties in Castricum van harte uit om 
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast 
van de raad wordt u om 18.45 uur, vooraf-
gaand aan de vergaderingen, ontvangen in 
de publiekshal van het gemeentehuis. Daar 
wordt u opgehaald voor een kop koffie of 
thee en iets lekkers. Een medewerker van 
de griffie en een of meerdere raadsleden 
leggen u de ‘spelregels’ van de gemeente-
lijke politiek uit. Ook lichten ze de agenda-
punten van die avond verder toe. Daarna 
kunt u vanaf de publieke tribune de verga-
deringen bijwonen. U kunt zich aanmelden 
bij de griffie en een datum prikken. 

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. Dat kan per mail via raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch via 088 909 
7014, 088 9097094 of 088 909 9082. 
Neemt u ook eens een kijkje op castricum.
nl/raad-en-college en facebook.com/
RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De griffie van Castricum

Er komt nieuwbouw op de locatie waar voorheen Kaptein Kaas was gevestigd, ter 
hoogte van de spoorwegovergang aan de Mient. In de voorbereiding daarop verlegt 
netbeheerder Liander de middenspanningskabel. Dat gebeurt tussen 9 en 28 januari. 
Daardoor zijn de Kramersweg en de Oude Schulpweg minder goed toegankelijk. 
Bestemmingsverkeer kan omrijden via de Geversweg. Het fietspad tussen de 
Kramersweg en de Oude Schulpweg is in deze periode afgesloten; fietsers worden 
omgeleid via de Kramersweg. In opdracht van Liander zal aannemer Stam & Co. de 
werkzaamheden uitvoeren. 

Werkzaamheden en omleiding rond locatie Kaptein Kaas

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dorpsstraat 74 in Castricum, het plaatsen van een bouwwerk t.b.v. een terras, 
datum ontvangst 29 december 2022 (Z22 105238)
Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Bijlacker 1 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, 
verzenddatum 7 december 2022 (Z22 097592)
Koekoeksbloem 2 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, 
verzenddatum 21 december 2022 (Z22 103808)
Meidoornlaan 19 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
16 november 2022 (Z22 094537)
Molenpad 2b in Akersloot, betreft concept aanvraag het vestigen van een installatie-
bedrijf, verzenddatum 22 december 2022 (Z22 101149)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Mient 111 in Castricum, het bouwen van een schuur (legalisatie), verzenddatum 
17 november 2022 (Z22 090314)
Oude Parklaan 8 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen op de garage, 
verzenddatum 28 november 2022 (Z22 091854)
‘t Kieftenland 12 in Limmen, het vervangen van de carport, verzenddatum 
16 december 2022 (Z22 091600)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
  
Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende evenementenvergunning Egmond Wandel Marathon 2023 op  
   zaterdag 21 januari 2023 en zondag 22 januari 2023 over het strandplateau       
   en door de duinen bij Castricum, verzenddatum 2 januari 2023 (Z22 095470)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.
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Vanaf 21 januari start Margreet weer 
met een nieuwe reeks van zes dans-
lessen op de zaterdagochtend. Zij 
geeft onder meer danslessen bij 
Forte Kinderopvang en bij de Jan van 
Rijckenborghschool in Heiloo. Sinds 
juli 2022 geeft ze haar eigen dans-
lessen ook in Castricum. Vele ouders 
en kinderen hebben haar al weten te 
vinden en hebben met veel plezier 
mee gedanst.

Met haar schat aan ervaring als 
groepsleerkracht weet Margreet hoe 
het is om een groep te begeleiden. 
Haar grootste passie is dansen. Haar 
rust en enthousiasme zijn voelbaar in 
de lessen en workshops die ze geeft. 
De inspirerende muziek zet je, als 
vanzelf, in beweging!
De proe�essen en de winterreeks zijn 
op zaterdagochtend in sporthal De 
Bloemen in Castricum. Van 09.00 tot 
09.45 uur voor kinderen van 2 tot 4 
jaar, samen met een ouder/volwas-
sene. Van 10.00 tot 11.00 uur voor 

kinderen van 4 tot 8 jaar. 

Aanmelden bij Margreet: 
rozequarts@hotmail.com. 

Meer informatie op:
www.margreetrodenburg.nl/dans.

Dans vanuit je hart - Winterreeks
Castricum - Op zaterdag 14 januari kun je meedoen met de gratis proef-
lessen ‘Dans vanuit je hart’, die gegeven worden door Margreet Roden-
burg Lifecoaching en Dans. Deze danslessen zijn voor kinderen en 
ouders.

Margreet Rodenburg tijdens een 
dansles. Foto: Marcel Fraij

Ar Keltia neemt je mee naar Ierland, 
Schotland, Galicië en Bretagne met 
jigs en reels en prachtige, vaak 
melancholische liederen. De band-
leden maken daarbij gebruik van een 
grote diversiteit aan instrumenten, 
zoals de Ierse harp, Ierse whistles, 
gitaar, accordeon en natuurlijk de 
bodhran. Folkgroep ’t Duynvolck 
staat voor folk-plezier. Met Ierse 

�uiten, viool, gitaren en zang vertolkt 
deze groep een variëteit aan Ierse 
dansen en Ierse songs. Maar het is 
voor de bandleden ook altijd een 
leuke muzikale uitdaging om Ierse 
melodieën te mixen met oud-
Hollandse liederen. 
Het optreden begint zondag 22 
januari om 15.00 uur en de toegang 
is gratis.

Ierse volksmuziek in Vredeburg
Limmen - Cultureel centrum Vredeburg aan de Dusseldorperweg 64 heeft 
ook dit jaar weer maandelijks een muziekmiddag, verzorgd door 
verschillende muziekgroepen. Na korte concerten kunnen andere muzi-
kanten aansluiten om deel te nemen. Op 22 januari staan twee bands op 
het podium die Ierse muziek ten gehore brengen: Ar Keltia en ’t 
Duynvolck.

De bandleden van Ar Keltia. Foto: aangeleverd

Castricum - Kees Krone, geboren en 
getogen in Limmen, bezocht in 1966 
voor de eerste keer de Verenigde 
Staten en Canada, hij werkte toen 
voor een bloembollenexportbedrijf. 
Vanaf 1984 reisde hij naar alle 
werelddelen en was werkzaam in de 
luchtvaartindustrie. Door dit boei-
ende beroep kwam hij in contact met 
veel culturen, religies en politiek en 
heeft hij veel wereldsteden gezien. 
Daardoor kijkt hij terug op een geva-
rieerd werkzaam leven van vijftig jaar 

en kan hij veel vertellen over de 
internationale handel in die tijd en 
zijn reiservaringen.
Op 27 januari is hij te gast bij Welzijn 
Castricum in gebouw ‘De Landbouw’ 
aan de Dorpsstraat 30. De lezing 
begint om 12.00 uur. Entreeprijs: 5 
euro inclusief lunch. 

Aanmelden vóór maandag 23 januari 
via info@welzijncastricum.nl of 0251 
656562 onder vermelding van ‘Lezing 
Kees Krone’.

Lunchlezing door Kees Krone

De Woude - Zondag 15 januari om 
15.00 uur treedt zangeres Mariëlle 
Koeman samen met het trio van 
pianist en echtgenoot Jos van Beest 
op in restaurant Het Kombof aan de 
Woude 32a. Mariëlle legt warmte en 
diepte in haar muziek, zoals de 
componisten van haar zorgvuldig 
uitgekozen repertoire het bedoeld 
hebben. Zo brengt zij een breed 
repertoire uit het onuitputtelijke 
‘American Songbook’, dat ze op geheel 

eigen wijze vertolkt. Opvallend hierbij 
is ook haar diversiteit in talen. Zo 
vertolkt ze songs in het Portugees, 
Spaans en zingt ze Franz Lehar’s ‘Dein 
ist mein ganzes herz ‘ in het jazzy 
Duits. Verder vertolkt zij ‘songs’ van 
haar repertoire in het Frans, Engels en 
zelfs in het Nederlands. Pianist Jos van 
Beest zet zijn stukken vaak op in geïm-
proviseerde intro’s, waarbij de thema’s 
verrassend worden ingeluid. Kom op 
tijd want vol is vol. Gratis entree.

Optreden Mariëlle Koeman en 
trio Jos van Beest in Het Kombof

Mariëlle Koeman en Jos van Beest. Foto: aangeleverd

Castricum - Sinds september is 
iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 
uur het Crea Café in het gebouw van 
Stichting Welzijn Castricum aan de 
Dorpsstraat 30. Dit is een samenwer-
king tussen Stichting Welzijn 
Castricum en de Evangeliegemeente 
Castricum. Na een korte sluiting 
tijdens de kerstvakantie start men op 
14 januari met een workshop porse-
lein beschilderen. Theepotten, 
bekers, schotels en borden kun je 
heel eenvoudig een bijzonder uiter-
lijk geven, door ze met stiften te 
beschilderen en vervolgens af te 
bakken in een oven. Het Crea Café is 
een plek waar iedereen welkom is, 
die het leuk vindt om onder het 
genot van een kopje ko�e of thee 
creatief bezig te zijn. Ook als je (nog) 
niet creatief bent, maar het gewoon 
gezellig vindt om langs te komen 
voor een kopje ko�e of thee, dan 
ben je welkom. Mocht je zelf geen 
servies hebben om te beschilderen, 
dan is er een beperkte voorraad 
tweedehands servies aanwezig om 
voor een kleine bijdrage over te 
nemen. Nadere informatie is via 
creacafe1901@gmail.com in te 
winnen.

Porselein beschilderen 
bij het Crea Café

Met een leuke tekening geef je een 
porseleinen bord een heel andere 
uitstraling. Foto: aangeleverd

Bakkum - Het nieuwe jaar begint 
swingend bij restaurant De Oude 
Keuken. Op zondag 15 januari speelt 
daar de band Little Sister & the Four 
Roses. Deze band speelt niet alleen 
repertoire van jaren geleden, maar 
steekt ook hedendaagse liedjes in 
een jaren-50-jasje. De vijf muzikanten 
spelen eigenlijk alleen voor de lol en 

de bezetting is: zang, gitaar, bas, 
keyboard en drums.
Dans je mee? Dan ben je welkom 
vanaf 14.00 uur, een uur eerder dan 
gebruikelijk dus. De toegang is gratis, 
wel kun je een bijdrage voor de 
muzikanten achterlaten als je van de 
muziek hebt genoten. Zie ook www.
deoudekeuken.net.

Swingend optreden van Little 
Sister & the Four Roses

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Vous n’aurez pas ma haine

vrijdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Presque
donderdag 20.00 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
Hallelujah: Leonard Cohen, 

A Journey, A Song
zaterdag 19.30 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 19.30 uur
Avatar: The Way of Water 3D

vrijdag 19.30 uur
Avatar: The Way of Water 2D

vrijdag 15.00 uur
zaterdag 20.00 uur
dinsdag 19.30 uur

Triangle of Sadness
zondag 12.30 uur

De Gelaarsde Kat 2: 
De Laatste Wens

Programma 12 januari  t/m 18 januari

13 november 2015. Antoine en zijn 
vrouw Hélène leiden een liefdevol 
leven in Parijs met hun anderhalf 
jarig zoontje Melvil. Als Hélène die 
avond naar een concert gaat, slaat 
het noodlot toe: samen met 88 
anderen komt ze om tijdens de 
aanslag op de Bataclan. Antoines 

wereld stort in, maar hij weigert de 
daad te beantwoorden met haat. Zijn 
emotionele Facebookpost over de 
liefde voor zijn gezin ontroert al snel 
de hele wereld. Tussen alle media-
aandacht en verdriet realiseert 
Antoine zich dat zijn zoontje hem nu 
meer nodig heeft dan ooit.

Vous n’aurez pas ma haine

Deze documentaire laat de ontwik-
keling van Leonard Cohens carrière 
zien en focust zich op de ontstaans-
geschiedenis van zijn meest 
bekende en meest gecoverde song. 
Cohen werkte er maar liefst zeven 
jaar aan en op papier telde het 
uiteindelijk meer dan honderdvijftig 
coupletten. In eerste instantie werd 
Hallelujah afgewezen door zijn 

platenmaatschappij, maar vertol-
kingen van onder andere Je� 
Buckley en Rufus Wainwright 
wekten het tot leven. Met ontroe-
rende getuigenissen van grote 
artiesten voor wie het lied een 
persoonlijke toetssteen is geworden 
en een schat aan nooit eerder 
vertoond archiefmateriaal van de 
Cohen Trust.

Hallelujah: Leonard Cohen, 
A Journey, A Song
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Het was een zware strijd op het 
strand. De harde wind uit het zuiden 
zorgde voor een grote kopgroep op 
de heenweg, zodat op de terugweg 
de aanval op de winst kon beginnen. 
Diverse pogingen om een gat te slaan 
met het peloton haalden niets uit. De 
favorieten voor de winst waren op de 
heenweg niet voor in het peloton te 
vinden, de krachten werden gespaard 
voor de terugweg. Pas vlak voor de 
eerste lus in Velsen-Noord ontstond 
er een uitgerekt lint van �etsers, 
waarbij Zonneveld, Appel en Welling 

bij elkaar bleven. Appel reed vlak 
voor de lus 300 tot 400 meter weg, 
maar na het eerste technische stuk 
was het verschil weer minimaal. Stijn 
Appel wist in Wijk aan Zee zijn voor-
sprong te vergroten, waardoor al snel 
richting Egmond aan Zee duidelijk 
werd dat Appel ging winnen.

Stijn Appel durfde van te voren niet 
zo te dromen. Als outsider kwam hij 
als eerste over de �nish en boekte hij 
zijn eerste overwinning op het strand. 
,,Dit is een hele mooie om het strand-

seizoen mee te beginnen. Ik wist dat 
ik kansen had en sterk was, maar dan 
moest ik eerst wegrijden. Er was een 
klein groepje weg, toen het tempo 
stil viel ben ik gewoon doorgegaan. 
Ik heb lang alleen gereden. Zonne-
veld is nog aangesloten, maar bij Wijk 
aan Zee reed ik solo weg.’’ De Belg 
Jordi Warlop volgde op gepaste 
afstand als tweede in 1.03.23. Thomas 
Joseph, ook uit België, behaalde de 
derde plaats bij deze 22e editie 
(1.03.26).  

Riejanne Markus, Nederlands 
kampioen op de weg, wint bij de 
vrouwen
De dames konden zaterdag tot aan 
de Noordpier mee in het grote 
peloton heren, waar onder andere 
ook Thomas Dekker en Laurens ten 
Dam zich in bevonden. Bij de lus in 
Velsen-Noord voerden Riejanne 
Markus, Tessa Nee�es, Eva Buurman 
en Maud Rijnbeek het tempo op. 
Nee�es kwam als eerste het strand 
weer op en gaf gas richting Wijk aan 
Zee. Er moesten veel gaten gedicht 
worden, maar bij Wijk aan Zee ging 
Jumbo-Visma renster Riejanne 
Markus er vandoor. 
Pauliena Rooijakkers ging mee en 
samen sloegen zij een gat ten 

opzichte van de overige rensters. 
Samen reden zij terug naar Egmond 
aan Zee, waar de wedstrijd bij de 
strandopgang beslist werd in het 
voordeel van Markus. ,,Blij dat ik de 
overwinning vandaag heb kunnen 
pakken, dit is er eentje die je als 
strandracer wilt hebben. De meiden 
van onze ploeg doen het goed in de 
cross, dus ik moet ook een beetje 
mee met de jonge meiden en dat heb 
ik vandaag gedaan.’’

Editie 2024
De volgende editie de GP Groot 
Egmond-Pier-Egmond zal plaats-
vinden op zaterdag 13 januari 2024. 
Inschrijven is mogelijk vanaf medio 
augustus.

Regio - De 22e editie van de GP Groot Egmond-Pier-Egmond werd zaterdag gewonnen door outsider Stijn 
Appel. Na de lus in Wijk aan Zee pakte hij een ruime voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. In een tijd 
van 1.03.20 �nishte hij zaterdag meer dan verdiend als eerste op de Boulevard Noord. Bij de dames kwam 
Nederlands kampioen op de weg, Riejanne Markus, als eerste over de �nishstreep. Na een spannende strijd met 
Pauliena Rooijakkers wist Markus het verschil te maken na de lus in Castricum aan Zee en pakte ze de winst in 
1.15.22.

Stijn en Riejanne winnen Egmond-Pier-Egmond
Stijn Appel wint GP Groot Egmond-Pier-Egmond. Foto: Le Champion

Stijn Appel. Foto: Le Champion

Riejanne Markus. Foto: Le Champion
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Door Aart Tóth

Tezamen zorgden de enveloppen 
voor een minimale omzet bij de deel-
nemende ondernemingen in het 
Dorpshart van 443.500 euro. Inmid-
dels zijn de tien prijswinnaars 
bekend. De hoofdprijs bestond uit 
250 euro ‘Handje Contantje’ en de 
tweede prijs van 125 euro ‘Handje 
Contantje’ is ook zeer de moeite 
waard. Daarbij waren er nog acht 
mooie prijspakketten te verloten. De 
trekking vond plaats bij Reclame aan 
de Kust, dat de actie ondersteunde. 
Simone Veldt-Bakkers selecteerde 
onder het toeziend oog van vijf 
getuigen de winnaars. Het bleek een 
heel karwei met 1774 enveloppen, 
na de trekking volgde een controle 
van de betre�ende kassabonnen.
Vervolgens was op 9 januari de prijs-
uitreiking, die vond plaats in club-

Mariz. De prijswinnaars waren uitge-
nodigd naar de prijsuitreiking te 
komen, maar wisten niet vooraf voor 
welke prijs. De spanning werd vervol-
gens opgevoerd, waarbij de drankjes 
rijkelijk vloeiden. Vervolgens werden 
de prijswinnaars bekend gemaakt 
vanaf de tiende naar de hoofdprijs, 
hetgeen de spanning nog meer deed 
stijgen. Daarbij waren onderstaande 
personen een ervaring rijker.

Hoofdrijs €250 Handje Contantje: H. 
Veldt
2e Prijs €125 Handje Contantje: 
Marijke van den Breevaart
3e tot 10e prijs prijzenpakketten: 
Lourens, Anna Elema, Kees de Groot, 
T. Pepping, Koen Glorie, J. Kwast, 
Joost Glorie en S. Schaank. Na de 
uitreiking lekker napraten en drinken 
in clubMariz, waar het nog lang 
gezellig rumoerig bleef.

Castricum - De spaaractie ‘Handje Contantje’, die al jaren wordt georganiseerd door het Ondernemersfonds van 
Dorpshart Castricum, kreeg wederom een feestelijke afsluiting. Het Ondernemersfonds vertegenwoordigt 
ondernemers uit de Dorpsstraat, Dorpsplein, Torenstraat, Burgemeester Mooijstraat, Bakkerspleintje en Stati-
onsweg. Maar liefst 1774 gevulde enveloppen met ieder kassabonnen tot minimaal 250 euro waren ingeleverd.

Handje Contantje: feestelijke prijsuitreiking

Simone Veldt-Bakker tijdens de trekking met vijf getuigen, niet zichtbaar op de foto. Foto: Aart Tóth

De prijswinnaars van Handje Contantje. Foto: Aart Tóth

,,En ik vind het nog steeds zo ontzet-
tend leuk om te doen!’’ vertelt Anne 
enthousiast. ,,Iedereen is welkom en 
niemand hoeft zich te schamen voor 
zijn of haar eetgewoonten. Wil jij veel 
gewicht kwijt of gewoon graag een 
paar kilo, het is nooit te laat om te 
werken aan een gezond lichaam én 
af te rekenen met ongewenst (vr)
eetgedrag!’’ In haar praktijk begeleidt 
zij onder meer mensen die last 
hebben van emotie-eten, suikerver-
slaving en (stiekeme) eetbuien. ,,Er zit 
vaak een heel verhaal achter deze 
lastige eetgewoonten maar ze zijn 
zeer zeker af te leren.’’

Weg met de razor, hallo laser! ,,Als je 
al zo lang in het vak zit als ik is het 

ook leuk om wat nieuws te leren. En 
dat heb ik gedaan!’’ vertelt Anne. 
,,Want per 1 januari dit jaar bied ik 
ook permanente laserontharing aan 
in mijn salon om de�nitief af te 
rekenen met ongewenste haargroei. 
Ik werk met de allernieuwste tech-
niek op dit gebied: de diode ice laser 
met maar liefst vier gol�engten. Deze 
laser is daarom geschikt voor ieder 
huid- en haartype. Iedereen kan nu 
op een veilige, pijnloze en betaalbare 
manier geholpen worden. Zo ben je 
het gehele jaar door klaar voor de 
zomer! Ook is deze laser geschikt 
voor huidverbetering en de oplei-
ding hiervoor sluit ik volgende 
maand af. Naast permanent ontharen 
zal ik deze mooie methode in maart 

dit jaar gaan aanbieden. Ik kijk er 
enorm naar uit’’, aldus Anne. Annes 
consulten worden vaak geheel of 
gedeeltelijk vergoed door 
verzekeraars.

Voor meer informatie over gezond 
afvallen of permanente laserontha-
ring kunt u bellen (072 5332636) of 
een e-mail naar info@lekker-slank.
com sturen.

Heiloo - Heb je overgewicht en wil je daar op een gezonde manier mee 
aan de slag? Dan ga je naar Anne Bruin! Zij is met haar achttien jaar erva-
ring op afslankgebied ondertussen een begrip in Heiloo en omstreken.

Naast gezond afslanken 
nu ook beauty bij Anne Bruin

Anne Bruin. Foto: aangeleverd

De diode ice laser werkt op vier 
verschillende gol�engten. 
Foto: aangeleverd

Limmen - Noud en Fenna Kaandorp waren vorige week druk bezig met het 
verzamelen van kerstbomen. Dat dit prima verliep, is op deze foto goed zicht-
baar. Broer en zus wilden zo samen zestig kerstbomen inzamelen. De ingeza-
melde bomen brachten ze naar het gemeentelijke inleverpunt. Voor elke inge-
leverde boom kregen ze vijftig cent, een mooie �nanciële start dus van het 
nieuwe jaar! Foto: Bart Kaandorp

Kerstbomen zijn de deur weer uit

Castricum - Heb je er wel eens over nagedacht om bezorger te worden 
van de Castricummer? En weet je dat het ook heel leuk werk is? Meteen 
lekker gezond bezig in de buitenlucht en het levert nog een leuk zakcentje 
op ook! Want de verdiensten als bezorger zijn bij de Castricummer ruim 
boven het minimumloon. Dat wil jij toch ook? Dan heb je geluk, want de 
Castricummer heeft wegens uitbreiding weer plek voor nieuwe bezorgers. 
Iedereen vanaf 13 jaar kan bezorger worden, ongeacht je leeftijd, ook 
65-plussers zijn welkom. De Castricummer maakt het je ook nog extra 
gemakkelijk: want de kranten worden bij jou thuis afgeleverd en je kunt 
gratis gebruik maken van de krantentas. En omdat de Castricummer de 
bezorgers een warm hart toedraagt, krijg je ook nog eens een cadeaubon 
van Coolblue ter waarde van 15 euro. Dat klinkt toch top? Wil je ook 
werken als bezorger voor de leukste en meest gelezen krant van de regio ? 
Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Marco van Verspreidnet 
via telefoonnummer 0251 674433, of per e-mail: info@verspreidnet.nl. 
Meer informatie kun je ook vinden op: www.verspreidnet.nl. 
Je bent harte welkom!

Goed zakcentje? Er is plek bij
de Castricummer voor bezorgers
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Deze puzzel moest tijdens de Puzzelchallenge van 2022 gelegd worden.

Akersloot - Na het grote succes van 
de vorige twee jaar organiseert Mars-
kramer Velzeboer op zaterdag 21 
januari de derde editie van de 
Puzzelchallenge. Aan de vorige editie 
deden maar liefst 93 teams mee; 
ruim 300 mensen hebben mee 

gepuzzeld. Welk team van vier 
personen legt als eerste een puzzel 
van 1000 stukjes? De puzzel is verze-
geld af te halen, deelname kost 20 
euro. Het evenement is op 21 januari 
om 20.00 uur online, via zoom. 
Aanmelden kan voor 15 januari via 

de website (https://marskramervelze-
boer.nl/puzzelchallenge/)

Organisator Rob Dekker meldt dat er 
inmiddels 30 teams ingeschreven 
zijn. Meer dan 100 teams is niet 
mogelijk.

Derde editie Puzzelchallenge

LEZERSPOST

Het College in Castricum heeft voor 22 december 2022 een raadsvoorstel 
gedaan wat nagenoeg uniek is in Nederland. Het gaat daarbij onder meer 
om:

a) een **** (een politieke partij wil dit woord zelfs niet meer gebruiken) in 
de Dorpsstraat te maken

b) gelijktijdig op het Stationsplein én een publieksvriendelijk entree te 
maken én op diezelfde plek een tunnelbak voor auto’s neer te leggen!

c) de Ruiterweg (= ooit een weg van/voor ruiters!) tot nieuwe hoofdstraat 
van Castricum te bombarderen

Er zijn acht partijen in Castricum. Behalve het College vind GEEN ENKELE 
PARTIJ dit een goed voorstel: vier schijnen tegen te stemmen en de rest 
vind ook dat het College zijn huiswerk moet overdoen. Er zijn in democra-
tisch Nederland colleges om veel minder gesneuveld. Maar in Castricum 
mag dit College zijn ‘huiswerk’ overdoen.

Niet alleen de (buurt)bewoners in het dorp zijn fel tegen, zelfs de onderne-
mers zien het niet meer zitten. Er is zelfs nog niet één groep of partij die 
zijn steun aan dit voorstel wil geven!

Waarom zou je besluiten dit College, dat na tientallen jaren met dit nu 
afgewezen voorstel kwam, nu een alternatief te laten ontwerpen? Verwacht 
je dan wel meer draagvlak te krijgen? Of krijgen we dan een (ander?) voor-
stel dat met de politieke hakken over de sloot wordt binnen gehaald?

Eén voorstel over de Beverwijkerstraatweg dateert al uit 1929. Tientallen 
plannen hebben het nooit gehaald. Er wordt nu een de�nitief besluit voor 
de lange termijn over acht à negen jaar verwacht. Dat bekent dat we pas ná 
2029 gaan besluiten! In dat jaar kunnen we dan dus een EEUW besluite-
loosheid in Castricum gaan ‘vieren’! Zou dat een politiek unicum zijn?

Hans van Balgooi

Politiek unicum in Castricum?

Het volgende programma wordt 
aangeboden:

• 08.00 - 09.30 uur: Miracle Morning!
Work-out door Your�tmind en 
hypnosesessie door Hypnotherapie 
Castricum. Maximaal veertig plekken 
beschikbaar, voor deze sessie is 
vooraf aanmelden via www.transfor-
matiehuiscastricum.nl noodzakelijk.

• 10.00 - 11.30 uur: De kracht van 
micro- en macrodoseren met plant-
medicijnen. Hoe kun je plantmedi-
cijnen (op een veilige manier) 
inzetten voor jouw zelfontwikkeling?

• 12.00 - 13.00 uur: Inloopuur. Maak 
kennis met de verschillende onder-
nemers, kom pure cacao proeven en 
neem een kijkje bij het Loveli-
productassortiment. Koop de pure 
cacao op deze dag met 15% korting.

• 13.00 - 14.00 uur: De kracht van 
ademen. Ervaar hoe je jouw ademha-

ling kunt gebruiken om stress te 
verminderen, je gezondheid te 
bevorderden en je (sport)prestaties 
te verbeteren.

• 14.00 - 15.00 uur: De helende 
werking van acupunctuur. Leer hoe 
je acupunctuur in kunt zetten bij 
verschillende klachten.

• 15.00 - 16.00 uur: Burn-out; wat het 
is en hoe kun je het voorkomen?

• 16.00 - 17.00 uur: Soundhealing. 
Ervaar de helende kracht van muziek.

Als klap op de vuurpijl staat er voor 
de eerste honderd mensen een 
superleuke goodiebag klaar!
Transformatiehuis Castricum is 
gevestigd aan de Castricummer Werf 
138 en 144. Kijk op www.transforma-
tiehuiscastricum.nl voor meer infor-
matie. Eventuele vragen kunnen naar 
info@transformatiehuiscastricum.nl 
gestuurd worden.

Uniek evenement bij 
Transformatiehuis Castricum
Castricum - Transformatiehuis Castricum, hét centrum voor spirituele 
groei en ontwikkeling, opent op zaterdag 14 januari haar deuren voor 
een kennismakingsevenement met verschillende workshops en lezingen. 
Iedereen die interesse heeft om deel te nemen is van harte welkom. De 
toegang is gratis.

Kom kennismaken met Transformatiehuis Castricum. Foto: aangeleverd

AGENDA
WOENSDAG 11 JANUARI

Open inloopavond koor Vocal Tour 
om 20.00 uur in de Montessori-
school aan de Groenelaan/hoek 
Kleibroek in Castricum.

VRIJDAG 13 JANUARI
Echte Boter Boardingtoernooi van 
18.00 tot 21.30 uur in sporthal De 
Lelie aan de Rembrandtsingel 3 in 
Akersloot. Info via www.boarding-
toernooi.com en op pagina ‘Boar-
dingtoernooi’ op Facebook.

Weens nieuwjaarsconcert door 
European Philharmonia om 20.15 
uur in de Cultuurkoepel aan de 
Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. 
Kaarten à € 27,50 via www.cultuur-
koepelheiloo.nl en aan de deur. 
Foto: aangeleverd

ZATERDAG 14 JANUARI
Echte Boter Boardingtoernooi van 
09.00 tot 21.30 uur in sporthal De 
Lelie aan de Rembrandtsingel 3 in 
Akersloot. Info via www.boarding-
toernooi.com en op pagina ‘Boar-
dingtoernooi’ op Facebook.

Proe�es ‘Dans vanuit je hart’ voor 
kinderen 2-4 jaar met volwassene 
van 09.00 tot 09.45 uur en voor 
kinderen 4-8 jaar van 10.00 tot 11.00 
uur in sporthal De Bloemen aan De 
Bloemen 71 in Castricum. 
Aanmelden bij Margreet Rodenburg 
(rozequarts@hotmail.com) en info 
via www.margreetrodenburg.nl/
dans. Foto: Marcel Fraij

Repair Café van 12.30 tot 15.30 uur 
in de bibliotheek aan de Geester-
duinweg 1 in Castricum. Samen met 
vrijwilligers kapotte apparaten, 
kleding en speelgoed repareren. 
Tevens advies over energiebespa-
ring. Aanmelden niet nodig. 

Lezing ‘Vogelen in Frankrijk’ door 
Harm Niesen om 14.00 uur in 
bezoekerscentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2 in Castricum. Entree-
prijs 3 euro (gratis voor leden Vogel-
werkgroep Midden-Kennemerland). 
Foto: Harm Niesen

ZONDAG 15 JANUARI
Echte Boter Boardingtoernooi van 
10.30 tot 18.00 uur in sporthal De 
Lelie aan de Rembrandtsingel 3 in 
Akersloot. Info via www.boarding-
toernooi.com en op pagina ‘Boar-
dingtoernooi’ op Facebook

MAANDAG 16 JANUARI
Maandelijkse bijeenkomst voor 
slechthorenden van 14.00 tot 16.00 
uur in dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom 15 in Castricum. 
Aanmelden is niet nodig, deelname 
is gratis. Ko�e en thee zijn voor 
eigen rekening. Info via c.min@
welzijncastricum.nl.

Optreden band John The Revelator 
om 20.00 uur (inloop 19.15 uur) in 
cultureel centrum Vredeburg aan de 
Dussepdorperweg 64 in Limmen. 
Kaarten à 15 euro (inclusief ko�e/
thee) via www.limmencultuur.nl.

WOENSDAG 18 JANUARI
‘Ontmoet Evenement’ door Stich-
ting Sport-Z en Organize2Move op 
woensdag van 10.00 tot 14.00 uur in 
sporthal De Enterij aan de 
Middenweg 3b in Limmen. 
Aanmelden via k.groen@sport-z.org 
of 06 53242995. Info via www.

sport-z.org/ontmoetevent. 

Informatieavond ‘Samen met 
CALorie de winter door’ om 20.00 
uur in het Buurt- en Biljartcentrum 
aan de Van Speykkade 61 in 
Castricum. Veel praktische tips om 
energie te besparen. Tevens 26 
januari in cultureel centrum 
Geesterhage.

EXPOSITIES
Joshua Stam exposeert zijn schilde-
rijen tot 1 februari in de ontmoe-
tingsruimte van de Tuin van Kapi-
tein Rommel aan de Stationsweg 
(schuin tegenover het NS-station) in 
Castricum. Te bezichtigen van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
09.30 en 16.30 uur. Info via www.
tuinvankapiteinrommel.nl.

Dick Berendes, Frans Lieshout en 
Harm Noordhoorn exposeren tot en 
met 6 februari hun gra�sch werk   in 
restaurant De Oude Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum 
onder de titel ‘De letter bevrijd’. De 
drie kunstenaars maken ieder op 
eigen wijze gebruik van letters, ze 
noemen hun werk ‘typogra�ek’, een 
combinatie van typogra�e (tekst-
vormgeving) en gra�ek (kunst op 
basis van druk- en digitale 
technieken).

De expositie ‘Castricum Spoort’ van 
Oud-Castricum over de geschie-
denis van de Castricumse spoorlijn 
is tot en met april 2023 te bezich-
tigen in gebouw De Duynkant aan 
de Geversweg 1b in Castricum. 
Geopend elke eerste en derde 
zondag van de maand tussen 13.30 
en 16.00 uur. Toegang 1 euro (gratis 
voor leden).

Het atelier van schilderes Sabrina 
Tacci en fotograaf Marina Pronk aan 
de Van Oldenbarneveldweg 32 in 
Bakkum is elke vrijdag van 13.00 tot 
18.00 uur geopend voor publiek. 
Tevens elk tweede weekeinde van 
de maand geopend op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 18.00 uur.
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 stiekem kijken  5 deel v.e. geschrift  10 groot 
mens  11 morsdoek  13 indien  14 bladgroente  16 ten-
nisterm  18 voor  19 ijzer  20 belangstelling  23 dominee  
24 speelschijf  26 hallucinerend middel  27 vrees  29 ka-
rakter  31 bevlieging  32 houding  34 afslagplaats bij golf  
36 voordat  37 zwaardwalvis  39 kostuum  40 verveeld  41 
vlaktemaat  42 onder vermelding van  43 sluis  44 te koop 
aangeboden  46 godin v.d. aarde  48 mestvocht  51 houten 
hamer  53 manwijf  55 ergo  57 grassteppe  59 vogelproduct  
60 eenvoudig  63 slee  64 sportartikel  66 vakbond (afk.)  67 
jongere broer of zus  68 Baskische afscheidingsbeweging  69 
uitdrukking  71 modder  72 schootcomputer  73 ontroering.

Verticaal: 1 ingedikt sap  2 strik  3 United States  4 verharde 
huid  6 deel v.h. lichaam  7 Nederlandse Spoorwegen  8 ivoor  
9 werelds  10 bindmateriaal  12 eetgerei  14 erwtensoep  15 
beursterm  16 droog  17 Russisch heerser  20 in het algemeen  
21 commerciële tv-zender  22 nauw  25 kampeerwagen  28 
staat in Amerika  30 discussie  31 serie  33 in plaats van  35 
priem  36 Europeaan  38 soort hert  42 muziekgezelschap  
43 tromp  45 laan  47 kledingstuk  49 vierhandig zoogdier  
50 werkschuw  52 sprookjesfi guur  54 boomvrucht  55 door 
middel van  56 bevel  58 staat  61 halfbloed  62 hetzelfde  65 
Ierse verzetsgroep  68 profeet  70 Militaire Politie  71 heilige.
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Mooie damesmode voor 
een prima prijs? 
Bij Twice Women’s Wear aan de 
Torenstraat 36 vind je prachtige 
betaalbare items van diverse 
merken. Het maakt niet uit of je 
sportief, zakelijk of lie� ijk voor de 
dag wilt komen, bij Twice Women’s 
Wear vind je altijd iets leuks! 
Bovendien kun je er ook terecht 
voor leuke accessoires, van riemen 
tot sieraden.

Onder de inzenders van de 
juiste oplossing van onze puzzel 
verloten wij een waardebon van 
€20,- , te besteden bij
Twice Women’s Wear.  

Mail de oplossing voor 
maandag 16 januari naar
puzzel@castricummer.nl

Tijdens de bestuursvergadering van 
16 november 2018 nam Jan de voor-
zittershamer over van toenmalige 
voorzitter John Wissenburg. Jan was 
op dat moment een molenaar in 
opleiding (MIO) op molen De Oude 
Knegt. Op 12 november 2022 heeft 
Jan deze molen voor de laatste maal 
bezocht, waar hij, heerlijk zittend op 
een stoeltje, met een stralende 
blauwe lucht, nog eenmaal genoot 
van deze molen. Het bestuur van de 
SUAM reageert: ,,We hebben Jan leren 
kennen als een man die zijn functie 
binnen onze stichting zeer serieus 
nam. De bestuursvergaderingen 
leidde hij op een heel �jne wijze en hij 
had daarbij oog voor details. In deze 
periode bezocht Jan, uit naam van de 
SUAM, tal van bijeenkomsten en 
zorgde ervoor dat de stem van de 
SUAM werd gehoord. Daarnaast 
bezocht Jan regelmatig diverse 
molens om onze molenaars te 
spreken en te enthousiasmeren. Daar-
naast had hij ook veel belangstelling 

voor de winkel van De Oude Knegt en 
in het bijzonder voor de vrijwilligers 
die deze winkel bestieren.
Jan kwam zelf uit een molenaarsfa-
milie en hij vertegenwoordigde de 
SUAM tijdens besprekingen van de 
Cornelis Coalitie inzake het erfgoed-
park. Deze coalitie heeft nog altijd als 
doel om op dit erfgoedpark een hout-
zaagmolen te realiseren. Een droom 
van Jan was om ooit als molenaar op 
deze houtzaagmolen te functioneren. 
Afgelopen zomer vond de viering van 
vijftig jaar SUAM plaats, bestaande uit 
een boottocht over diverse wateren, 
een bezoek aan de Zaanse Schans en 
als afsluiting een barbecue bij molen 
De Oude Knegt. Jan had daar graag 
bij willen zijn, maar was daartoe fysiek 
niet meer in staat. ,,Wij zullen Jan blij-
vend herinneren als een �jne man, die 
zijn SUAM een zeer warm hart 
toedroeg en dan in het bijzonder in 
de richting van zijn geliefde vrijwilli-
gers. Jan Bedankt!’’, aldus secretaris 
Harry Lamers.

Voorzitter Jan Kamphuys van 
molenstichting SUAM overleden
Bakkum - Jan Kamphuys, voorzitter van de Stichting Uitgeester en Akers-
loter Molens (SUAM), is overleden. Hij was al enige tijd ziek. De mole-
naars hebben op verzoek van de SUAM hun molens in de rouw gezet, met 
het wiekenkruis gericht op Bakkum, de woonplaats van Jan en ook de 
plek waar hij is gestorven.

Bakkum - Op 13, 14 en 15 januari is 
de expositie ‘fatum’ te beleven bij 
Open Atelier Marina & Sabrina en 
iedereen is van 13.00 tot 18.00 uur 
welkom! Met ‘fatum’ ofwel levenslot, 
beschikking, toeval of voorzienigheid 
diept het kunstenaarsduo het thema 
‘What if...’ verder uit. Wat als het lot 
een andere pad voor jou in 
gedachten had, jouw kribbe op een 
andere plek had gestaan of die bepa-
lende ontmoeting niet had plaatsge-
vonden? Waar zou je zijn? Wat zou je 
doen? Wie zou je zijn?
Fatum is precies wat Marina al in 
2009 verbeeldde in haar fotoserie 
‘Evolution’. Ze creëerde een ‘nieuwe 
wereld’ in haar studio en huurde 
model Esther van den Eijnde en 
abstract schilderes Brigitte Duin in. 
‘Evolution’ lijken scenes in ‘verweg-

gistan’ maar is gewoon hier maar dan 
anders. De foto’s zijn onderdeel van 
de expositie ‘fatum’ gecombineerd 
met eerdere en recente werken van 
schilderes Sabrina Tacci en andere 
beelden en foto’s van Marina Pronk.

Live muziek
Ook hier neemt fatum het heft in 
handen. Marian Huiberts die de 
muzikale programmering voor 
Atelier Marina & Sabrina regelt, is 
naarstig opzoek naar geschikte muzi-
kanten om zondag live in de expo-
sitie te spelen. Er was een fantastisch 
optreden gepland maar het noodlot 
sloeg toe en een muzikant bles-
seerde zich bij een val. Er zijn 
gesprekken gaande dus kijk even op 
www.marinafotogra�e.nl voor het 
laatste nieuws!

Fatum bij Atelier Marina & Sabrina

Castricum - Medewerkers van PWN hebben vorige week de oormerken van Schotse Hooglanders gecontroleerd. Een 
aantal dieren bleek de tag te zijn verloren. ,,In de winter gaat die controle een stuk makkelijker omdat we de dieren 
lokken met voer. In de zomer is het lastiger.’’ Foto: Bert Westendorp

Controle bij Hooglanders op oorlabels

Door Raimond Bos

De huidige beheerder van ’t Kruis-
punt verricht haar werkzaamheden 
op vrijwillige basis. Om gezond-
heidsredenen legt zij haar taken 
neer en een opvolger vinden blijkt 
niet zo eenvoudig te zijn. Voor de 
Stichting Welzijn Ouderen Akers-
loot was dit aanleiding om voor het 
jaar 2023 een hogere subsidie aan 
te vragen bij de gemeente 
Castricum. Penningmeester 
Hilbrand Klijnstra licht toe: ,,Het is 
geen fulltime baan, het gaat om 
hooguit vijf tot tien uur werk per 
week. Als je dan uitgaat van het 

minimumloon, kom je op ongeveer 
5.000 à 6.000 euro bruto per jaar. 
Daar komen voor ons nog wat 
werkgeverskosten bij, zodat we 
rond de 7.500 euro uitkomen.’’ De 
stichting heeft ook te maken met 
de gestegen energiekosten, waar-
door naar schatting nog eens 2.000 
euro extra nodig zal zijn om de 
begroting sluitend te krijgen.

In�atie
Het bestuur diende bij de 
gemeente een subsidieverzoek in 
voor 30.000 euro. Daarvan is 17.715 
euro toegekend. Volgens Klijnstra is 
dat bedrag 2,4 procent hoger dan 

het subsidiebedrag van vorig jaar. 
,,Terwijl de in�atie al 10 procent is’’, 
merkt hij op. Vorig jaar kaartte het 
bestuur de zorgen omtrent het 
voortbestaan van het ontmoetings-
centrum al bij de gemeente aan. 
,,We hebben destijds een gesprek 
met de wethouder aangevraagd, 
maar er kwam alleen een ambte-
naar langs. Er is verder nooit iets 
uitgekomen.’’ Vanuit het bestuur is 
bezwaar aangetekend tegen het 
subsidiebesloot. Inmiddels heeft 
men ook de in Akersloot wonende 
gemeenteraadsleden op de hoogte 
gesteld van de situatie, zodat zij 
een vuist kunnen maken voor het 
openhouden van ’t Kruispunt. In 
het ontmoetingscentrum zijn bijna 
elke dag van de week activiteiten 
voor senioren. Als er geen extra 
geld komt, ziet het bestuur geen 
mogelijkheid om die activiteiten te 
continueren.

Akersloot - Donkere wolken pakken zich samen boven ontmoetingscen-
trum ’t Kruispunt aan de Mozartlaan. De enige ontmoetingsplek voor 
senioren uit Akersloot moet mogelijk de deuren sluiten. Het bestuur 
slaagde er niet in om een nieuwe vrijwilliger te vinden die het beheer van 
het gebouw op zich wil nemen en een verzoek om meer subsidiegeld, 
zodat een betaalde kracht kan worden ingezet, is afgewezen.

Subsidieaanvraag ’t Kruispunt 
niet volledig gehonoreerd
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Castricum - Op zaterdag 21 januari 
is de derde wereldmuziekzangwork-
shop van Kantado Festivalo in 

Castricum. Deze keer ligt het accent 
op Romaliederen. In vier workshops 
wordt een basiswereldmuziek-
zangrepertoire opgebouwd. In de 
eerste en tweede workshop (okt/
nov 2022) zijn liederen aangeleerd 
uit de Balkanlanden en uit het tradi-
tionele Joodse repertoire; 
Hebreeuws, Jiddisch en Sefardisch. 
Op 25 maart staan Griekse liederen 
op het programma. Daarmee is dan 
de basis gelegd om door te kunnen 
ontwikkelen. Nieuwe deelnemers 
zijn op elk moment welkom.

Deelnemers die een ronde gemist 
hebben, kunnen zo weer aanhaken. 
Kantado Festivalo (‘zangfeestje’) wil 
één keer per maand een zangbijeen-
komst organiseren.  Bij de eerste vier 
bijeenkomsten wordt het repertoire 
opgebouwd en daarna zal het 
aangeleerde repertoire herhaald 

worden en zullen elke keer nieuwe 
liederen worden toegevoegd. Bij 
Kantado Festivalo kunnen de deel-
nemers genieten van het gevoel 
met een band te zingen. Naast de 
vaste begeleiding van Team Kantado 
Festivalo (accordeon, gitaar en 
contrabas) worden ook regelmatig 
gastmuzikanten uitgenodigd. Zo zal 
deze keer bij het Romarepertoire de 
Hongaarse violiste Nora Farkas 
meespelen.

De workshop is van 10.00 tot 12.00 
uur in het gebouw van Tafeltennis-
vereniging Castricum aan de Gobat-
straat 12a en deelname kost 10 euro. 

Aanmelden via info@wimdegoede.
nl of bel 06 12025767. Meer infor-
matie is op www.artstudiodezon.nl 
te vinden (doorklikken op 
muziekactiviteiten).

Romaliederen bij Kantado Festivalo

Romaliederen zingen met begeleiding 
van livemuzikanten. 
Afbeelding: aangeleverd

Castricum/Heemskerk - De Vogel-
werkgroep Midden-Kennemerland 
geeft op vrijdag 13 januari om 19.30 
uur een avondexcursie voor jongeren 

en hun ouders. De bedoeling van 
deze excursie is om bosuilen waar te 
nemen. Al in de winter vormen de 
bosuilen paren die zich voorbereiden 

op het nieuwe broedseizoen. Bij de 
excursie bootst uilenroeper Arend de 
Jong het geluid van de bosuilen na. 
Als het goed is antwoorden de 
bosuilen en soms kunnen de deelne-
mers ze even zien. Dat is altijd reuze 
spannend. Op deze manier inventari-
seert Arend de Jong de broedparen 
in dit gebied en krijgt hij inzicht hoe 
het met de bosuilen gaat. Jongeren 
en hun begeleiders worden uitgeno-
digd om aan de excursie deel te 
nemen. Het verzamelpunt is op de 
parkeerplaats direct tegenover 
Johanna’s Hof aan de Zeeweg in 
Castricum. 
De excursie duurt ongeveer een uur. 
Aanmelden voor de bosuilenexcursie 
is niet nodig en aan de excursie zijn 
geen kosten verbonden. 

Kijk op www.vwgmidden-kennemer-
land.nl voor meer informatie.

Bosuilenexcursies voor jong en oud

Speuren naar bosuilen in het Noord-Hollands Duinreservaat. 
Foto: Jon Pauling via Pixabay

Op vrijdag 10 februari, aanvang 18.00 
uur, staat een Italiaanse maaltijd van 
drie gangen op het menu; soep, 
diverse soorten pasta, toetje. Zondag 
12 februari, aanvang 16.00 uur, is er 
een Duitse maaltijd van drie gangen; 
soep, schnitzel mit pommes en salat, 
toetje. Dit alles komt uit de keuken 
van Heeren van Limmen. Aan het 
toetje werkt ook ijssalon Di Fiorentina 
uit Heiloo mee. Gerda en Jack Burge-
ring gaan eind mei naar Frankrijk om 
zich weer in te zetten voor Alpe 
d’HuZes. Gerda, al jaren vaste vrijwil-
liger bij team deelnemerscoördinatie 

van Alpe d’HuZes, wandelt woensdag 
31 mei als ‘Zus’ de Alpe d’Huez op. 
Verder is zij de gehele week in touw 
met diverse vrijwilligerstaken. Jack, al 
vele malen �etsend deelnemer, gaat 
zich nu die week daar inzetten als 
vrijwilliger bij de teams facilitair en 
vervoer. Beide zamelen, naast hun 
vrijwilligerswerk, natuurlijk ook geld 
in voor dit goede doel.
Als geldwerving hebben zij dit ‘samen 
aan tafel’ met Heeren van Limmen 
opgezet. Op de vrijdag zal al een 
tussenstand worden bekendgemaakt 
en zondag het eindbedrag van deze 

actie. Kaarten te koop bij Gall en Gall 
aan de Vuurbaak in Limmen. Hoe leuk 
is het om met je bedrijf week 6 van 
2023 gezamenlijk af te sluiten door te 
gaan tafelen met elkaar voor Alpe 
d’HuZes? Je kunt ook kaarten kopen 
en deze doneren aan mensen die het 
moeilijk hebben, dit doet de organi-
satie in samenwerking met werk-
groep Caritas van de Cornelius Paro-
chie. Bij aankoop vanaf vier kaarten 
toont men op beide dagen het logo 
van het bedrijf tijdens een doorlo-
pende presentatie. Alpe d’HuZes 
heeft de ANBI-status, mocht er een 
aankoopnota van kaarten nodig zijn 
dan wordt die geregeld. Wilt u 
meewerken als bedrijf door middel 
van een sponsoring, neem dan 
contact op met Gerda Burgering 
(burries@quicknet.nl).

Limmen - Op vrijdag 10 en zondag 12 februari is in Heeren van Limmen 
een gezellig ‘samen aan tafel’ voor het goede doel: Alpe d’HuZes 2023. 
Voor 27,50 euro krijgt u een heerlijke maaltijd van drie gangen (vegeta-
risch is aanwezig) met daarbij één consumptie (uitgezonderd buitenlands 
gedistilleerd). Voor beide datums is plaats voor honderd personen.

Samen aan tafel voor Alpe d’HuZes

Castricum/Beverwijk - de fractie 
van GroenLinks Castricum heeft 
donderdag een bezoek gebracht aan 
de Voedselbank IJmond-Noord in 
Beverwijk. Het doel was om meer 
kennis op te doen over de activi-
teiten van de voedselinzameling en 
de problemen waar de voedselbank 
tegenaan loopt. De fractieleden 
kregen informatie over het inza-
melen van het voedsel en de wijze 
waarop het vervolgens verdeeld 
wordt. Ook stond men stil bij de 
uitdagingen waar de voedselbank 
voor staat, onder meer door de stij-

gende vraag naar voedselpakketten 
en de huisvesting en �nanciering van 
de Voedselbank. ,,Het belangrijkste 
inzicht dat ik meenam van dit werk-
bezoek is dat de voedselbank een 
vast onderdeel is geworden van het 
sociale vangnet in Nederland’’, 
reageert Hannie Lutke Schipholt, 
raadslid voor GroenLinks Castricum. 
Als dank voor dit werkbezoek hield 
GroenLinks zaterdag een inzameling 
voor de voedselbank bij de vestiging 
van Albert Heijn in winkelcentrum 
Geesterduin. Foto: GroenLinks 
Castricum

GroenLinks bezoekt Voedselbank

Castricum - Een 17-jarige jongen uit 
Heerhugowaard gedroeg zich in de 
nacht van vrijdag op zaterdag 
zodanig agressief, dat de politie 
besloot hem een nachtje in het poli-
tiebureau te laten doorbrengen. De 
jongen was al door horecaportiers in 
de Dorpsstraat weggestuurd, toen hij 
even na 03.00 uur uit boosheid tegen 
een �ets trapte. Toen politieagenten 
hem hierop aanspraken, begon hij te 

schelden. Hij weigerde zich te legiti-
meren en was volgens de politie 
zichtbaar onder invloed van alcohol. 
Men besloot de jongen aan te 
houden, waartegen hij zich verzette. 
Ook in het politiebureau in Alkmaar 
bleef hij zich verzetten en spuugde 
hij naar de agenten. 
Hij is de rest van de nacht gebleven 
en kan diverse processen-verbaal 
tegemoet zien.

Jongen (17) nachtje in de cel

Castricum - In de nacht van vorige 
week dinsdag op woensdag viel rond 
01.50 uur een zwarte Mercedes met 
Roemeens kenteken op in de Dorps-
straat. Het voertuig reed vervolgens 
met hoge snelheid weg via de Stati-
onsweg en Mient. De politie 
vermoedde alcoholgebruik en besloot 
de bestuurder te controleren. De man, 
een 37-jarige Roemeen, niet woon-
achtig in Nederland, bleek inderdaad 

iets te veel te hebben gedronken. Hij 
kreeg een bekeuring en een rijverbod 
van twee uur. Ook in de nacht van 
vrijdag op zaterdag hield de politie een 
drankrijder aan. Rond 02.15 wilde een 
automobilist op de Dorpsstraat met 
zijn auto langs een afzetting rijden. 
Tijdens het parkeren raakte hij boven-
dien een �ets. De bestuurder, een 
34-jarige Amsterdammer, had ook iets 
meer gedronken dan is toegestaan.

Twee drankrijders gepakt

Limmen - Op de Rijksweg zagen 
politieagenten vorige week 
woensdag een jongen zonder helm 
rijden op een snor�ets. Sinds 1 
januari is het, ook voor de bestuur-

ders van een snor�ets, verplicht om 
een helm te dragen. Bij controle van 
de snor�ets bleek deze ook nog te 
snel te rijden. De jongen heeft twee 
bekeuringen gekregen.

Twee overtredingen tegelijk

Castricum - Uit een woning aan de 
Geesterduinweg zijn vorige week 
maandag diverse goederen 
ontvreemd. 
De bewoners waren van 12.30 tot 
18.20 uur afwezig. Bij thuiskomst 

ontdekten ze dat de slaapkamer van 
de woning was doorzocht. Geld, 
sieraden, een laptop en een telefoon 
worden vermist. Er werd geen braak-
schade aan de woning 
geconstateerd.

Woninginbraak Geesterduinweg

Regio - De eerstvolgende bijeen-
komst van het Longpunt is op 
woensdag 8 februari van 13.30 tot 
15.30 uur (inloop 13.00 uur). Longarts 
en palliatief arts Dr. K. Pool van het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk 
zal de bezoekers informeren over de 
kwaliteit van leven en kwaliteit van 

sterven. De bijeenkomst vindt plaats 
in het Kennemer Theater aan het 
Kerkplein 1 in Beverwijk. De ko�e/
thee staat klaar en de toegang is 
gratis. Aanmelden voor deelname via 
06 45606799 / 072 5336395 of door 
een e-mail naar beverwijk@longpunt.
longfonds.nl te sturen.

Bijeenkomst van Longpunt
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Daaronder niet de bikkels van deze 
avond. Na een aftastende eerste 
omloop onder aanvoering van 
Maurice Kau�man nam een trio 
bestaande uit de gebroeders Walter 
en Dave van Kuilenburg samen met 
Koen Konst de  teugels in handen. 
Het tempo werd opgelegd door 
Walter van Kuilenburg en zijn twee 
metgezellen konden niet meer dan 
volgen. 
Toch bleek dat het iets te hoog 
gegrepen was voor Koen Konst, 
waardoor hij de gebroeders moest 
laten gaan. De verwachting was dat 
de mannen elkaar verder geen pijn 
zouden gaan doen en dat een eind-
sprint de volgorde moest gaan 
aanwijzen en waarvan de uitkomst 
niet zeker was. Daar al het kopwerk 

op de schouders van Walter van 
Kuilenburg terecht was gekomen, 
zou hij dan ook wel gaan winnen, 
was de gedachte. Toch kon Dave van 
Kuilenburg door het verwoestende 
werk van zijn oudere broer, lijkend 
op broedermoord, het niet tot een 
eindsprint laten komen en moest 
daardoor na veertig minuten 
afhaken, maar mag zich beroepen op 
een periode van inactiviteit door een 
onwillige knie.

Uitslag:
1. Walter van Kuilenburg, Akersloot; 
2. Dave van Kuilenburg, Heiloo; 3. 
Koen Konst, Castricum; 4. Maurice 
Kau�man, Beverwijk; 5. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan den 
Hoef; 6. Piet Veldt, Akersloot.

Gebroeders Van Kuilenburg 
maken dit keer de dienst uit
Akersloot - Walter van Kuilenburg uit Akersloot heeft met overmacht de 
eerste wedstrijd in de nieuwe kwartaalreeks om de OIT Mountainbike 
Cup gewonnen. Na een wedstrijdloze decembermaand mochten de 
mountainbikers het parcours op sportcomplex De Cloppenburch weer 
berijden, maar door de strandrace EPE de zaterdag volgend, waren er 
enkelen bang te kort van hun rust te kunnen genieten.

Bij het snelschaken hebben de 
spelers niet meer dan vijf minuten 
bedenktijd per persoon voor een 
hele partij. Winst en verlies worden 
niet alleen op het bord bepaald, 
maar vanzelfsprekend ook ‘op de 
klok’. Het noodzakelijke snelle spel 
leidt onvermijdelijk tot fouten en 
merkwaardige verwikkelingen: ‘wild-
west’ op het schaakbord! Toch laat 
het snelschaaktoernooi, dat over 
negen ronden werd gespeeld, zich 
toch niet vergelijken met een loterij. 
Sommige spelers zijn nu eenmaal 
zeer bedreven in de combinatie van 
goed én snel spelen. Toen de balans 
aan het eind van de avond werd 
opgemaakt, bleek – net als in de 
twee vorige edities – de naam van 
Bert Hollander bovenaan de ranglijst 
van 24 deelnemers te prijken. Met 
een score van acht punten uit negen 
partijen was Hollander de onbe-
twiste kampioen. Zijn naam zal 
achter het jaartal 2023 in de felbe-
geerde wisseltrofee worden 
gegraveerd.

Alleen tegen Bob Stolp, in de vijfde 
ronde, en tegen Hidde Ebels, in de 
zevende ronde, stond Hollander een 
half puntje af. Bob Stolp en Luc 
Janssen legden met zeven punten 
beslag op de tweede en derde plaats, 
waarbij de volgorde bepaald werd 
door de zogenaamde ‘weerstands-
punten’: Stolp had iets ‘zwaardere’ 
tegenstanders gehad. Met 6,5 
punten eindigden Wim van Dijk en 
Hidde Ebels zeer verdienstelijk als de 
nummers vier en vijf van de ranglijst. 
Verder waren er opvallend goede 
scores voor Hans de Goede (zesde 
plaats), Pieter Klein (achtste plaats) 
en Harry Levering (negende plaats). 
Na het jaarlijkse snelschaakspektakel 
kunnen de leden van SV Vredeburg 
weer overschakelen naar partijen 
met gebruikelijke bedenktijd. Deze 
week speelde Vredeburg 4 een 
bondsduel bij De Waagtoren 5 in 
Alkmaar en vrijdag ontvangt Vrede-
burg 3 Oppositie 2 uit Heiloo. De 
overige spelers werken dan ronde 
veertien van de interne competitie af.

Bert Hollander wint opnieuw 
snelschaakkampioenschap
Limmen - Op de eerste vrijdagavond van het jaar speelden de schakers 
van SV Vredeburg, zoals de clubtraditie voorschrijft, om het jaarlijkse 
clubkampioenschap snelschaken. Bert Hollander slaagde er voor het 
derde jaar op rij in om de titel op zijn naam te zetten.

Wedstrijdleider Luc Janssen reikt kampioen Bert Hollander de beker uit. 
Foto: Robin Rommel

Een belangrijk aandeel in de score 
tijdens deze wedstrijd had Jort Door-
nenbal (zie foto), met drie tries in 
deze wedstrijd waaronder de belang-
rijke laatste try die een paar minuten 
voor het eind van de wedstrijd voor 
de de�nitieve beslissing zorgde. Tot 
die laatste try stond Castricum welis-
waar de gehele wedstrijd voor, maar 
leek het erop dat DIOK toch nog de 
aansluiting zou kunnen gaan 
behalen. De laatste try van Jort Door-
nenbal brak de weerstand van DIOK 

echter de�nitief, waarna mede door 
een solide verdediging de terechte 
overwinning kon worden zekerge-
steld. De andere tries werden deze 
wedstrijd gemaakt door Yoa Kiel en 
Tausinga Kautai met daarnaast nog 
een conversie door Lorenzo van Riet.

Tegenvaller
Een tegenvaller tijdens de wedstrijd 
vormde nog het geblesseerd 
uitvallen van captain Dirk Wierenga, 
maar omdat de wedstrijd van 

komend weekend uit tegen ’t Gooi 
nu minder belangrijk is, heeft het 
team de komende drie weken de 
gelegenheid voor herstel van bles-
sures voordat de play-o�s in de 
tweede helft van februari van start 
gaan. De play-o�s bestaan uit een 
volledige competitie van de top-6 
teams van Nederland, waarvan dus 
vijf wedstrijden thuis op Sportpark 
Wouterland in Castricum worden 
gespeeld.
Massey Tuhakaraina, de nieuwe 
hoofdcoach van Castricumse RC 
sinds het begin van dit seizoen, heeft 
hiermee met zijn team de eerste 
belangrijke mijlpaal behaald. Massey 
lijkt er hiermee in geslaagd precies 
op tijd de kern van het team, die van 
oudsher bestaat uit spelers uit eigen 
kweek, samen met enkele dit jaar 
aangetrokken internationale verster-
kingen, om te vormen tot een goed 
funcionerend team, dat de komende 
jaren kan meestrijden in de top van 
Nederland.

Mijlpaal
Naast het Heren 1 team bereikte ook 
het Dames 1 team van Castricumse 
RC een belangrijke mijlpaal op de 
helft van de competitie. Zij gaan 
halverwege de competitie onge-
slagen aan kop in de 1e Klasse en 
kunnen zich hiermee aan het eind 
van de competitie kwali�ceren voor 
promotie naar de Ereklasse. Hiermee 
zou Castricumse RC met zowel Heren 
1 als Dames 1 met een bijzonder 
jong team meestrijden op het 
hoogste niveau van Nederland.

Castricum - In de uitwedstrijd tegen DIOK in Leiden bereikte Heren 1 van 
de Castricumse Rugby Club een zwaarbevochten 18-27 overwinning. 
Omdat op dezelfde dag Rotterdam 29-24 verloor in de uitwedstrijd tegen 
de Oisterwijk Oysters, is Castricumse RC hierdoor al niet meer te achter-
halen en is plaatsing voor de play-o�s van de bovenste zes teams van de 
Ereklasse al een week voor het eind van de eerste helft van het seizoen 
zeker gesteld.

Castricumse Rugby Club bereikt 
play-offs na overwinning op DIOK

Jort Doornenbal op weg naar de try-lijn waar hij afgelopen zaterdag tot drie keer toe 
scoorde. Foto: aangeleverd

Speciaal voor jeugdatleten wordt 
elke winter een crosscompetitie 
georganiseerd. Crosslopen zijn lopen 
over onverharde wegen. Met zijn 
glooiende terreinen leent Camping 
Bakkum zich bij uitstek voor derge-
lijke wedstrijden. Een serie van drie 
wedstrijden gevolgd door een �nale 
moet duidelijk maken wie zich voor 
een jaar crosskampioen van het 
district Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland mag noemen. De �nale 
staat op 11 maart op het programma, 

en wordt gehouden in 
Wieringerwerf.

Verschillende afstanden
Om de atleten allemaal een zo gelijk 
mogelijke kans te geven, worden in 
de jeugdatletiek heel wat catego-
rieën onderscheiden. Dit betekent 
dat er maar liefst zeventien keer een 
startschot klinken zal. De af te leggen 
afstanden variëren in lengte van 750 
meter voor de allerjongsten tot 4.000 
meter voor de oudste junioren. De 

start en �nish van alle afstanden 
vindt plaats tegenover Bakkums 
Hoeve, de groepsaccommodatie op 
de camping. Het programma gaat 
om 11.30 uur van start met de 
wedstrijd voor de jongens junioren A 
en B. Even na 15.15 uur zal de 
wedstrijd met een loop over 1.250 
meter voor de meisjes pupillen A 
worden afgesloten. Deelname aan de 
crosscompetitie is alleen via voorin-
schrijving mogelijk voor leden van 
atletiekverenigingen. Supporters en 
andere belangstellenden voor dit 
hardloopspektakel zijn van harte 
welkom. Toiletvoorziening en ook 
catering is aanwezig en de toegang 
is gratis. 

Starttijden en te lopen afstanden zijn 
op www.avcastricum.nl te vinden.

Bakkum - Op zaterdag 14 januari organiseert AV Castricum op het terrein 
van Camping Bakkum aan de Zeeweg de tweede wedstrijd van de cross-
competitie 2022-2023 voor pupillen en junioren. De deelnemers, in de 
leeftijd van 6 tot en met 19 jaar, zijn afkomstig van ruim vijftien Noord-
Hollandse verenigingen. Ook AV Castricum zal met een grote afvaardi-
ging aan de start verschijnen, van ruim 100 pupillen en zo’n 65 junioren 
waaronder de talenten van TDR Jeugd.

Jeugdatleten rennen zaterdag 
massaal naar Camping Bakkum

De deelnemers aan de crosscompetitie zijn tussen 6 en 19 jaar oud. Foto: AV Castricum
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Castricum - Een hartstilstand komt 
helaas regelmatig voor. Thuis, op 
het werk, op straat of bij het 
sporten. Zelfs bij geoefende en 
getrainde sporters is de kans op 
een hartstilstand aanwezig. Direct 
hulp kunnen bieden, kan dan een 
leven redden. In zo’n geval is het 
belangrijk om te weten wat je kunt 
doen, zodat je niet hulpeloos hoeft 
toe te kijken. Daarom organiseert 
EHBO-vereniging Castricum weer 
een cursus Reanimeren inclusief 
gebruik van de AED.

Tijdens de cursus leer je een hartstil-
stand te herkennen, hoe een reani-
matie wordt uitgevoerd en hoe je 
een AED daarbij kunt gebruiken. De 
AED is een apparaat waarmee op 
veilige wijze een stroomstoot kan 
worden toegediend. De overlevings-
kans van het slachto�er neemt hier-
door sterk toe. Naast een duidelijk 
stappenplan is er veel aandacht voor 
praktische oefening op verschillende 
oefenpoppen.
De cursus is op woensdagavond 18 
januari 2023 van 19.00 tot 22.30 uur 
in het EHBO-leslokaal in cultureel 
centrum Geesterhage aan de Gees-

terduinweg 3 in Castricum en wordt 
gegeven door gecerti�ceerde trai-
ners. De cursus kan veilig gevolg 
worden. Er gelden strikte hygiënere-
gels en het aantal cursisten is 
beperkt. Elke cursist oefent op een 
schone pop. Komt de cursusdatum 
niet gelegen? De cursus wordt ook 
gegeven op zaterdag 15 april van 
09.00 tot 12.30 uur. Opgeven voor 
deze datum is nu ook al mogelijk.
De kosten van de cursus bedragen € 
55,00 inclusief instructieboekje en 
certi�caat van de Nederlandse Reani-
matieraad. Veel zorgverzekeringen 
vergoeden (deels) de cursus. Je kunt 
dit bij je zorgverzekeraar navragen. 
Of wellicht is je werkgever of (sport)
club bereid de kosten te vergoeden.

Op de website www.ehbocastricum.
nl staat alle informatie over de cursus 
en een inschrij�ormulier. Voor meer 
informatie of aanmelding kan je ook 
contact opnemen met het secreta-
riaat van EHBO Vereniging Castricum 
via telefoonnummer 0251 651060 
(bij voorkeur tussen 19.30 uur en 
21.00 uur) of door een e-mail naar 
secretaris@ehbocastricum.nl te 
sturen.

Cursus reanimatie met AED

In 2022 hebben ruim 170.000 
mensen meegeteld. Bij deze telling 
was de huismus absolute koploper, 
gevolgd door de koolmees en de 

merel. Dat er vorige jaar weer, voor 
het eerst sinds lange tijd, meer 
merels geteld zijn is een goed 
teken. Het is dan ook de vraag of 

deze trend zich doorzet in 2023. De 
achteruitgang van de spreeuw was 
afgelopen jaar ook merkbaar. Waar 
de spreeuw in 2001 nog op de 3e 
plek stond, komt hij na 2015 niet 
meer voor in de top 10.

Meedoen is eenvoudig!
Houd een half uur vrij in het 
weekend van 27, 28 en 29 januari. 
Zoek een comfortabele plek van 
waaruit je de vogels in jouw tuin of 
balkon kunt gaan tellen. Noteer alle 
waarnemingen op soort, maar 
probeer te voorkomen dat je 
vogels dubbel telt. Geef daarom 
alleen het hoogste aantal door van 
een bepaalde soort die je tegelijk 
hebt gezien. 

Tip: er bestaan speciale vogelkijk-
kaarten met alle tuinvogels erop. 
Geef je telling eenvoudig door via 
de web-app: mijntuinvogeltelling.
nl. Het telformulier staat voor je 
klaar. (Je kunt je telling doorgeven 
tot zondag 29 januari). Slechts een 
half uurtje van je tijd kan de vogels 
helpen. Iedere vogel telt! 
Kijk op www.vivara.nl/tuinvogeltel-
ling voor meer informatie over de 
Nationale Tuinvogeltelling.

Regio - In het weekend van 27, 28 en 29 januari 2023 is het weer zover. De 
Nationale Tuinvogeltelling 2023! De telling wordt jaarlijks georganiseerd 
door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek. Tijdens de 
Nationale Tuinvogeltelling wordt iedereen opgeroepen om een half 
uurtje de vogels in hun tuin of balkon te tellen, en deze telling vervol-
gens door te geven. Hiermee krijgt men meer inzicht in welke vogels zich 
in onze tuinen begeven en op welke manier ze zich ontwikkelen. 
Daarmee kunnen de vogels beter geholpen en beschermt worden. Erg 
nuttig dus!

Doe mee met de Tuinvogeltelling

Een half uurtje tellen is al voldoende. Foto: aangeleverd

Iedereen kan tot en met 8 februari 
een kandidaat aanmelden voor de 
Ribbius Peletierpenning 2023. Dat 
kan door een e-mail naar ribbiuspe-
letierpenning@noord-holland.nl te 
sturen, met daarbij een beschrijving 
van wie zij is en waarom zij een 
onderscheiding verdient. Een onaf-
hankelijke jury kiest uit de aanmel-
dingen een vrouw die deze onder-
scheiding verdient.

Welke vrouw wordt het?
De winnares kan bijvoorbeeld een 
vrouw zijn die politiek toegankelijker 
maakt voor vrouwen doordat die 
zich meer in de politiek herkennen 
vanwege de andere accenten die zij 
legt. De onafhankelijke jury is ook 
benieuwd naar kandidaten uit het 
landelijk gebied en naar rolmodellen 
die politiek actief zijn in lokale 
verbanden zoals dorpsraden. Daar-
naast is de jury benieuwd welke 
aansprekende kandidaten te vinden 
zijn bij Waterschappen. 

Uitreiking op 8 maart
Na 8 februari maakt de jury onder 
leiding van voormalig minister 
Sybilla Dekker een keuze uit de 
aangemelde kandidaten. Op 8 maart 
reikt de juryvoorzitter de Ribbius 
Peletierpenning 2023 uit namens 
Provinciale Staten van Noord-
Holland. Op 8 maart is het Internatio-
nale Vrouwendag.

Winnaressen
In 2019 ontving Devika Partiman de 
penning voor haar initiatief ‘Stem op 
een vrouw’, waarmee zij kiezers 
oproept om te stemmen op een 
lager geplaatste vrouw op een lijst. 
Het Purmerendse gemeenteraadslid 
Manja van der Weit kreeg de 
penning in 2020 voor haar 
programma ‘Vrouwen in de Purme-
rendse Politiek’ waarmee zij vrouwen 
op een laagdrempelige manier laat 
kennismaken met politiek. Tweede 
Kamerlid Sylvana Simons kreeg de 

penning in 2021. De jury was van 
oordeel dat zij onderscheiding 
verdiende omdat zij een voorbeeld is 
voor de volgende generatie vrouwen 
en sociale onveiligheid in de politiek 
bespreekbaar maakt. De Ribbius 
Peletierpenning 2022 ging naar 
Marie-Anne voor de manier waarop 
zij vrouwen stimuleert de politiek in 
te gaan en haar vasthoudendheid 
om vrouwen te laten slagen in de 
politieke arena.

Laatste in serie van vijf
De viering van 100 jaar vrouwenkies-
recht in 2019 was de aanleiding voor 
Provinciale Staten om de Ribbius 
Peletierpenning van 2019 tot en met 
2023 jaarlijks uit te reiken aan een 
vrouw die zich verdienstelijk maakt 
voor de positie van vrouwen in de 
Noord-Hollandse politiek. De Ribbius 
Peletierpenning 2023 is vooralsnog 
de laatste in een serie van 5 onder-
scheidingen. Provinciale Staten 
vernoemden de onderscheiding naar 
Liesbeth Ribbius Peletier, de eerste 
vrouwelijke gedeputeerde van 
Noord-Holland. Meer informatie over 
de Ribbius Peletierpenning staat op 
de website van de provincie (www.
noord-holland.nl/Bestuur/Provin-
ciale_Staten/Ribbius_Peletier_
penning).

Jury Ribbius Peletierpenning
Provinciale Staten benoemden de 
leden van de jury van de Ribbius 
Peletierpenning. Die bestaat uit 
voorzitter en voormalig minister 
Sybilla M. Dekker, oud-Statenlid Rina 
van Rooij, zakenvrouw van het jaar 
2017 Elske Doets, hoofddocent poli-
ticologie dr. Liza Mügge van de 
Universiteit van Amsterdam, Dijk-
graaf en voorzitter van de Staats-
commissie tegen Discriminatie en 
Racisme Joyce Sylvester en alge-
meen secretaris van de Sociaaleco-
nomische Raad Jacqueline Prins.

Regio - Provinciale Staten van Noord-Holland zoeken een vrouw die een 
onderscheiding verdient omdat zij een politiek rolmodel is voor andere 
vrouwen. Of voor haar bijdrage aan de positie van vrouwen in de Noord-
Hollandse politiek.

Provincie Noord-Holland zoekt 
vrouw voor onderscheiding

De Ribbius Peletierpenning. Foto: Provincie Noord-Holland

Elke deelnemer oefent op een schone pop. Foto: aangeleverd

Regio - Mensen groeten elkaar niet 
meer op straat, zo luidt een veelge-
hoorde klacht als je vraagt naar hoe 
het leven in de buurt bevalt. Deze 
opmerking is niet alleen een nostal-
gische hang naar het verleden. Er 
schuilt een verlangen in naar een 
verbonden en betrokken buurt. Een 
plek waar mensen naar elkaar 
omkijken en op elkaar kunnen 
vertrouwen. Daarom is de Zwaai-
steen in het leven geroepen: een 
vrolijke stoeptegel die mensen 
aanmoedigt om even contact te 
maken met elkaar. Er liggen er 
zeshonderd verspreid door Neder-
land. Nu geeft Stichting De Buurt 
honderd Zwaaistenen weg aan 
zorginstellingen voor ouderen aan 
om het contact tussen ouderen en 
hun omgeving te verbeteren.
Zwaaisteen is in 2019 in Zwolle 

opgericht door Corinne Tijsseling, en 
groeide al snel uit tot een succes. De 
Zwaaistenen zorgen dagelijks voor 
spontane momenten tussen buurt-
bewoners. In 2022 heeft Stichting De 
Buurt het initiatief overgenomen. Dat 
vieren ze met een weggeefactie voor 
honderd zorginstellingen voor 
ouderen verspreid door heel 
Nederland. 
Hiervoor geldt: wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt. Geïnteres-
seerden kunnen het formulier op 
https://de-buurt.nl/zwaaisteen-voor-
zorginstellingen-voor-ouderen 
invullen. Wie misgrijpt kan via www.
zwaaisteen.nl een Zwaaisteen 
aanscha�en. De weggeefactie wordt 
mede mogelijk gemaakt door Univé, 
Nationale Postcode Loterij, Fonds 
Sluyterman van Loo en Sierra 
Foundation.

Gelukkiger door te zwaaien

Een Zwaaisteen zorgt voor meer interactie tussen buurtbewoners. 
Foto: Stichting De Buurt






