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Castricumse naaktloper nog niet gepakt

Politie: ‘Ga ’s nachts
niet alleen naar huis’

Het eerste incident dateert van ruim 
een jaar geleden. Toen dook de man 
op rond het uitgaansgebied. Hij 
spreekt voornamelijk jonge meis-
jes en vrouwen aan. Volgens wijk-
agent  Jacco Munster stelt hij zich 
niet opdringerig of agressief op, 
maar maakt hij wel seksueel getinte 
opmerkingen. ,,De man is op meer-
dere plekken in Castricum gesigna-
leerd, maar hij is ook actief in omlig-

gende gemeenten”, zegt Munster. 
,,We weten niet precies hoe hij zich 
verplaatst. Als hij vanuit huis de � ets 
zou pakken zou de politie meerde-
re meldingen moeten ontvangen.”

Van de naaktloper is ook beeldma-
teriaal gemaakt. Munster: ,,Er circu-
leert ook een video van hem op Fa-
cebook. De vrouwen die de naakt-
loper zijn tegengekomen reage-

ren wisselend. De politie adviseert 
vrouwen voorlopig niet ’s nachts al-
leen naar huis te gaan. ,,Zorg dat je 
samen � etst, zeker als je buiten het 
dorp woont.” 

De politie roept mensen op die 
meer informatie hebben om con-
tact op te nemen met de politie. 
Hij wordt verdacht van openbare 
schennispleging. ,,We hopen hem 
op heterdaad te kunnen betrappen 
of op aangiftes zodat we een onder-
zoek kunnen starten. Kom je hem 
tegen, bel dan gelijk 112.” (Mardou 
van Kuilenburg)

Castricum - De naakte man die vrouwen in en rond Castricum las-
tigvalt, is nog niet gepakt. De politie denkt te weten wie de man 
is, maar zonder aangifte kan er geen onderzoek gestart worden. 
,,We hopen dat slachto� ers of getuigen zich nu gaan melden.”

De prijswinnaars 
van ‘Handje Contantje’
Castricum - Opnieuw was restau-
rant Wierenga het decor van de 
feestelijke prijsuitreiking van de 
actie ‘Handje Contantje’, georga-
niseerd door het plaatselijke On-
dernemersfonds. Dat zijn de de-
taillisten en horecaondernemers 
in het centrumgebied van Castri-
cum, die dit jaarlijkse evenement 
� nancieren. 

Via het inleveren van kassabon-
nen in de feestdagenperiode kon 
men aan de wedstrijd meedoen 
en in aanmerking komen voor de 
hoofdprijs van 500 euro ‘Hand-
je Contantje’, met daarnaast nog 
veel andere prijzen. De eerste 
twaalf prijswinnaars waren uitge-
nodigd, zonder dat deze wisten 
voor welke prijs zij in aanmerking 
kwamen.

De presentatie van de prijsuit-
reiking was in handen van Simo-
ne Veldt-Bakker, met assisten-
tie van Ingrid Zonneveld en Lex 
Klein Schiphorst. Allen als verte-
genwoordigers van het Onderne-
mersfonds. 
De spanning werd duidelijk op-
gedreven. Er werd begonnen met 
de twaalfde prijs, een cadeau-
tas met bonnen en cadeaus van 
deelnemende ondernemers. De-
ze werd gewonnen door Willem 
Bank. De derde tot en met de elf-
de prijs waren ook gevuld met 
die verassingen. Familie de Loos 
werd elfde, mevrouw van Am-
sterdam tiende, familie Glorie/
Weel negende, Simone Berkhout 
won de achtste prijs en Ingrid 
Joustra ontving de zevende prijs. 
De spanning steeg nog meer en 

sommigen begonnen al zenuw-
achtig op hun stoel te schuiven. 
De zesde prijs kwam terecht bij 
Michiel van Zeggeven en de vijf-
de cadeautas was voor Jan & Ans 
Kuijs. Jim en Karin Versteeg waren 
vierde en bijna bovenaan stond 
Gerdine Apeldoorn met de der-
de prijs.
De tweede prijs van € 250 ‘Hand-
je Contantje’ was voor Lisette & 
Hans Goedhart en hoofdprijswin-
naar mevrouw Janszen mocht 
met maar liefst € 500 ‘Handje 
Contantje’ het gezellige onder-
komen van restaurant Wierenga 
verlaten. Uiteraard voor herha-
ling vatbaar, maar even wachten 
tot eind 2020. Dan zal naar ver-
wachting de zesde editie van dit 
festijn plaatsvinden.  (Tekst en fo-
to: Aart Tóth)

Prijswinnaars, aanhang en organisatie in feeststemming 

Castricum - Zaterdagmiddag 
kreeg de politie een melding dat  
jongeren met mes gesignaleerd 
waren. Ter plaatse hebben agenten 
de jongens niet meer aangetrof-
fen. In Sporthal De Bloemen wer-
den wel drie jongens van 14 jaar 
aangetro� en. Twee jongens had-
den ieder een groot mes in hun tas 
zitten. De ouders hebben de jonge-
ren opgehaald. De messen zijn in 
beslag genomen ter vernietiging. 
De ouders gaven daar toestem-
ming voor.

Messen 
afgepakt

Dit zijn de winnaars
van de Kerstpuzzel 2019
Castricum - Lezers van de Castri-
cummer zijn vorige maand mas-
saal aan het puzzelen geslagen. De 
oplossing van de kruiswoordpuzzel 
uit de editie van 18 december was 

‘Kerstmis’. 
De oma� ets (24 inch) is gewonnen 
door M. Labee uit Limmen, de ca-
deaubon van Label White gaat naar 
P.C. Houting uit Akersloot en Mari-

on de Heus uit Castricum is de win-
nares van het ikki horloge (aange-
boden door Nice to Have). 
De winnaars zijn telefonisch bena-
derd.

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

BEZORGERS 
GEVR AAGD

    OMGEVING: 
• Tulpenveld/Gladiolenveld                   

Castricum, 250 kranten

• De Hofstee/Vinkenbaan                       
Limmen, 185 kranten

• Hogeweg/de Omloop                     
Limmen, 300 kranten
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GEMEENTENIEUWS

TOMPOUCE VAN DE WEEK

SLAGROOM TOMPOUCE

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

1,95

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

Zie de advertentie 
elders in deze krant

warme
weken

De

winter

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

PUUR NATUUR 
HOOGLANDER 

uit het duin
 Gehakt, tartaar, hamburger, 
biefstuk, riblappen, magere  

lappen, entrecote

30  korting

Biologische slagerij

SALADE NAAR KEUZE 
+ 2 MINUTE STEAKS

VOOR 2 PERS € 6,99
VLEESWARENTRIO:

EIEREN, ONTBIJTSPEK, 
RUNDERROLLADE
SAMEN € 5,99

BEERSENKOMENJEWELS 

KERKWEG 48   HEEMSKERK 
T. 0251  230 206

WWW.BEERSENKOMENJEWELS.NL
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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

Het was flink buffelen voor de deelnemers
aan de Egmond-Pier-Egmond-race
Castricum - De circa 3300 deel-
nemers van de Egmond-Pier-
Egmond-Race konden zaterdag 
�ink aan de bak. Er stond een 
stra�e zuidwesten wind, die bij 
tijd en wijle toenam tot kracht 
7. Daarnaast waren er stukken 
in het parcours ingebouwd, 
waarvoor je �ink wat conditie 
in huis moest hebben, zoals bij 
Castricum aan Zee. 

Harde wind
Rond 10.30 uur wordt het start-
schot gegeven voor de 38 af te 
leggen kilometers. De harde zuid-
westen tegenwind zorgt voor het 
ontstaan van een enorm grote 
kopgroep op de heenweg rich-
ting de pier. Bij de eerste passage 
in Velsen-Zuid kan de wedstrijd 
eindelijk beginnen. Ward Koster 
komt als eerste het strand weer 
op en demarreert samen met Job 
van der Wal. Tot Wijk aan Zee bou-
wen zij samen een voorsprong op 
van 200 meter. Met de wind in de 
rug loopt Langeveld op de koplo-
pers in, gaat ze voorbij en loopt 
uit. Uiteindelijk komt hij als eer-
ste op de boulevard in Egmond 
aan Zee aan. Zijn tijd bedraagt in 
1:11:42. Bij de dames �nisht Tessa 
Nee�es als eerste. Zij klokt een tijd 
van 1:21:31. De enthousiaste uit-
geputte Tessa: “Ik had geen idee 
of ik aan kop lag, de mannen haal-
den ons tegen wind in en het was 
super zwaar.”

Lus
Bij de strandopgang in Castricum 
was een lus in het parcours aange-
bracht. Rond 11.15 uur komen de 
eerste renners hier aan. Hier zorgt 
een steile klim, een afdaling via 
trappen en hindernissen van stro-
balen ervoor dat de renners het 
uiterste uit zichzelf moeten ha-
len. Langs de kant worden zij luid 
aangemoedigd door zo’n 400 toe-
schouwers. Tanja en zoon Rick Lie-
vers uit Castricum staan te wach-
ten op de doorkomst van man/va-
der Peter. ,,Hij behoort niet tot de 

favorieten, maar kan aardig mee-
komen”, zegt Tanja. ,,Volgende 
week vertrekt hij naar Afrika om 
de Kilimanjaro te beklimmen. Die 
staat ook nog op z’n bucketlist.”

Zandvlagen
Aan de voet van de strandopgang 
is het iets minder druk. Dit heeft 
met het opstuivende zand te ma-
ken. Je ziet de renners door de 
zandvlagen heen in de verte aan-
komen. Vlak bij de opgang is het 
zand rul en, in combinatie met de 
wind kiezen de meeste renners 
ervoor om van de �ets af te stap-
pen en deze aan de hand mee te 
nemen. Een aantal renners gaat 
onderuit. Een renner ziet niet dat 
zijn voorganger wil afstappen 
en knijpt pardoes in de remmen. 
Het gevolg is dat hij over de kop 
vliegt. Het zachte zand vangt de 
klap op. Onder de klanken van 
het lied ‘Çomment, ca va’ (hoe 
gaat het?) dat uit de luidsprekers 
langs de kant galmt, staat hij op 
en kan hij het parcours vervolgen. 

Vier dames wachten op de door-
komst van hun man. Hun echtge-
noten blijken vrienden van elkaar 
te zijn. Een van de dames heet 
Trudy. Als de verslaggever vraagt 
wie zij aanmoedigt, is het ant-
woord “Hans”. O.k., maar hoe heet 
Hans nog meer?
,,ans Aardbei”, zegt Trudy. De ver-
slaggever denkt dat hij voor het 
lapje wordt gehouden en vraagt 
haar de echte achternaam te 
noemen. ,,Je kent hem toch? Je 
komt in de zomer altijd aardbei-
en bij ons halen”, zegt Trudy. Dan 
valt het kwartje. Het gaat dus om 
Hans Brakenho�. Vooruit, ’n beet-
je sluikreclame mag voor ‘n keer. 
Hans blijkt al voorbij te zijn ge-
reden en heeft z’n vrienden het 
nakijken gegeven. Wil Burgme-
ijer staat naast haar te wachten 
op de doorkomst van haar man 
John. Wil: ,,John traint elke week 
met Hans en z’n andere vrienden, 
Gerard Kuijs en Frans Groenland. 
Hij moet nu wel gauw langsko-
men, want ik sta hier onderhand 

te blauwbekken. Als het nog lang 
duurt, bekijkt hij het maar en ga 
ik naar huis.” Het is duidelijk dat 
Wil enthousiast fan van haar man 
is, maar dan wel onder bepaalde 
voorwaarden. 

Tegen 14.00 uur zijn bijna alle ren-
ners Castricum gepasseerd en 
vertrekt het publiek weer huis-
waarts. Organisator Le Champi-
on kan terugzien op een geslaag-
de editie. 

Uitslag
De uitslag van de 22ste editie is 
als volgt:
Mannen:
1 Sebastiaan Langeveld in 1.11.16
2 Johnny Hoogerland in 1.11.42
3 Stijn Appel in 1.11.43

Vrouwen:
1 Tessa Nee�es in 1:21:31
2 Maud Rijnbeek in 1:21:35
3 Grace Verbeke in 1:21:56

(Tekst en foto: Henk de Reus)

‘Go, go, go, nog even volhouden!’
Bashir Abdi en Tsehay Gemechu winnaars
48ste editie Halve Marathon van Egmond
 

Na de start gaan de lopers direct 
het strand op, waar een compac-
te kopgroep wordt gevormd van 
zo’n 50 atleten. Het wordt een 
tactisch spel voor de beste po-
sitie aan de binnenkant van de 
groep. De wedstrijd begint pas 
echt nadat in Castricum aan Zee 
het strand wordt verlaten. Op de 
drassige duinpaden wordt het 
tempo direct opgevoerd met als 
resultaat een kopgroep van ne-
gen man, waaronder de favorie-
ten voor de zege. Na het 13 km-
punt wordt het een afvalrace. Mi-
chel Butter en Khalid Choukoud 
zijn de eerste lopers die moe-
ten lossen en daarna ook Ronald 
Schröer en Noah Schutte. Vanaf 
het 16 km-punt zijn het Abdi, Bi-
wott en Mohammed Ali die over-
blijven voor de strijd om de ere-
prijzen. Het is tenslotte Bashir Ab-
di, die over de beste benen be-
schikt en zijn favorietenrol weet 
waar te maken. De 30-jarige Belg 

loopt solo naar de �nish. Zijn tijd 
bedraagt 1.08.23.

De dames zijn ruim negen minu-
ten eerder gestart. Op het strand 
besluit men dicht bij elkaar te 
blijven om zoveel mogelijk uit 
de wind te lopen. De groep be-
reikt samen het keerpunt en van-
af daar besluiten Linet Masai en 
Tsehay Gemechu de versnelling 
in te zetten. Een aantal kilometers 
trekken de twee dames samen 
op, maar het lukt hen niet om de 
achtervolgende mannen voor te 
blijven. Na 53 minuten worden ze 
ingehaald. Het is Tsehay Geme-
chu die in haar eentje de koppo-
sitie pakt en deze niet meer weg-
geeft. De 21-jarige Ethiopische 
wint in een tijd van 1.20.29. 

Terwijl de wedstrijdlopers zich als 
een lang gerekt kleurig lint tus-
sen de duinen door een weg ba-
nen, arriveren de eerste recrean-

ten op het strand van Castricum, 
luid aangemoedigd door familie 
en vrienden. Vele lopers hebben 
zich goed gewapend tegen het 
weer. Ze dragen sjaals en mutsen 
tegen de kou en zonnebrillen te-
gen het opwaaiende zand. Ook 
komen er lopers in een grijze of 
blauwe vuilniszak voorbij. 
Willem Jobse staat aan de kant 
om zijn broer Marcel aan te moe-
digen. Als de laatste eindelijk pas-
seert, mist Willem hem bijna in 
de drukte. Gelukkig let Marcel op 
en loopt zwaaiend en roepend  
voorbij. Marianne Ploeggeest is 
gekomen om haar 45 collega’s 
van Deloitte een hart onder de 
riem te steken. Jacoline Norden 
heeft zojuist haar zoon Pelle zien 
doorkomen. “Hij zag er nog goed 
uit”, zegt Jacoline. ,,Pelle loopt 
de Halve Marathon met 23 vroe-
gere schoolvrienden. Het is voor 
hen een soort jaarlijkse reünie.” 
Bert en Eveline van de Pol zijn 
helemaal uit Nijkerkerveen ge-
komen om dochter Eva, schoon-
zus Tamara en zwager Rick aan te 
moedigen. Als Rick voorbij komt, 
wordt hij luid toegejuicht.  
Als tegen 14.00 uur de meeste 

toeschouwers alweer huiswaarts 
gaan en vrijwilligers de dranghek-
ken willen weghalen, komt er nog 
een man op leeftijd vermoeid de 
strandopgang oplopen. Hij ziet er 
getekend en verwaaid uit. Enke-
le familieleden hebben geduldig 
op hem staan wachten. Als hij ze 
passeert klinkt het ,,Kom op. Kees, 
je bent al op de helft. Nog even 
volhouden! Go, go, go!” Aan het 
gezicht te zien is het de vraag of 
Kees zich wel realkiseert waar hij 
op dat moment is. Hij wandelt in 
een laag tempo, richting de dui-
nen. Lang hoeft hij niet in z’n een-
tje te lopen, want in de verte ver-
schijnen nog twee laatkomers. Zij 
blijken de hekkensluiters van de-
ze middag te zijn.  

Uitslag mannen:
1 Bashir Abdi, 01:8:23
2 Allan Biwott, 01:8:49
3 Mohammed Ali, 01:8:59

Uitslag vrouwen:
1 Tsehay Gemechu, 01:20:27
2 Linet Masai, 01:21:15
3 Tadelech Bekele, 01:22:58

(Tekst en foto: Henk de Reus)

Castricum - Het was deze keer een onstuimige editie van de Hal-
ve Marathon. Het loopevenement werd een gevecht tegen de ele-
menten. Windkracht 7 en waterkou bleken deze keer de gevaar-
lijkste tegenstander te zijn. Het was afzien. Hierdoor werd het een 
echte strijd.

Aankomst mannen kopgroep in Castricum. Dicht op een kluitje om zoveel mogelijk uit de wind te lopen

KERKDIENSTEN
Zaterdag 18 januari

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur: diaken Marcel de Haas, 
Woord- en Communicatieviering 
m.m.v. inzinggroep
Corneliuskerk Limmen
19.00 uur in Protestantse kerk, 
Meditatieve viering met samen-
zang. Voorganger: Pastor J. Olling 

Zondag 19 januari

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur: ds. Suzan ten Heeuw 
en drs. Wim Nieuwenhuis. Oe-
cumenische dienst met kinder-
dienst. Maaltijd van de Heer. 
M.m.v. het Liturgiekoor o.l.v. Jel-
le Jan Klinkert. Gelijktijdig op ra-
dio Castricum

R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur: pastor Anton Overmars 
met Gemengd Koor. 
Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3, 10.00 uur

Corneliuskerk Limmen
10.00 uur in de Heeren van Lim-
men, Eucharistieviering met Ge-
mengd koor. Voorgangers: Pastor 
H. Helsloot en P. Bindels 
Protestantse Gemeente Limmen
10.00 uur, ds. H. R. Hummelen. 

Maandag 20 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
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MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

Castricum - Tussen maandag 6 ja-
nuari 6.35 uur en dinsdag 7 janua-
ri 23.05 uur is er ingebroken bij een 
woning aan de Charlotte Ruyslaan. 
Men is de woning via een slaapka-
merraam aan de achterzijde bin-
nengekomen. Dit raam is openge-
broken. De gehele woning is door-
zocht. Op dit moment is nog niet 
duidelijk wat er is weggenomen.

Inbraak 
Charlotte 
Ruyslaan

Hoge sopranen 
gezocht
Regio - Lady’s Voice, een voca-
le groep van veertien vrouwen 
woonachtig tussen Castricum en 
Haarlem, is op zoek naar enkele 
hoge sopranen. De nummers die 
worden gezongen zijn veelzijdig: 
van pittige nummers tot lichte a 
capella en close harmony muziek. 
Hoge sopranen die het leuk vin-
den om op een uitdagend niveau 
te zingen, thuis te oefenen en een 
aantal malen per jaar op te tre-
den kunnen een van de repeti-
tie-avonden bijwonen. Lady’s Voi-
ce repeteert elke dinsdag vanaf 
20.00 uur in Wijkcentrum De Stek 
in Velsen-Noord. App of bel voor 
meer informatie met Annelies de 
Gelder: 06-23789611, of mail via: 
info@ladysvoice.nl. Kijk ook op de 
website:  www.ladysvoice.nl. 
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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 Ophe  en geheimhouding Risicoanalyse 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 atuurinclusief Bouwen 
   B Ophe  en geheimhouding risicoanalyse Duin  Bosch
  5 Sluiti ng

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

Kom naar een van de drie lokale scenario ateliers in Castricum

Denk mee over zonneparken 
en windmolens in uw omgeving

Agenda raadsinformatieavond 
23 januari 2020

  aadsinformati ebijeenkomst
19.30  20.45 resentati e stand van zaken dossier spoorwegovergang 
  Beverwijkerstraatweg 

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

Binnenkort zijn er drie bijeenkomsten in de 
gemeente Castricum voor inwoners, bedrijven 
en belanghebbenden over de egionale nergie 
Transiti e. Tijdens deze lokale scenario ateliers 
kunt u meepraten over de mogelijkheden voor het 
opwekken van elektriciteit door zon en wind in uw 
eigen omgeving.

Wat is de S ook alweer
Begin januari schreven we al dat de gemeente 
Castricum zal gaan bijdragen aan de landelijke 
doelstellingen van het Klimaatakkoord. Landelijk 
moeten we in 2050 samen 95% minder CO2 uitstoten. 
Om dit te bereiken moet heel ederland overstappen 
op duurzame energiebronnen voor elektriciteit 
en warmte. Ook in de regio Alkmaar (Castricum, 
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) komt 
er een plan voor: de Regionale Energie Strategie (RES). 
Daarin staat waar en hoeveel energie grootschalig 
opgewekt kan worden en welk energienetwerk daar 
voor nodig is. Samen met professionals, inwoners en 
ondernemers wil de gemeente Castricum kijken wat 
de beste mogelijkheden voor onze regio zijn. 
 
Lokale scenario ateliers
In de komende decennia krijgt iedereen dus te maken 
met het verdwijnen van aardgas en het grootschalig 
opwekken van energie. Er zullen bijvoorbeeld 
windmolens en zonneparken bij komen. Dat zal ook 
invloed hebben op hoe het landschap, de steden en 
de dorpen er in de toekomst uitzien.

U hebt de gelegenheid om mee te praten over de mogelijkheden voor het opwekken van 
elektriciteit door zon en wind in uw eigen omgeving. Dit kan ti jdens de bijeenkomsten die wij in 
iedere gemeente organiseren, de zogenaamde Lokale Scenario Ateliers:

- Castricum, 21 januari, gemeentehuis Castricum
- Limmen, 28 januari, Heeren van Limmen, Dusseldorperweg 103
- Akersloot 30 januari, brandweerkazerne, Buurtweg 51
- Inloop is vanaf 18.45 uur
- Aanvang is om 19.00 uur.

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

Wat vindt u als Castricummer van de campagne 
‘Voor Liefh ebbers’  De gemeente 
Castricum was benieuwd en liet een 
huis-aan-huis en u te doen door 
een onderzoeksbureau over deze 
campagne, die toerisme en 
recreati e in Castricum promoot. 
Wat blijkt: de inwoners van 
de gemeente waarderen deze 
campagne met een dikke 
voldoende, een gemiddeld 
cijfer van 6,

Goed geïnformeerd
753 huishoudens (zo’n 5  van 
het totaal) deden vorige maand 
mee met het online-onderzoek. 
Castricummers herkennen zich in 
de slogan voor lie  ebbers’ en voelen 
zich goed ge nformeerd over recreati e 
en toerisme. De website voorlie  ebbers.
nl scoort een gemiddeld cijfer van 6,9; de 
Facebookpagina’s een 7,0 en Instagram een 6,8. De 
platt egrond scoort het hoogst, een 7,2.

80  is liefh ebber
Meer dan 80  van de gevraagden voelt zich lie  ebber van het moois’ dat de gemeente 
Castricum te bieden hee   op het gebied van recreati e en toerisme. Meer dan 75  is goed op 
de hoogte van het aanbod rondom recreati e en toerisme. Als mensen werd gevraagd waaraan 
ze dachten bij het moois’ in de gemeente, noemden ze het vaakst het strand’, gevolgd door 
natuur’, eten en drinken’, en duinen’.

Veel mensen gaven aan de campagne nadrukkelijker te verbinden aan de plaatsnaam, zoals 
Akersloot voor lie  ebbers’, en Limmen voor lie  ebbers’.

De volledige uitslag van het online-onderzoek is te vinden onder het kopje nieuws’ op 
www.castricum.nl

‘Voor Liefhebbers’ scoort dikke voldoende
r komt een nieuwe trap 

tussen begraafplaats Onder-
langs en het uitkijkpunt 
bovenop de apenberg in 
Castricum. Op 20 januari 
start WN met de bouw van 
deze nieuwe trap. Het pad 
dat er nu is, vanaf de top van 
het klimduin naar het uit-
zichtpunt, wordt opgeheven. 
De trap zal de apenberg 
beter toegankelijk maken, 
en wat heel bijzonder is, het 
werk wordt helemaal duur-
zaam uitgevoerd

Bouwen met respect voor het milieu
W  gaat de trap duurzaam aanleggen. Dat betekent dus ook dat er geen ronkende benzine-

motorzagen aan te pas komen. Aannemer AW Mense roen werkt met elektrische machines en 
gereedschap op accu’s, en doet de rest met de hand. De accu’s worden ter plekke opgeladen in 
een container met zonnepanelen. rojectmanager van W  Marti jn van Schaik: Het is uniek om 
het werk helemaal elektrisch uit te voeren en dit vraagt zeker om wat creati viteit. Zonder CO2-
uitstoot werken is namelijk nog lang niet gebruikelijk.’ 

Tweede fase
Dit werk is de eerste fase van het opknappen van het gebied rond de Papenberg. In een tweede 
fase krijgt het uitzichtpunt ook nog een moderne nieuwe uitkijktoren. Ook wordt de smalle 
waterloop tussen pad en sportvelden natuurlijker ingericht. Daarnaast wordt het uitgezakte 
zand van het klimduin weer naar boven gebracht. Wethouder Slett enhaar: Het uitkijkpunt en 
de trap passen in ons plan om het stati on op een logische en veilige manier met het duingebied 
te verbinden. We kijken daarbij ook goed naar het omliggende gebied om woningbouw, natuur-
ontwikkeling, parkeren en bereikbaarheid opti maal op elkaar af te stemmen.’

Vraag het de boswachter
Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Op zaterdag 25 januari organiseren we van 10:00 
tot 12:00 uur een inloopochtend bij de apenberg. Boswachter Bob de Wolf staat dan klaar om 
uw vragen te beantwoorden.

Straks leidt een nieuwe trap naar het vertrouwd mooie uitzicht 
vanaf de Papenberg

Uitzichtpunt de Papenberg beter toegankelijk
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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

Milieustraat
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
di. t/m vrij. van 8.30 tot 15.45 uur, 
za. van 9.00 tot 16.00 uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

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

Offi  ciële mededelingen woensdag 15 januari
Omgevingsvergunningen

Aanvragen ontvangen 
Datum Adres 
020120 Houtsnip 5 in Castricum  
 het plaatsen van een dakkapel (zijdakvlak) (WABO2000003)
 Zeeweg 70 in Castricum  
 het vervangen van het dak (WABO2000004)
 Prinses Irenestraat 25 in Castricum 
 het vernieuwen van het dak en de dakkapel (WABO2000005)
030120 Willem de Zwijgerlaan 78 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw (WABO2000010)
050120 Brederodestraat 17 in Castricum 
 het renoveren en vergroten van een woning (WABO2000014)
 Pernéstraat 39 in Castricum 
 het verbouwen van een woning (WABO2000012)
060120 Brugstraat 12 in Limmen 
 het bouwen van een erker (WABO2000026)
 Oosterbuurt achter 5 (kadastraal H308 en gedeeltelijk H172) in Castricum  
 het realiseren van dierenverblijven en een lesruimte (WABO2000021)
 Schelgeest 27 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000024)
070120 Tweede Groenelaan 2a in Castricum 
 Het bouwen van een twéé-onder-één kapwoning (WABO2000032)

Ingetrokken aanvragen
 Molenlei 9 in Akersloot 
 het realiseren van een opslagplaats (WABO1901980)
 Oosterbuurt achter 5 (kadastraal H308 en gedeeltelijk H172) in Castricum     
    het realiseren van dierenverblijven en een lesruimte (WABO2000021)

Vergunningsvrije aanvragen
 Dott erbloem 31 in Castricum  
 het vervangen van de bestaande dakkapel (WABO1902073)
 Vuurbaak 30 in Limmen  
 het vergroten van de woning (WABO1902058)

Behandeltermijn aanvraag verlengd met max. 6 weken
070120 Gasstraat 3 in Castricum
 het verbouwen van het hoofdgebouw en het wijzigen van de gevel   
 (WABO1901904)
 Duinmeiershof 17 in Castricum 
 het bouwen van een schuur (WABO1901976)
090120 Noorderstraat 2a in Castricum 
 het veranderen van de gevel (WABO1901882)

Vergunningen verleend (reguliere procedure)
070120 Duinweg 3a in Castricum 
 bouwen van een loods (WABO1801677)
080120 Zeeweg 10 in Castricum 
 brandveilig gebruik van het gebouw (WABO1900356)

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

Vanaf 1 januari kunt u als inwoner van Castricum met uw grof-en bouwafval terecht bij alle  
milieustraten in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De openingsti jden van de milieustraten 
worden verruimd zodat er elke dag - behalve zondag -  een milieustraat open is bij u in de buurt. 
Op deze manier kunt u zelf kiezen wat u het beste uitkomt.

Openingsti jden milieustraten 

Wegbrengen is grati s
Uw afval wegbrengen naar een milieustraat is overal grati s. Afval wat u hier afl evert wordt 
gescheiden, gerecycled en waar mogelijk hergebruikt.

De regels voor het brengen van uw grof afval zijn gelijk in alle gemeenten. U kunt in elke 
milieustraat uw grof afval kwijt, voor sommige goederen geldt wel een maximum. De 
kleinere milieustraten hebben geen plaats voor alle materialen, dus checkt u voor u naar een 
milieustraat rijdt de voorwaarden op www.castricum.nl
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Nieuwe openingstijden voor milieustraten zijn van kracht!
INFOPAGINA

11 15 januari 2020

Ummels eerste Nederlandse in Egmond

Ummels snelste Nederlandse 
Atletenhuisbewoonster Bo Um-
mels werkte zich naar voren in 
het duingebied. „Vanaf kilometer 
zeventien kwam ik als eerste Ne-
derlandse dame te lopen. Vanuit 
daar heb ik het tempo nog wat 
opgevoerd en zo nog wat ver-
sneld naar de �nish”, aldus Um-
mels. Een kleine twee minuten 
na Ummels weet AKU-atlete Lot-
te Krause de �nishlijn te bereiken. 
Ummels en Krause �nishen in res-

pectievelijk 1.24.01 en 1.25.43. 

Butter achtste 
Net als bij de dames ontstond 
er bij de heren een enorme kop-
groep op het strand tot aan Cas-
tricum. In deze kopgroep bevond 
onder andere Michel Butter zich. 
Eenmaal het duingebied ingaan-
de is Butter voorin het veld te vin-
den. 
„Rond dertien kilometer kwam 
ik erachter dat ik op het moment 

iets te weinig snelheid in de be-
nen had. Hierop wil ik meer gaan 
trainen”, aldus een tevreden But-
ter. In een tijd van 1.10.07 weet 
Butter te �nishen als vijfde Neder-
lander en achtste totaal. 
Als zeventiende komt Mahadi Ab-
di Ali over de �nish, in een zeer 
respectabele tijd van 1.11.37. 
Edwin Sjerps laat de klok stilstaan 
op 1.14.39. 
Na een periode van blessure-
leed en weinig kilometers ge-
maakt te hebben laat Sjerps hier-
mee zien weer op de weg terug te 
zijn. Luuk Wagenaar benadert de 
wedstrijd als een goede trainings-
prikkel en �nisht na 1.17.02.

Egmond aan Zee - De 48e editie van de Egmond Halve Marathon 
werd zondag gekenmerkt door veel tegenwind op het strand, 
waardoor de wedstrijd pas in het Noordhollands Duinreservaat 
losbarstte.

JO11-3 
kampioen
Limmen - De jongens van VV 
Limmen JO11-3 wonnen in hun 
voetbalcompetitie alle zeven 
wedstrijden op overtuigende 
wijze. Zij zijn dan ook afgelopen 
zaterdag terecht tot kampioen 
gekroond. 

Op de foto van links naar rechts: 
Jorrit, Bart, Noah, Jesse, Mat-
thijs, Milo, Max, Wiebe, Sam en 
Seth. Trainers, coaches en ou-
ders zijn trots op de boys. (Foto: 
aangeleverd)
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Kabarett Dapitulet: een verrassende 
combi van theater en klassieke muziek

Hans Dagelet speelt een man 
die op late leeftijd uit pure frus-

tratie politieagent is geworden 
om nog iets van orde in het le-

ven te houden, maar of dat lukt? 
Ook in de voorstelling weinig or-
de, geen rode draad, de chaos re-
geert. José: „Absurdistisch thea-
ter heeft nooit zo’n duidelijke kop 
en staart. Ik zag er een beetje het 
thema in van de buitenstaander 
die erbij wil horen. Het was span-
nend met die drie personages, 
die ook alle drie prachtige mu-
ziek maakten op verschillende in-
strumenten, zoals viool, piano en 
trompet.”
Fascinerend
José was meteen geïntrigeerd 
door Hans Dagelet: „Mooi om te 
zien hoe hij in het begin in zijn 
eentje op het toneel een boek zit 
te lezen en heel lang de spanning 
vasthield. Dagelet kan zoveel uit-
drukken met zijn spel, met zijn 
mimiek. Ik was tijdens de voor-
stelling vijf kwartier geboeid om-
dat er iedere keer iets gebeurt, 
iets komisch, iets ontroerends 
dat je nét niet verwacht. Ja, als je 
ervan houdt om je te laten ver-
rassen en je te laten meenemen, 
is dit een zeer fascinerende voor-
stelling.”

Kabarett Dapitulet: zondagmid-
dag 26 januari om 15.00 uur, The-
ater Koningsduyn | Geesterhage, 
Castricum. Kaarten: www.gees-
terhage.nl 
(Tekst: Marrit Molenaar / Foto: 
aangeleverd)

Castricum - De Castricumse José Onderdenwijngaard (55) werkt 
als communicatieadviseur bij de GGD Zaanstad, speelt in haar 
vrije tijd toneel bij Toneelgroep Expressie en gaat graag naar 
het theater. Theater Koningsduyn vroeg José alvast de voorstel-
ling Kabarett Dapitulet te gaan bekijken. Een tragikomische mu-
ziekvoorstelling gemaakt en gespeeld door acteur Hans Dagelet 
en altviolist Esther Apituley (getrouwd in het echte leven) en pi-
anist Christiaan Kuyvenhoven. In het stuk buitelen de drie karak-
ters over elkaar heen, leven in harmonie, pesten elkaar de tent 
uit, kunnen niet zonder elkaar, het lijken wel mensen.

Jac. P. Thijsse en Bonhoeffer 
willen Supreme College

Op de vraag wat een Supreme Col-
lege precies inhoudt, geeft rec-
tor Christine Hylkema van het JPT 
als antwoord: ,,Het is een tijdelijke 
nevenvestiging voor bovenbouw-
leerlingen vanaf de derde klas die 
op een andere manier de lesstof 
krijgen aangereikt. Ook is dit spe-
ciale  onderwijs bestemd voor kin-
deren van ‘expats’, oftewel mensen 
die door hun werk vanuit het bui-
tenland verhuizen naar Nederland. 
Deze kinderen zitten nu meestal op 
internationale scholen.”

Christine Hylkema, die ook na-
mens rector Marga Nievelstein van 
het Bonhoe�er de zaken toelicht, 
wijst op het belang van de nieuwe 
vestiging: ,,Het doel is dat de kin-
deren meer in samenhang gaan le-
ren, waardoor ze tot hogere pres-
taties kunnen komen. Door Neder-
landse en buitenlandse kinderen 
samen te brengen in één locatie, 
gaan ze van elkaar leren en elkaar 
stimuleren. De leerlingen krijgen 
naast het Nederlandse VWO-diplo-
ma het certi�caat Middle Years Pro-
gramme (MYP) van het Internatio-
nal Baccalaureate (IB). Deze diplo-
ma’s geven rechtstreeks toegang 
tot de beste universiteiten van de 
wereld.”

Groeiscenario
De rector geeft aan waarom huis-
vesting van een Supreme College 
niet binnen de bestaande school-
gebouwen mogelijk is: ,,We zitten 
allebei vol en daarin gaat de ko-
mende tijd niet veel veranderen. 
Voor de nieuwe vestiging hebben 
we een groeiscenario voor ogen. 
Dat betekent dat we willen begin-
nen met een groep van ongeveer 
30 kinderen die in 3 à 4 jaar tijd uit-
groeit tot zo’n 300 leerlingen. Voor-
lopig zetten we de huidige docen-
ten in tot het moment waarop uit-
breiding noodzakelijk is.”
Ondanks de verschillende onder-
wijsconcepten zitten beide scho-
len voor wat betreft het Supreme 
College volgens Christine op één 
lijn: ,,Onze school is tweetalig en 
het Bonhoe�er heeft een technasi-
umafdeling. Dat wil zeggen dat bij 
ons een deel van de lessen in het 
Engels wordt gegeven, terwijl de 
leerlingen op het Bonhoe�er meer 
met de praktische toepassing van 
de bètavakken bezig zijn.”

Integraal Huisvestingsplan On-
derwijs
Natuurlijk komt ook de vraag aan 
de orde op welke plek deze onder-
wijsvoorziening nu het beste kan 

worden gerealiseerd: ,,We trekken 
hiervoor samen goed op met de 
gemeente en zijn op zoek naar een 
locatie die het liefst zo dicht mo-
gelijk bij het station ligt in verband 
met een goede bereikbaarheid. 
Het is onbekend hoe lang dat pro-
ces nog duurt, maar we hopen op 
1 augustus aanstaande te kunnen 
starten. In ieder geval is het een pré 
dat de gemeenteraad met ons ini-
tiatief akkoord is gegaan door het 
op te nemen in het Integraal Huis-
vestingsplan 2019-2023 dat op 19 
december vorig jaar door de raad 
is vastgesteld. In Nederland is het 
zo geregeld dat de gemeente zorg-
draagt voor de huisvesting van 
scholen. Zij ontvangen daarvoor 
bekostiging uit de rijksbegroting. 
De ‘binnenkant’ van de school ne-
men wij voor onze rekening.”

Reactie wethouder
Tot slot laat Christine weten waar-
om juist Castricum zo geschikt is 
voor een Supreme College: ,,In de 
eerste plaats omdat het vlakbij Am-
sterdam ligt. Daarnaast is ons dorp 
mooi, rustig en veilig en bovendien 
zijn er goede scholen voor voort-
gezet onderwijs aanwezig.”
Onderwijswethouder Ron de Haan 
beaamt deze uitspraak en onder-
streept het initiatief: ,,Het is een 
uniek concept omdat voor het 
eerst leerlingen vanaf 3VWO kun-
nen worden toegelaten. Het Su-
preme College geeft aan Castricum 
nog meer betekenis als onderwijs-
gemeente. Immers, ieder kind doet 
mee!” (Tekst en foto: Hans Boot)

Castricum -  Dit jaar is te verwachten dat er veel gaat veranderen 
binnen het onderwijs in Castricum. Naast de uitwisseling van di-
verse basisscholen en het plan voor de vestiging van een Europe-
se School moet de gemeente naarstig op zoek naar een nieuw-
bouwlocatie voor de Cuneraschool uit Bakkum. Het Jac. P. Thijsse 
College en Bonhoe�er College zouden graag zien dat een Supre-
me College Nederland na de zomer haar deuren opent.

Op Facebook ontstond vorige 
week tumult toen het Noordhol-
lands Dagblad kopte met ‘Weer 
lening voor de Bakkerij’. Er volg-
den veel negatieve reacties. Wet-
houder Ron de Haan zette de dis-
cussie on hold door te stellen dat 
de strekking van het artikel niet 
klopt. De Haan: ,,Het gemeente-
bestuur stelt voor de subsidiere-
latie met de Bakkerij met onmid-
dellijke ingang te beëindigen, de 
schuld van twee ton in één keer 
op te eisen en de geldlening over 
te hevelen naar de pandeigenaar. 
Daarmee wordt de positie van de 
gemeente versterkt (geld in ste-
nen in plaats van in lucht) en heeft 
de pandeigenaar de vrije ruimte 
om hier sociaal, cultureel maat-
schappelijk in te gaan onderne-
men.”

Hoe zat het ook al weer?
In 2010 verstrekte de gemeente 
aan Vereniging Vrienden van De 
Bakkerij (VVDB) een a�ossings-
vrije lening van € 200.000 voor 
de aankoop van het pand aan de 
Dorpsstraat 30. Omdat een ver-
eniging voor de bank geen partij 
is en geen hypotheek kan afslui-
ten, werd Stichting Meergranen 
opgericht. VVDB leende het geld 
door aan de stichting, waarbij 
VVDB huur betaalt aan de stich-
ting. Over de geldlening dient 
VVDB jaarlijks 6% rente, oftewel 
€ 12.000 aan de gemeente te be-
talen. 

Actuele situatie
In de praktijk blijkt VVDB niet te 
kunnen voldoen aan de betalings-
verplichtingen. Inmiddels zijn de 
schulden van de VVDB opgelopen 
tot € 116.000, waarvan € 60.000 
renteschuld aan de gemeente 
Castricum en € 56.000 huurschuld 
aan Stichting Meergranen. Na be-
oordeling en bespreking van ad-
viezen van het Cultuurplatform 
en de cultuurcoach heeft het col-
lege in haar vergadering van 10 
december 2019 besloten de aan 
de VVDB verstrekte geldlening 
van € 200.000 per 1 januari 2020 

op te eisen en de subsidierelatie 
met de VVDB af te bouwen. Om 
te zorgen dat het pand aan de 
Dorpsstraat 30 behouden blijft 
voor maatschappelijke doelein-
den stelt het college de raad voor 
Stichting Meergranen een geldle-
ning van € 200.000 aan te bieden 
per 1 januari 2020 met een loop-
tijd van 20 jaar. 

Keuzes
Het college legt de raad twee 
keuzes voor. De raad kan beslui-
ten geen geldlening aan te gaan 
met Stichting Meergranen, maar 
dit heeft �nanciële gevolgen. Ook 
kan het gemeentebestuur in dat 
geval imagoschade oplopen om-
dat Stichting Meergranen in die 
situatie moet overgaan tot (ge-
dwongen) verkoop van het pand 
Dorpsstraat 30 en er een maat-
schappelijk cultuurpodium met 
een lange voorgeschiedenis ver-
loren gaat. Het college stelt de 
raad daarom voor om de gevraag-
de geldlening te verstrekken, om 
zo een doorstart van het pand 
Dorpsstraat 30 als multifuncti-
oneel podium-café mogelijk te 
maken. Het projectplan De Land-
bouw van Stichting Meergranen 
beoogt een bredere program-
mering, een multifunctionele in-
zet, een ruimer beschreven doel-
groep, meer huurders, gebrui-

kers en bezoekers. Samen dragen 
zij zorg voor een bredere �nanci-
ele basis. De naam van het pand 
zal gewijzigd worden in ‘De Land-
bouw’, analoog aan de naam die 
van oudsher op de gevel plakt. 
Met de te verstrekken geldlening 
is Stichting Meergranen in staat 
om VVDB € 200.000 terug te beta-
len, waarna de VVDB de gemeen-
te € 200.000 kan terugbetalen en 
een doorstart mogelijk is. Hierbij 
wordt de VVDB een van de huur-
ders van het pand. 

‘Positieve ontwikkeling’
Cultuurcoach Tamara Roos be-
treurt de discussie en de nega-
tiviteit die eromheen hangt. Ze 
snapt niet waarom er geen posi-
tief geluid mag klinken als het om 
het pand Dorpsstraat 30 gaat. ,,Ik 
vind de nieuwe ontwikkeling zeer 
positief. Het college wil het pand 
graag voor de inwoners behou-
den. Uit onderzoek is gebleken 
dat zich in Castricum veel mensen 
bevinden die goede ideeën heb-
ben over deze locatie en er echt 
iets van willen maken. Ze zijn on-
dernemend en hebben de bereid-
heid om de schouders eronder te 
zetten. Men wil er een open cul-
tuurpodium van maken. Hieraan 
is behoefte en het biedt nieuwe 
kansen. Het is �jn dat het college 
hier ruimte voor wil bieden en in-
woners een kans geeft om de re-
gie op zich te nemen”, stelt ze.

Donderdag zal de raadscommis-
sie zich over het collegevoorstel 
buigen en advies uitbrengen aan 
de raad. Wordt vervolgd. (Tekst en 
foto: Henk de Reus)

Castricum -  De gemeente Castricum heeft de geldlening van de 
Bakkerij op 1 januari van dit jaar opgeëist. De subsidierelatie 
wordt afgebouwd. Om te zorgen dat het pand aan de Dorpsstraat 
30 behouden blijft voor maatschappelijke doeleinden, stelt het 
college voor om Stichting Meergranen een geldlening van € 
200.000 aan te bieden. Donderdag wordt er over de kwestie ge-
stemd.

‘Pand Bakkerij moet cultuurpodium blijven’
Raadscommissie spreekt donderdag 
over toekomst pand Dorpsstraat 30

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
André Rieu - 70 Years Young

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.00 uur
zondag 11.00 uur  dinsdag 20.00 uur

Parasite
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur
Hors Normes

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.00 uur  zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

1917
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 11.00 uur
La Belle Epoque

vrijdag 20.30 uur
zaterdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

April, May en June
zondag 16.00 uur

Penoza: The Final Chapter
zaterdag 16.00 uur

Knives Out
vrijdag 13.15 uur

Star Wars - The Rise of Skywalker 
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Dolittle (NL)

zaterdag 13.30 uur   woensdag 15.00 uur
Mees Kees in de Wolken

zondag 13.30 uur
Frozen 2 (NL) 2D

Programma 16 januari t/m 22 januari 

Parasite
De werkloze Ki-taek en zijn ge-
zin leven een arm bestaan. Ze ra-
ken bijzonder gefascineerd door 
de rijke familie Park en zien mo-
gelijkheden om van hun luxueu-
ze bestaan te pro�teren. Het gezin 
probeert zijn intrede te doen tot 

het leven van de familie en heeft 
daarbij geen moeite met een paar 
leugentjes om bestwil. Een onver-
wacht voorval gooit echter roet in 
het eten, waardoor ze alles op al-
les moeten zetten om hun nieuwe 
leven in stand te houden.

André Rieu - 70 Years 
Young (alleen zondag 19-1)
André Rieu nodigt het bioscoop-
publiek over de hele wereld uit 
om samen zijn verjaardag te vie-
ren. 70 Years Young is het ultieme 
concert van André Rieu met muzi-
kale hoogtepunten die de maes-
tro zelf heeft geselecteerd uit zijn 
luisterrijke carrière tot nu toe. De-
ze unieke feestelijke voorstelling 
voert de kijker mee op een onge-
lofelijke reis rond de wereld naar 
de mooiste concertlocaties van 

André Rieu, waaronder het Ween-
se Schönbrunn, Radio City Music 
Hall in New York en het Kronings-
concert in Amsterdam. Als onder-
deel van de viering haalt André 
samen met bioscooppresentatri-
ce Charlotte Hawkins herinnerin-
gen op aan zijn leven, de liefde 
en de muziek, terwijl hij zijn bios-
cooppubliek meeneemt op een 
exclusieve rondleiding door zijn 
landhuis in Maastricht.
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Voedings- en gewichtsconsulente Anne Bruin:
Gegarandeerd afslanken
met de virtuele maagband

De resultaten van de virtuele 
maagband zijn, wereldwijd be-
schouwd, ook nog eens een stuk 
hoger. Waar ongeveer 50% van de 
mensen baat heeft bij een ‘norma-
le’ maagband is de virtuele maag-
band met 82,3% een stuk e�ectie-
ver te noemen. ,,Door showhyp-
nose hebben veel mensen een 

verkeerd beeld  gekregen van wat 
hypnose precies inhoudt en dat is 
erg jammer” vertelt Anne. ,,Bij het 
aanbrengen van de virtuele maag-
band weet je namelijk achteraf 
nog precies wat er gebeurd is, je 
slaapt niet maar je bent gewoon 
wakker. Een hypnotische staat is 
eigenlijk een staat van ontspan-

ning en iedereen ervaart dit eigen-
lijk als heel prettig.” Uiteraard gaat 
Anne Bruin ook gewoon door met 
het begeleiden van mensen die op 
een gezonde manier willen afval-
len zonder de virtuele maagband.

Voor wie?
Als je (veel) kilo’s blijvend wilt ver-
liezen, af wilt rekenen met onge-
wenst (vr)eetgedrag, geen jojo-ef-
fect wilt, eet vanuit een bepaalde 
emotie en korte metten wilt ma-
ken met je overgewicht, dan is dit 
programma echt iets voor jou!

Stoppen met roken en afvallen
Nieuw in de praktijk van Anne: 
vanaf maart 2020 start ze met het 
begeleiden van (kleine) groepjes 
mensen die willen stoppen met 
roken en tegelijk ook willen afval-
len. 

Kortingsactie
Speciaal voor degenen die zich in 
de maand januari aanmelden voor 
de virtuele maagband geldt een 
korting van 100 euro op de tota-
le behandeling. De consulten van 
Anne worden vaak geheel of ge-
deeltelijk vergoed door verzeke-
raars. Voor meer informatie kan 
worden gebeld naar nummer 072 
5332636 of een bericht naar in-
fo@lekker-slank.com worden ge-
stuurd. Ook op de website www.
lekker-slank.com is uitgebreide in-
formatie te vinden. (Foto: aangele-
verd)

Heiloo - Wat houdt een virtuele maagband nou precies in? Dat is 
de vraag die Anne eigenlijk altijd wordt gesteld. Wel, tijdens een 
hypnose sessie wordt aan je onderbewustzijn verteld dat je een 
maagbandoperatie ondergaat. Je onderbewustzijn kent geen 
verschil tussen realiteit en fantasie. De virtuele maagbandope-
ratie heeft daardoor precies hetzelfde e�ect als een echte maag-
bandoperatie. ,,Maar dan wel zonder de risico’s en de nadelen van 
een echte operatie” zegt Anne. ,,Dus geen narcose, bijwerkingen 
of littekens en dan heb ik het nog niet eens over de prijs.”

campagne ‘Voor Liefhebbers’ 
scoort ‘dikke’ voldoende
Castricum - De campagne ‘Voor 
Liefhebbers’, over de toeristi-
sche en recreatieve mogelijkhe-
den in Castricum, waarderen de 
inwoners van de gemeente met 
een gemiddeld cijfer van 6,4. Dat 
blijkt uit een huis-aan-huis en-
quête van onderzoeksbureau Ef-
fectmeting.

Castricummers herkennen zich 
in de slogan ‘voor liefhebbers’ en 
voelen zich goed geïnformeerd 
over recreatie en toerisme. De 
website www.voorliefhebbers.nl 
scoort een gemiddeld cijfer van 
6,9; de Facebookpagina’s een 7,0 
en Instagram een 6,8. De platte-

grond scoort het hoogste cijfer, 
een 7,2.
753 huishoudens (zo’n 5 procent 
van het totaal) namen in decem-
ber 2019 deel aan het online-on-
derzoek. Meer dan 80 procent 
van de respondenten voelt zich 
liefhebber van ‘het moois’ dat de 
gemeente Castricum te bieden 

heeft op het gebied van recreatie 
en toerisme. Meer dan 75 procent 
is goed op de hoogte van het 
aanbod rondom recreatie en toe-
risme. Het strand werd het vaakst 
genoemd als associatie met ‘het 
moois’ in de gemeente, gevolgd 
door ‘natuur’, ‘eten en drinken’, en 
‘duinen’.
Veel respondenten gaven aan de 
campagne nadrukkelijker te ver-
binden aan de plaatsnaam, zo-
als ‘Akersloot voor liefhebbers’, en 
‘Limmen voor liefhebbers’.
De volledige uitslag van het onli-
ne-onderzoek is te vinden onder 
het kopje ‘nieuws’ op  www.castri-
cum.nl. (Foto: Monique de Jager)

Mallen zonder dollen en 
KinderKunstLab bij Toonbeeld
Castricum - Serge van Empe-
len, docent beeldhouwen en 
ruimtelijk vormgeving, start op 
woensdag 29 januari met een 
cursus mallen maken van gips 
of epoxies (kunsthars). Hij leert 
de cursisten hoe ze deze het 
beste kunnen maken Daarna 
komt het gebruik van meerdeli-
ge mallen aan bod. Serge biedt 
de deelnemers alle ruimte voor 
het ontwikkelen van een eigen 
beeldtaal in verschillende tech-
nieken met uiteenlopende ma-
terialen. De cursus vindt plaats 
op veertien woensdagavonden 
van 19.30 tot 22.0. Zowel be-
ginners als gevorderden kun-
nen deelnemen.
 
KinderKunstLab
Kinderen zijn van nature onder-
zoekers en daaraan komt het Kin-
derKunstlab in alle opzichten te-
gemoet. In tien lessen, te begin-
nen op 4 februari, worden ze door 
docente Ellen van Putten uitge-
daagd om met verschillende ma-
terialen en technieken te experi-
menteren. Daartoe behoren on-
der andere boetseren, tekenen, 
schilderen, gra�sche technieken 

en 3D objecten maken. Er wordt 
zowel gewerkt vanuit het materi-
aal als aan de hand van thema’s. 
Fantasie en het ontwikkelen van 
de eigen creativiteit staan daar-
bij steeds voorop. Zo nu en dan 
zullen de jonge kunstenaars hun 
werk in de wandelgangen expo-
seren. De tien lessen worden ge-
geven op dinsdagmiddag van 
16.00 tot 17.30 uur. Er bestaat 
ook een mogelijkheid het Kin-

derKunstLab te volgen op woens-
dagmiddag van 16.00 – 17.30 uur, 
te beginnen 4 maart. Dit keer bij 
docente Hanna Looye. 

Aanmelden voor beide cursus-
sen kan via www.toonbeeld.tv of 
door middel van het invullen en 
inleveren van een aanmeldings-
kaartje bij Toonbeeld Geesterha-
ge. (Foto: het gieten van de mal – 
aangeleverd)

Politici willen mening inwoners
Wel of geen vuurwerkverbod
in de gemeente Castricum?

De raadsleden komen beslagen 
ten ijs, zo blijkt. Ze hebben voor-
af overleg gehad met het college 
en ambtelijk apparaat om helder 
te krijgen hoe zij tegen de vuur-
werkproblematiek aankijken.
Kelder en Postma willen een dia-
loog tussen bewoners en de ge-
meenteraad over de kwestie. Kel-
der: ,,
Een voorbeeld van burgerparti-
cipatie zonder welles nietes dis-
cussies. Iedereen die dat wil moet 
zijn mening kunnen geven, waar-
na er via de raad en college een 
weloverwogen besluit kan wor-
den genomen. Voorlopig dwin-
gen we dat overleg af via een mo-
tie, waar naar verwachting ge-
noeg steun is.” 

Er zijn al jaren vuurwerkvrije zo-
nes in Castricum nabij huizen met 
rieten daken, verzorgingshuizen, 
het Dierentuintje en recent ook 
speeltuinen. Postma: ,,Het is al vijf 
jaar geleden dat de gemeente-
raad zich voor het laatst uitsprak 
over de vuurwerkkwestie. Naast 

de landelijke ontwikkelingen, is 
het van groot belang om ook lo-
kaal maatregelen te nemen.” Kel-
der: ,,Het is toch van de gekke dat 
we niet kunnen bouwen vanwe-
ge stikstof en andere schadelij-
ke sto�en, maar wel in een zeer 
korte tijd de �jnstof concentra-
tie met dertig procent laten oplo-
pen. Dan denk ik ook aan de men-

sen met adem- of longproble-
men.” Postma: ,,Het is te waarde-
ren dat burgemeester Mans in de 
nieuwjaarstoespraak aandacht 
besteedde aan het vuurwerkpro-
bleem en zeker ook het aspect 
van de hulpdiensten die meer on-
dersteuning en waardering ver-
dienen. Er moet iets veranderen, 
maar daarover mogen de inwo-
ners zich ook uitspreken.”

De motie zal naar verwachting 
donderdag 30 januari behandeld 
worden in de raad. (Tekst en foto: 
Aart Tóth)

Castricum - De vuurwerkproblematiek houdt ook Castricum in 
zijn greep. Stevent de gemeente af op een verbod? Raadsleden 
Lenie Kelder (CKenG) en Machiel Postma van GroenLinks willen 
dat inwoners van de gemeente inspraak krijgen en komen met 
een motie.

Burgemeester Toon Mans bezoekt 
aangepaste OVC-receptie
Castricum - Er heerste geen 
hoerastemming tijdens de jaar-
lijkse borrel van Ondernemers-
vereniging Castricum (OVC), na 
het overlijden van Mayhwa van 
Schoonhoven. De OVC-nieuw-
jaarsreceptie had dan ook dui-
delijk een ander karakter en in-
houd. 

Zo was daar ook nog de moge-
lijkheid het condoleanceregister 
te tekenen. Nadat plaatsvervan-
gend voorzitter Tom Beentjes een 
prachtig openingswoord sprak, 
was de beurt aan burgemeester 
Toon Mans om de ondernemers 
een hart onder de riem te steken. 
Daarbij ook een woord gericht 
aan May, wat door de aanwezi-
gen op prijs werd gesteld.

Verder een positieve terugblik op 
het ondernemer zijn in het jaar 
2019. Dat was volgens Mans ‘op-
timaal te noemen na wat kwak-
keljaren’. ,,Met de focus op 2020 
zijn er toch wel veel positieve ver-
wachtingen. Bouwplannen op De 

Puikman, terrein Kaptein Kaas, 
Zandzoom, Raadhuisplein en J.F. 
Smeetslaan. Ook de opknapbeurt 
van het Bakkerspleintje en Dorps-
plein zal een positief beeld geven 
wat er allemaal in de gemeen-
te Castricum staat te gebeuren.” 
Mans benadrukt dat hij een groot 

voorstander is van goed over-
leg met de OVC. ,,De samenwer-
king met bestuurlijk en ambtelijk 
Castricum is een groot goed.” Ver-
volgens werd op die samenwer-
king en goed overleg in 2020, een 
toost uitgebracht. (Tekst: Aart 
Tóth / Foto: Rob Berkemeier)

Vernieuwd concept
Restaurant Wier&Ga nieuwe stijl
Castricum - Wie kent het niet, 
Restaurant Wier&Ga op het 
Bakkerspleintje, al bijna 10 jaar 
een begrip en niet meer weg te 
denken uit het dorpshart. 

Er is een frisse wind door het res-
taurant gegaan. Niet dat het daar-
voor niet goed was, maar het was 
tijd voor verandering, nou dan 
maar gelijk goed. De openings-
tijden zijn verruimd waardoor je 
als gast nu zeven dagen per week 
van 9.30 tot 21.30 uur terecht kan. 
De keuken is dan open voor iede-
re maaltijdvorm dan ook.  Want 

in een restaurant dient gegeten 
te worden dus daar wordt graag 
veel aandacht aan besteed. Een-
maal uitgedineerd sluit Wier&Ga 
uiterlijk om 23:00 uur de deuren. 

Of u nu alleen, met familie of 
vrienden komt, met z’n tweetjes 
of met kinderen, het is er altijd 
gezellig met een geweldige be-
diening. Een verjaardag vieren of 
een 40-jarig huwelijksfeest? Met 
Restaurant Wier&Ga kunt u sa-
men een passend arrangement 
samenstellen. Wat dacht u van 
vergaderen met collega’s, een le-

zing of workshop met daarbij 
ontbijt, lunch of diner. Het restau-
rant is daarvoor de perfecte loca-
tie. Ook kunt u in een apart ge-
deelte van het restaurant met een 
besloten gezelschap terecht.
Zeker bij grotere gezelschappen 
zijn vele combinaties mogelijk, 
waarbij de menukaart als leidraad 
fungeert en u daarbij een enorme 
keuze heeft uit speciaal bieren 
van de tap en mooie wijnen. 
Nieuwsgierig geworden, kijk dan 
op www.wierengacastricum.nl of 
bel 0251 673 588. (Tekst en foto: 
Aart Tóth)
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Fons Mok haalt herinneringen op aan de oorlogstijd

,,We waren bang ook onze vader te moeten verliezen”

Castricum - Fons Mok (86) 
woonde in Limmen en was ze-
ven jaar toen de Tweede Wereld-
oorlog uitbrak. Op el�arige leef-
tijd verloor hij zijn moeder (des-
tijds 45 jaar) bij een luchtaanval. 
In hetzelfde jaar (1944) stortte er 
in de weilanden in Limmen een 
Brits vliegtuig neer en deed hij 
een lugubere vondst. 

Creatief
Fons komt uit een gezin van acht 
personen. Zijn vader was hoofd 
van de r.k. Corneliusschool in 
Limmen. Hij herinnert zich nog 
heel goed de komst van Duitse 
soldaten in Limmen. Het dorp 
verzette zich niet tegen de Duit-
sers. ,,Dat zou ook zinloos zijn 
geweest. Ik weet nog dat ik on-
der de indruk was van de mooie 
uniformen die de soldaten droe-
gen.
Na verloop van tijd moest ’s 
avonds alles verduisterd worden. 
De straatverlichting bleef uit en 
in huis moest het donker zijn. 
Je mocht de straat niet op van 
de Duitsers. Dat was lastig, want 
pastoor Van Leeuwen en wijk-
zuster Pyra kwamen altijd we-
kelijks bij m’n ouders langs om 
te bridgen. Je moest dus creatief 
zijn om je aan de voorschriften 
te onttrekken. Pastoor Van Leeu-
wen loste dit op door de pasto-
rie zogenaamd in functie te ver-
laten. Hij droeg ‘Ons Heer’ bij zich 
om een terminale parochiaan te 
bedienen. Zuster Pyra arriveerde 
meestal wat later in haar werku-
niform.”

Hondje
Schuin achter het huidige Vre-
deburg stond destijds de boer-
derij van de familie Kraakman. 
Er tussenin bevond zich een var-

kens- en een paardenstal. Hierin 
stonden de paarden van de Duit-
sers. Deze werden verzorgd door 
twee ‘Rijksduitsers’. ,,Zij logeer-
den in een soort zomerbunga-
low dat vanuit het ‘Pastoorsbos-
je’ verplaatst was naar het erf van 
de familie Kraakman. Zij hadden 
een hondje. Toen de Rijksduit-
sers ‘n keer op het erf van de fa-
milie Kraakman stonden, liet me-
vrouw Kraakman hen een kunst-
je zien dat ze het hondje geleerd 
had. Ze nam een stukje koek in 
de hand, riep het beest en zei dat 
hij moest gaan zitten. Ze hield 
het stukje koek voor hem en zei 
dan ‘Wil je koekje Hitler?’. Het 
hondje keek direct afkeurend 
opzij. Als ze ‘Wil je koekje Wil-
helmina?“ zei, blafte het hond-
je één keer en rukte het koek-
je met z’n bek uit haar handen. 
De Rijksduitsers konden er sma-
kelijk om lachen. Het was duide-
lijk dat zij geen vrienden van hun 
opdrachtgever waren en niets 
met het Duitse systeem hadden”, 
aldus Fons.

Jongensschool
Fons bezocht de lagere school 
waarvan zijn vader hoofd was. De 
Duitsers vorderden de jongens- 
en meisjesschool. De klassen 
werden links en rechts onderge-
bracht en regelmatig verplaatst. 
,,Ik kreeg les in een schuur aan 
de Rijksweg, in een ruimte in de 
Melkfabriek en zelfs nog een pe-
riode bij ons thuis in de voorka-
mer”, herinnert Fons zich. ,,Mijn 
vader was hier natuurlijk niet blij 
mee. Ik weet nog dat er ’n keer 
lekkage in de school was en dat 
de Duitsers toen midden in de 
nacht aanbelden om m’n vader 
te vragen waar ze de hoofdkraan 
in de school konden vinden. M’n 

vader had geen zin om het te 
vertellen en zei dat hij het niet 
wist. Dit namen ze hem kwalijk 
en waarschijnlijk vermoedden ze 
wel dat hij zich voor de domme 
hield. Het leidde gelukkig niet 
tot problemen.” 

Granaat
Limmen lag, logistiek gezien, op 
een belangrijke en kwetsbare 
plek omdat zich hier drie door-
voerwegen bevonden: de Rijks-
weg, de spoorlijn aan de west-
kant en het Noordhollands ka-
naal aan de oostkant. Fons ver-
telt dat er in augustus 1944 bo-
ven Limmen een luchtgevecht 
plaatsvond. Vliegtuigen van de 
geallieerden voerden op dat mo-
ment beschietingen uit. ,,M’n 
moeder hoorde dit en wist dat 
er nog enkele kinderen buiten 
speelden. Toen ze de deur open-
de om hen te roepen spatte er 
vlak voor de deur een granaat 
uiteen. Rondvliegende scherven 
tro�en haar in de hartstreek. De 
dokter is er direct bijgehaald en 
ze werd snel naar het ziekenhuis 
in Alkmaar vervoerd. Drie we-
ken later overleed ze, op 45 jari-
ge leeftijd, aan de gevolgen van 
haar verwondingen. Ik weet nog 
heel goed dat zij, vlak voordat 
zij stierf, aan de andere kinde-
ren vroeg goed op mij te passen. 

Ik was nogal een ondernemend 
mannetje”.

Vluchten
Op een gegeven moment kre-
gen de Duisters er lucht van dat 
de naam ‘Mok’ een Joodse naam 
was. Fons: ,,M’n vader werd toen 
op een lijst geplaatst van perso-
nen die zouden worden opge-
pikt, wanneer er behoefte be-
stond om wraak te nemen. Hij 
was sindsdien op z’n hoede. ’s 
Nachts sliepen we om de beurt 
in de slaapkamer van m’n vader 
omdat we het zielig vonden dat 
hij nu alleen was. Het gebeurde 
meerdere keren dat er ’s nachts 
op het raam werd getikt en m’n 
vader als de wiederweerga uit 
het raam kroop en de benen 
nam. Zijn vluchtadres was bij de 
familie Mooij aan de Achterweg. 
Het waren angstige momenten 
voor ons, want we waren bang 
om ook onze vader te moeten 
verliezen”.

Brokstukken
Fons weet nog dat er in septem-
ber 1944, laat in de avond op 
circa 500 meter ten oosten van 
de N.H. kerk, een Brits vliegtuig 
in de weilanden is neergestort. 
Hierbij zijn de twee piloten om 
het leven gekomen. Men weet 
niet of het vliegtuig is neerge-

haald door Duits afweergeschut, 
of dat het door de bliksem is ge-
tro�en. De twee omgekomen 
vliegers werden begraven op de 
Openbare begraafplaats te Lim-
men. 
Fons: ,,Dit vond men in het 
dorp destijds verschrikkelijk. Als 
nieuwsgierig jochie ben ik nog 
tussen de brokstukken gelopen 
en deed hierbij een lugubere 
vondst. Ik trof een voet aan van 
een van de piloten. Dat was een 

heftige ervaring.” 

Als Fons gevraagd wordt wat 
75 jaar bevrijding voor hem be-
tekent is het antwoord kort. ,,Je 
hoeft de oorlog niet meege-
maakt te hebben om vrijheid te 
waarderen en te bese�en dat we 
al 75 jaar bevoorrecht zijn. Kijk 
maar eens om je heen, elders in 
de wereld. De geschiedenis her-
haalt zich steeds”. (Tekst en fo-
to’s: Henk de Reus)

Op 5 mei volgend jaar viert Nederland dat het 75 jaar terug be-
vrijd werd van de bezetter. Dit wordt in 2019 en 2020 herdacht. 
In de aanloop naar Bevrijdingsdag besteedt deze krant periodiek 
aandacht aan dit thema en laat hierbij inwoners aan het woord.

Fons Mok op de begraafplaats bij de NH Kerk in Limmen, bij het graf van de twee piloten die in september 1944 omkwamen (foto: Henk de Reus)

De twee omgekomen Britse piloten. Links H.R Tribeck, rechts W.R Zeller 
(Bron ‘Historisch Limmen / repro Henk de Reus)

De moeder van Fons kwam om het 
leven door rondvliegende scherven 
van een gratnaat. (Repro: Henk de 
Reus)

Ignatius Mok (de vader van Fons), 
het vroegere hoofd van de r.k. 
Corneliusschool. (Repro: Henk de 
Reus)

Genomineerden Sportfotoverkiezing
’Zelfs met lage golven 
kun je veel plezier hebben’

Inzenden tot eind januari
Dit jaar kun je als inwoner van de 
gemeente ook bijzondere sport-
foto’s inzenden. De foto van een 
sporter of sportteam uit Castri-
cum moet in 2019 zijn gemaakt. 
De fotograaf moet ook in de ge-
meente wonen en hij/zij kan 

maximaal 3 foto’s indienen. Per 
foto dient er een korte beschrij-
ving van de foto en het moment 
gegeven worden, zodat het ver-
haal erachter duidelijk naar vo-
ren komt.

,,Op veler verzoek, zoeken we ook 

naar sporters met een beperking 
die het afgelopen jaar een bijzon-
dere sportprestatie hebben ge-
leverd”, aldus de organisatie. De 
winnende foto wordt beloond 
met €200,- aan sportartikelen.

Met de verkiezingen wordt de 
aandacht gevestigd op sport in 
het algemeen en de prestaties 
van enkele Castricumse sporters 
in het bijzonder. Meedoen? Mail 
naar: c.castricum@ziggo.nl.

Castricum - In aanloop naar de Sportverkiezingen en Sportfoto-
verkiezingen 2020 die op 12 februari plaatsvinden, plaatst De 
Castricummer de komende periode wekelijks een genomineer-
de foto.

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

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

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

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

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

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

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

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Clusiusleerlingen bezoeken Den Haag
Castricum - De Clusiusleerlin-
gen uit de klassen 3 basis, 3K1 
en 3K2 gingen afgelopen week 
in het kader van het vak Maat-
schappijleer op bezoek in Den 
Haag. De stad werd bekeken. 
Interessante plekken bezocht 
en natuurlijk werd het Binnen-
hof bezocht. Een indrukwek-
kend gebouw op een histori-
sche plek. Cor en Noah uit klas 
3K1 zaten in de Kamer alsof ze 
er thuis hoorden, ze zagen zich-
zelf vast al als premier en minis-
ter van onderwijs. (Foto: aange-
leverd)

Bigband ‘Frankie goes to …..’ 
bij de Jazz Session Club ‘Vredeburg’
Limmen - ‘Frankie goes to …’ Lim-
men deze keer, waar ze al vele 
malen hebben opgetreden. ‘Fran-
kie goes to....’ is een Helderse big-
band die sinds 2004 bestaat. Het 
circa twintig man en vrouw ster-
ke orkest bestaat naast een zan-
geres en een ritmesectie met pi-
ano, bas, gitaar en drums uit een 
uitgebreide blazerssectie. Het re-
pertoire omvat bekende swing-
stukken, rustige ballads, stevige 

jazzrock- en latinnummers.
Gevraagd naar de herkomst van 
deze originele naam, vertelde 
Rob Verhulst, de pr-man: „Deze 
bandnaam komt van onze diri-
gent en bandleider, Frank van Ge-
mert. Frankie gaat optreden waar 
dat maar past.” 

‘Frankie goes to...’ speelt regel-
matig op diverse locaties in de 
Noordkop. Ook geven zij peri-

odiek concerten met bekende 
gastmuzikanten in hun tot huis-
kamer verbouwde oefenruimte. 
Op zondag 19 januari vanaf 15.00 
uur in Vredeburg in Limmen. De 
toegang is vrij, maar men kan lid 
te worden voor € 7,- per persoon 
voor het gehele jaar. Inlichtin-
gen: Fred Timmer, telefoon/fax: 
072-5053414, e-mail: timmerlim-
men@kpnmail.nl. (Foto: aangele-
verd)

Lezing Gerard van Buiten: 
Hoe hard is winterhard?

In onze tuinen kweken we graag 
de meest bijzondere planten. 
Veel van die planten komen uit 
gebieden met een heel ander kli-
maat en dat zorgt soms voor pro-
blemen. Met de winterhardheid  
bijvoorbeeld. Van sommige plan-
ten weet men niet beter dat ze ei-
genlijk alleen als eenjarige, of al-
leen als kamerplant te kweken 
zijn. 
Van andere soorten is het minder 
duidelijk. Een plant die bij de één 
probleemloos de winter door-
komt, legt bij de ander conse-
quent het loodje. Hoe zit dat nou 
eigenlijk met winterhardheid? 
Hoe hard is winterhard?

In deze lezing neemt de hortula-
nus bezoekers mee naar verschil-
lende streken in de wereld waar 
veel sierplanten vandaan komen. 
Het belooft een heel interessan-

te en leerzame avond te worden. 
Groei & Bloei organiseert ook in 
2020 weer diverse lezingen en ac-

tiviteiten. Kijk voor het jaarpro-
gramma op www.midden-kenne-
merland.groei.nl.

Deze lezing is op dinsdagavond 4 
februari 2020 In het Clusius Col-
lege, Oranjelaan 2a in Castricum. 
De zaal is open om 19.30 uur. De 
lezing begint om 20.00 uur. (Foto: 
Gerard van Buiten)

Castricum - Gerard van Buiten is hortulanus van de Botanische 
Tuinen van de Universiteit Utrecht (https://www.uu.nl/botani-
schetuinen). Hij is al van kinds af aan in de weer met planten en 
hij heeft de laatste 20 jaar in de botanische tuin in Utrecht volop 
ervaringen opgedaan met de meest uiteenlopende planten. Een 
echte plantenman en een rasverteller.

Basiscursus glasfusion bij Perspectief
Castricum - Sinds enige tijd is er 
bij Perspectief in Bakkum een en-
thousiaste groep mensen die we-
kelijks met glasfusion bezig is. 
Voor wie ook eens kennis wil ma-
ken met deze kleurrijke techniek 
is er vrijdagmiddag 31 januari van 
13.30 tot 16.00 uur in de ateliers 
van Perspectief in Bakkum een 
basiscursus te volgen. 
Tijdens deze middag kan men 
een eigen werkstuk, een sieraad 
of een glazen voorstelling van 
ongeveer vijftien bij twintig cen-
timeter maken met hulp en per-

soonlijke aandacht van een paar 
ervaren Perspectie�eden. Ze hel-
pen de cursisten bij het veilig le-
ren snijden, breken en knabbelen 
van glas en vertellen over de vele 
mogelijkheden van dit materiaal. 
Er wordt gewerkt met meerdere 
kleuren Bulls-eye-glas dat na het 
afbakproces in de glasoven een 
fraai getint werkstuk oplevert.
Informatie en aanmelden via de 
website: www.perspectiefcas-
tricum.nl. Of bij Froukje Docter: 
mail: froukjedocter@gmail.com. 
(Foto: aangeleverd)

Wim Tromp vertelt bij De Verhalengroep 

Castricum - De Verhalengroep 
Castricum heeft Wim Tromp, ei-
genaar van Tromp Medical, uitge-
nodigd voor de bijeenkomst op 

21 januari in het gebouw van de 
Werkgroep Oud-Castricum.
Zijn bedrijf is gevestigd aan het 
begin van de toegangsweg naar 

de Castricummer Werf.
Het pand is opvallend, maar 
de bedrijfsactiviteiten zijn voor 
de meeste voorbijgangers on-
bekend. Daarin probeert Wim 
Tromp verandering te brengen 
voor de deelnemers aan de ver-
halengroep. 
Tromp Medical levert en onder-
houdt alle röntgenapparaten die 
gebruikt worden voor het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker 
in Nederland. Wim neemt de aan-
wezigen mee door de ontstaans-
geschiedenis van het bedrijf van 
1990 tot nu, vertelt over de suc-
cessen en uitdagingen van borst-
kankerdiagnostiek en over inno-
vaties die eraan zitten te komen.

Deze bijeenkomst is op dinsdag 
21 januari om 10.00 uur in De 
Duynkant aan de Geversweg 1b. 
De entree voor de onkosten be-
draagt € 3,-. Dit is inclusief ko�e 
of thee. 

Nacontrole bij zwembad
Castricum - Zondagmiddag om 13:11 uur, werden de brandweerlieden opgeroepen om een nacontrole 
uit te voeren bij zwembad de Witte Brug. Dit omdat er een brandje was geweest in de pelletkachel bij de 
sauna. Het brandje was al snel geblust door het personeel met een slangenhaspel. De brandweer heeft al-
les nog even goed gecontroleerd met onder andere de warmtebeeldcamera, maar alles was goed uit door 
uitstekend handelen van het personeel. Het zwembad kon gewoon open blijven. (Foto: Evelien Olivier)

Wim Tromp voor zijn bedrijfspand (foto: aangelverd)

Get Fit nog volop aan de Gym
Castricum - Vanuit heel Castri-
cum kan je er eigenlijk lopend 
komen, zo centraal is het ge-
legen op het Raadhuisplein 
3 naast het gemeentehuis. Je 
hoeft maar naar binnen te kij-
ken en ziet al aan de gezich-
ten van de sportieve bezoe-
kers dat hier een goede sfeer 
heerst. Eenmaal binnen wordt 
dat nog eens benadrukt hoe je 
wordt begroet door medewer-
kers, maar zeker ook door be-
oefenaars van Cardio dan wel 
Krachttraining. Werkelijk alle 
leeftijdsgroepen kom je er te-
gen, waarbij begeleiding zo no-
dig adviezen geeft.

Kom je voor Fitness, krachtsport-
training, Kickboksen, Zumba, dan 
wel All-round Fitness, je kan te-
recht bij Maaike, Erwin, Anthonie 
of Stef voor de juiste begeleiding. 
Daarbij blijkt er een grote vraag 
naar groepstrainingen, als je al-
leen trainen minder leuk vindt. 
Daar wordt goed op ingespeeld 
met steeds meer mogelijkheden. 
Wat te denken van ‘Spinning’, ‘Get 
Fit & Hit’ en ‘In Shape’ wat ook in 
groepsverband plaatsvindt en 
garant staat voor uitdagingen. Al-
lemaal op het nieuwste van het 
nieuwste hoogwaardige materi-
eel.
Dus blijf niet van buiten naar bin-

nen gluren, maar loop eens bin-
nen en proef de familiare sfeer en 
ontvang informatie zonder enige 
verplichting. 
Je kan er zelfs na je training lek-
ker sociaal bezig zijn met kletsen, 
ko�e drinken dan wel de krant 
lezen. Niets moet! De openings-
tijden zijn ruim met van maandag 
t/m vrijdag van 8.30 tot 22.00 uur 
en zelfs zaterdag en zondag van 
9.00 tot 16.00 uur. 

Nieuwsgierig geworden, kom 
langs, kijk op www.get�tgym.
nl of bel 0251 293 657 en ervaar 
de uitdaging. (Tekst en foto: Aart 
Tóth) 
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Hans wenst u een 
kleurrijk 2020

Bij Hans v.d. Berg kan men terecht 
voor zowel binnen- als buiten-
schilderwerk, wanden, plafonds 
sauzen, behangen van alle soor-
ten behang, maar ook voor water- 
of roetschade. 
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend 
met professionele materialen en 
volgens de geldende richtlijnen. 
Bel vrijblijvend voor een o�erte of 
informatie naar 0251-248030/06 

22228516 of mail naar: 
hvdbschilderwerken@outlook.com
 
Website: 
www.hansvdbergschilderwerken.
nl.

Het is natuurlijk ook mogelijk al-
vast een o�erte aan te vragen voor 
het buitenschilderwerk voor aan-
komend jaar. (Foto: aangeleverd)

Cultuurgeschiedenis
in Heiloo
Heiloo - Twee keer per jaar ver-
zorgt Cornelis Jonkman van Ita-
lia Classica een cursus cultuur-
geschiedenis in de Kleine Ka-
pel van de Willibrordstichting in 
Heiloo.

Na drukbezochte cursussen over 
onder ander Iran en Jeruzalem is 
hij begonnen aan een serie van 
steeds acht ochtenden over de 
cultuurgeschiedenis van Europa. 
Na de Grieken, de Etrusken en het 
oude Rome begint hij vanaf 30 ja-
nuari aan het verhaal over de Ro-
meinse keizertijd en het opko-
mende christendom. Keizers als 
Augustus en Nero, Marcus Aurelius 
en Hadrianus passeren de revue, 
maar ook schrijvers en �losofen, 
beeldhouwkunst en fresco’s uit 
Pompeii komen uitvoerig aan bod. 
In deze klassieke cultuur kwam 
een sekte op die met argwaan 
werd bekeken, het christendom. 

Christenen hadden een volstrekt 

andere kijk op de wereld, wilden 
niet volledig integreren in de sa-
menleving en onder een aantal 
keizers werden ze dan ook ver-
volgd. 
Kerkvaders als Origenes en Au-
gustinus waren klassiek geschool-
de intellectuelen, die hun geloof 
acceptabel probeerden te ma-
ken voor de buitenwereld. Door 
de bekering van keizer Constan-
tijn en de stichting van diens 
nieuwe hoofdstad Constantino-
pel kreeg het christendom einde-
lijk de ruimte. De eerste Sint Pieter 
en de eerste Hagia Sophia werden 
gebouwd en voor het eerst wer-
den mozaïeken ook op de wanden 
en in de apsis van kerken aange-
bracht. Ravenna geeft daarvan de 
mooiste voorbeelden. Veel verha-
len en veel beeldmateriaal bren-
gen deze periode tot leven. Op de 
website www.italiaclassica.nl vindt 
u alle informatie over deze cursus. 
(Foto: Keizerin Theodora in de San 
Vitale, Ravenna – aangeleverd)

Voorlichting 
cosmetische chirurgie 
bij Centrum Oosterwal

Alkmaar - De specialisten van 
Centrum Oosterwal vinden het 
heel belangrijk dat men zich 
goed laat informeren als een cos-
metische behandeling overwo-
gen wordt. Woensdag 29 janua-
ri wordt door plastisch chirurg dr. 
Frederik van Oosterom voorlich-
ting gegeven over cosmetische 
chirurgie. 
Aan de hand van beeldmateri-
aal worden verschillende cosme-
tische ingrepen besproken. Wat 

kan men verwachten van een 
ooglidcorrectie, wat is een wenk-
brauwlift precies, hoe gaat een 
facelift in zijn werk en wat is er 
mogelijk met lipo�lling? Na af-
loop is er gelegenheid om vragen 
te stellen. 
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur. Loca-
tie: Comeniusstraat 3 te Alkmaar. 
Toegang is gratis, wel graag aan-
melden via 072-5157744 of de si-
te www.centrum-oosterwal.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Regio - Er is weer een nieuw jaar begonnen en dan is het weer tijd 
om de binnenboel een frisse schildersbeurt te laten geven voor 
de komende jaren. Goed uitgevoerd schilderwerk hoeft per de�-
nitie niet duur te zijn. Hans v.d. Berg is een gediplomeerd schilder 
met al meer dan 35 jaar ervaring, waarvan 20 jaar als zelfstandi-
ge. Hans komt persoonlijk bij de klant langs voor een vrijblijven-
de en duidelijke o�erte op maat en voert het werk ook zelf uit, 
dus geen verrassingen achteraf.

Week van Gebed
voor de Eenheid

Castricum - Op zondag 19 janua-
ri is er om 10.00 uur in de Dorps-
kerk een Oecumenische viering 
aan het begin van de Week van 
Gebed voor de Eenheid. Het the-
ma is: ‘Zij waren buitengewoon 
vriendelijk voor ons’. Dit thema 

is ontleend aan Handelingen 28: 
2 (de zendingsreizen van Pau-
lus). Het materiaal is dit jaar aan-
geleverd door een groep christe-
nen uit Malta waar de oecume-
ne bloeit. Het thema ‘buitenge-
woon’ ligt dicht bij de bevolking 
van Malta. In het Bijbelboek Han-
delingen is te lezen dat Paulus en 
zijn reisgenoten schipbreuk lij-
den bij het eiland. Daar worden 
zij met buitengewone vriende-
lijkheid opgevangen. Deze ge-
beurtenis markeert het moment 
waarop het evangelie het eiland 
bereikt. Dat wordt door de be-
volking nog ieder jaar gevierd. In 
de komende gebedsweek wordt 
daaraan aandacht besteed.
In deze viering krijgen kinderen 
een belangrijk aandeel.
Voorgangers: Wim Nieuwenhuis 
(EGC) en Suzan ten Heuw (PGC), 
met medewerking van het Litur-
giekoor onder leiding van Jelle 
Jan Klinkert. (Foto: aangeleverd)

Mega uitverkoop bij 
Aalsmeerse Plantenhal
Heiloo - Ondertussen is het wel be-
kend bij de meeste mensen; vanaf 
de derde week in januari is er weer 
mega uitverkoop bij de Aalsmeerse 
Plantenhal, met 25 procent korting 
op vele producten. Dit geldt voor 
alle kamer- en tuinplanten, binnen- 
en buitenpotterie en decoratie spul-
letjes. En wat staat er weer veel voor 
in huis zo na de kerst. Er zijn volop 
groene en bloeiende planten. Voor-
al de prachtige potten van PTMD 
zijn een eyecatcher. De Aalsmeer-
se Plantenhal heeft tegenwoordig 

een uitgebreide collectie van dit ex-
clusieve merk, maar wél schappe-
lijk geprijsd. Buiten zijn er de vrolij-
ke bolletjes weer en de vaste plan-
ten die nu bloeien. Het is een per-
fect moment om bijvoorbeeld eens 
de potten te veranderen of die ene 
grote plant toch maar te kopen zo 
met 25 procent korting. Bij vragen 
en advies wordt u graag te woord 
gestaan. Kom langs en geniet bij de 
Aalsmeerse Plantenhal aan De Hoef-
smid 25 in Heiloo. (Foto: aangele-
verd)

Liefde voor Kleur
Agnes Haullussy-Zaal, Zevenhuizerlaan 94

1851MZ Heiloo, 06 – 149 848 21
www.liefdevoorkleur.nl
info@liefdevoorkleur.nl

Ken je dat gevoel dat je ergens binnenkomt en je meteen weet dat 
de kleuren kloppen? Dat de kleuren waarin de ruimte geschilderd 
is je een warm en prettig gevoel geven. Waardoor je je welkom en 
op je gemak voelt. Of dat nu in een huis is of in de entree van een 
school of kantoorpand. Hoe kies je nu eigenlijk de juiste kleuren 
voor je interieur? Kleuren die helemaal bij jouw persoonlijkheid 
passen en die je zintuigen positief prikkelen.

Agnes Haullussy-Zaal werkt al sinds 2002 als interieurstyliste 
maar zij specialiseerde zich in 2005 in kleur. “Goed afgestemde 
kleuren in je interieur hebben veel invloed op ons gevoel van 
geluk en welzijn, ze brengen namelijk harmonie en balans, al 
zijn we ons daar niet altijd van bewust,” zo legt zij uit. “Kleuren 
beïnvloeden elkaar, een verkeerde kleurencombinatie kan tegen 
de borst stuiten, je voelt dan onbewust dat er geen harmonie 
is,” vertelt ze. “Te weinig kleur prikkelt je zintuigen niet, terwijl 
te veel kleur of verkeerde kleurencombinaties de zintuigen juist 
kunnen overprikkelen en dat hee� e�ect op ons,” zo vult zij aan.

Daarom is een uitgebalanceerd kleurenplan zo belangrijk. Kleur 
is bovendien een relatief goedkope manier om je woning een 
make-over te geven.

De kleurrijke Agnes, die zichzelf ook gespecialiseerd Flexa 
Kleuradviseur mag noemen, gee� advies bij mensen thuis maar 
ook op o.a. de welbekende VT Wonen beurs. Daarnaast organi-
seert ze workshops; na het volgen van een workshop bij Agnes 
kan je zelf aan de slag met kleur in je interieur of in je bedrijf.

Persoonlijk kleuradvies aan huis
Je bent net verhuisd of je bent toe aan een iets nieuws, je staat 
op het punt te gaan schilderen, maar dan. Wat voor kleuren ga 
je kiezen? Wat is je stijl eigenlijk en wat past echt bij jou? En hoe 
kies je nu de juiste kleuren voor je interieur?

Nodig Agnes eens uit voor een verfrissend kleuradvies, je hebt 
al een goed kleuradvies in één uur. Het maken van een uitgeba-
lanceerd kleurenplan is niet zomaar iets: “Wat past bij jouw per-
soonlijkheid? Wat is jouw stijl en smaak? Maar ook de lichtinval 
en verlichting en andere kleuren in huis, zoals die van de meu-
bels en de vloer, spelen mee in het uiteindelijke kleuradvies,” zo 
legt zij uit. Het advies wordt in een mooie map gepresenteerd, 
mét stalen, kleurnummers en adressen van winkels, u hoe� het 
kleuradvies alleen nog over te dragen aan het schildersbedrijf of 
je kan er zo mee naar de winkel.

3D-visualisatie
Omdat veel mensen kleur lastig vinden te visualiseren op hun 
wit gestucte muren werkt Agnes met een 3D-visualiser en grote 
A4 kleurstalen. Met een iPad maakt zij een 3D-foto van uw 
interieur of de kamer die u onder handen wilt nemen waarbij 
de verschillende kleuren worden getoond op de muren. “Een 
betere indruk kan je namelijk niet krijgen,” vertelt Agnes en-
thousiast.

Workshops
Tijdens de workshops ‘Ontdek de verborgen kracht van kleur’ 
die Agnes organiseert bij de Hortus op de Berenkoog in Alk-
maar op 8 februari en 14 maart gaat zij dieper in op alles wat 
je altijd al hebt willen weten over kleur, kleurenpsychologie en 
hoe kleuren onze zintuigen beïnvloeden. Ook organiseert zij op 
25 januari de workshop ‘Ontdek de perfecte kleuren voor in je 
interieur’ in Akersloot. Als u thuis gelijk aan de slag wilt krijgt u 
5% korting op de benodigde verf. Inschrijven voor één of meer-
dere workshops kan via www.liefdevoorkleur.nl. De kosten voor 
deelname zijn € 49 inclusief ko�e, thee en iets lekkers.
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15 JANUARI

Lezing Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland - Langs de koele 
kusten van Spitsbergen, Bezoe-
kerscentrum De Hoep, Johannis-
weg 2, Castricum. 20.00 uur. (Fo-
to: aangeleverd)

16 JANUARI
Nieuwjaarsborrel Goed Contact, 
Geesterhage, Geesterduinweg 
3, Castricum. 17.00 - 19.00 uur. 
Aanmelden: www.goed-contact.
nl/agenda/nieuwjaarsborrel-en-
kennismaking-nieuwe-voorzit-
ter/

Theaterdubbel Katinka Polder-
man en Theo Nijland in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur. 
(foto: Krijn van Noortwijk/Jaap 
Reedijk/Ben van Duin)

17 JANUARI

Museumboot Vlotbrug tijdelijk in 
Alkmaar. Kanaalkade, tegenover 
huisnummer 63 en het politie-
bureau. Dagelijks open van 11.00 
tot 18.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Bosuilenexcursie voor jong en 
oud, verzamelen bij parkeer-
plaats landgoed Marquette, 
Heemskerk. 19.30 uur. Deelname 
gratis. Informatie: www.vwgmid-
den-kennemerland.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Optreden Noa Eyl en trio Bacht-
aloh om 20.00 uur in cultureel 

centrum Vredeburg aan de Dus-
seldorperweg 64 te Limmen. Info 
via www.limmencultuur.nl.

Slagerij van Kampen in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. (foto: Arjan 
Vermeer)

Van der Laan & Woe met repri-
se van de voorstelling Pesetas in 
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 
uur. (foto: Amy van Leiden)

Theatervoorstelling ‘De liefde be-
graven’ in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk, 20.15 uur. (foto: 
Piek)

André Manuel in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.30 uur. 
(Foto: Maureen van Munster)

18 JANUARI

Eigenwijze familievoorstelling 
(3+) met Dierenspotter Mandy 

▲

om 10.30 uur in het Bos van Hei-
loo en om 15.00 uur in het bos 
van Bergen. Delname: 6 euro.
Aanmelden via info@eigenwij-
ze072.nl. (foto: aangeleverd)

Tata Steel Chess Festival in Wijk 
aan Zee, tweedaags familiefesti-
val, van 13.00 tot 17.00 uur spe-
ciaal voor kinderen diverse activi-
teiten georganiseerd rond het Ta-
ta Steel Chess Tournament. (foto: 
aangeleverd)

John Williams presenteert R& B 
Oldskool hits Part Two in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. (foto: PR 
Twenty8 Productions)

Matroesjka met Brainwash in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. (foto: 
Curly and Straight)

Liedjesvoorstelling ‘Hadewych 
doet de dames’ door Hadewych 
Minis om 20.15 uur in de Cultuur-
koepel Heiloo aan de Kennemer-
straatweg 464 (Landgoed Wil-
librordus) in Heiloo. Entreeprijs 
22 euro. Info via www.cultuur-
koepelheiloo.nl. (Foto: Marc de 
Groot)

Open Podium van 20.30 tot 23.30 
uur in dorpshuis De Zwaan aan 
de Middelweg 5 te Uitgeest. Op-
tredens van Ruud Aarden, Wil-
co de Grote, De Bottels, Michael 
O. Gerrits, Van Maltha, Delèfre en 
Koek en Boothill B’s (foto). Toe-
gang gratis. Info via www.de-
zwaancultureel.nl. (Foto: aange-
leverd)

Martijn Fischer zingt Hazes in 
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 

uur. (foto: Mark van Engelen)

De Verleiders Female: Jelka van 
Houten, Susan Visser, Stephanie 
Louwrier, Gusta Geleijnse en Eva 
Marie de Waal in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. (f 
oto: Raymond van Olphen)

Zangeres Joia Rath brengt Power-
pop met een �amboyante twist 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.30 uur. (foto: Stefan 
Mandersloot)

19 JANUARI
Tata Steel Chess Festival in Wijk 
aan Zee, zie zaterdag.

Eigenwijze familievoorstelling 
(3+) met Dierenspotter Mandy 
om 10.30 uur in park De Reker-
hout in Alkmaar en om 15.00 uur 
in het bos van Heiloo. Deelname 
kost 6 euro. Aanmelden via info@
eigenwijze072.nl. 

Marquette Classique met piano-
concert door Gregor Dešman (fo-
to boven) en Anto Bayram Kara-
menderes (foto onder) van 11.00 
tot 12.30 uur in Chateau Mar-
quette aan de Marquettelaan 34 
te Heemskerk. Entreeprijs 12,50 
euro (jongeren tot 19 jaar beta-
len 6,25 euro). Kaarten en info via 
www.hotel-marquette.com. (Fo-
to’s: aangeleverd)

Ko�econcert door het Dasha 
Beltiukova Ensemble om 11.30 
uur in dorpshuis De Zwaan aan 
de Middelweg 5 te Uitgeest met 
composities van Dvořák, Belti-
ukov en Martinu. Kaarten à 10 eu-
ro (Vrienden van De Zwaan beta-
len 7,50 euro) via www.dezwaan-
cultureel.nl en, indien nog be-
schikbaar, aan de zaal. (Foto: Julia 
Kurdiukova)

Winter in het veld - Vaarexcursie, 
Bezoekerscentrum Poelboerderij, 
Veerdijk 106, Wormer. 13.30 uur. 
Reserveren gewenst. Meer infor-
matie: www.bezoekerscentrum-
poelboerderij.nl. (Foto: Larry Kef )

De Grote Haay met De vriende-
lijke draak (4 - 8 jr) in De Vest in 
Alkmaar, 14.30 uur. (foto: Ronald 
Knapp)

Regina Albrink in Theater Ko-
ningsduyn, Geesterduinweg 
3, Castricum. 15.00 uur. Kaar-
ten: www.toonbeeld.tv of 0251-
659012. (Foto: aangeleverd)

Bigband ‘Frankie goes to …..’ bij 
de Jazz Session Club ‘Vredeburg’. 
Vredeburg in Limmen. 15.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Spaanse Zon en wat u nog niet 
wist over de Cultuurkoepel, Cul-
tuurkoepel, Kennemerstraatweg 
464 Heiloo. 15.00 uur. Kaarten: 
www.cultuurkoepelheiloo.nl of 
bij het VVV kantoor op Landgoed 
Willibrordus. (Foto: aangeleverd)

Opera Nabucco door de Charkov 
City Opera & Ballet in Stads-
schouwburg Velsen, 15.00 uur. 
(Foto: Alexander Shakhmatov)

20 JANUARI
Geen agendapunten.

21 JANUARI

Wim Tromp vertelt bij De Verha-
lengroep over ontwikkelingen 
borstkankeronderzoek. De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b in 
Castricum. 10.00 uur. (Foto: Wim 
Tromp voor zijn bedrijfspand - 
aangeleverd)

Hendrik Groen - ‘Zo lang er le-
ven is’ in Stadsschouwburg Vel-
sen, 20.15 uur. (Tekening: Victor 
Meijer)

22 JANUARI

PeuterVestival in De Vest in Alk-
maar, 09.00-13.00 uur. (Banner: 
aangeleverd)

Nationale voorleesdagen in de 
bibliotheek tot en met 1 februari. 
Op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl. staat het complete ac-
tiviteitenoverzicht. (Foto: aange-
leverd)

23 JANUARI
Nationale voorleesdagen zie 22/1.

Bert Visscher met reprise van de 
voorstelling ‘Hij wordt vanzelf 
moe’ in Stadsschouwburg Vel-
sen, 20.15 uur. Ook vrijdag. (Foto: 
Maarten van der Wal)



GOED UIT  ELKAAR
In januari gaan meer stellen uit elkaar dan 
in andere maanden, zo blijkt uit onder-
zoek. De stress van de Kerstdagen, de 
tijd om na te denken gedurende de kerst-
vakantie en de wens om het nieuwe jaar 
met een schone lei te beginnen zijn veel 
genoemde redenen om aan het begin van 
het nieuwe jaar uit elkaar te gaan. Als een 
relatie al spanningen kent, dan worden die 
vaak juist tijdens de vakantie vergroot. De 
druk om ‘gezellig te moeten doen’ en 24 
uur per dag in elkaars omgeving zijn, eisen 
hun tol.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 
1881 mensen van achttien jaar en 
ouder (bron: Daily Mail). Eén op 
de vijf ondervraagden noemt janu-
ari de maand waarin de meeste 
relaties eindigen. 
Ook de maanden december en 
maart werden veel genoemd. Van 
degenen die in januari hun relaties 
verbraken, zegt 62 procent dat 
de tijd van het jaar invloed heeft 
gehad op het stuklopen van de 
relatie. Naast de stress rond Kerst 

spelen een nieuwe start maken in 
het nieuwe jaar, financiële proble-
men, somber weer en familieperi-
kelen een groet rol.

Jonger scheiden
We scheiden tegenwoordig niet 
alleen steeds vaker, maar gaan 
vooral ook jonger uit elkaar. Dat 
blijkt uit de cijfers van het CBS. Het 
aantal mensen dat op veertigjarige 
leeftijd een relatiebreuk achter de 
rug heeft is in 25 jaar verdubbeld.

GOED UIT  ELKAAR
Kinderen
Als er kinderen bij betrokken zijn, dan 
maakt dat een scheiding vaak extra 
emotioneel. Zo’n 70.000 kinderen krij-
gen jaarlijks te horen dat hun ouders 
uit elkaar gaan. Een scheiding is niet 
alleen ingrijpend voor de ouders, maar 
ook vooral voor de kinderen. Er breekt 
een fase aan van grote veranderingen. 
De thuissituatie is tijdelijk onzeker en 
voelt onveilig. Dit roept bij kinderen 
gevoelens van verdriet en rouw, maar 
ook schuldgevoelens op. Iets waar 

kinderen niet makkelijk over praten. 
Ex-partners zijnbij een scheiding ver-
plicht een ouderschapsplan te maken 
waarin de belangen van de kinderen 
worden benoemd.

Onzekerheid
Een scheiding is vaak een zware periode 
met veel verdriet, emotie en onzeker-
heid over hoe de toekomst er uit gaat 
zien. En dan moeten er ook nog beslis-
singen genomen worden over bijvoor-
beeld de verdeling van de inboedel, de 

echtelijke woning en – als er kinderen 
in het spel zijn – een omgangsrege-
ling. Professionele begeleiding door een 
goede advocaat kan er voor zorgen dat 
goed uit elkaar gaan echt mogelijk is.
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Tim en Manon zijn gescheiden. Na een huwelijk van tien jaren, waarbij 2 kinderen zijn 
geboren, was de vlam gedoofd. Wel hebben ze afgesproken gezamenlijk het gezag over 
de kinderen te houden. De kinderen verblijven bij Manon. Tim heeft een omgangsrege-
ling met de kinderen op vastgestelde tijden. De verhouding tussen de ex-echtelieden is 
gespannen. Ze gunnen elkaar weinig: al helemaal niets als een van hen beide komt te 
overlijden. Wat moeten ze regelen? Een testament!

Erfstelling
Wat kunnen Tim en Manon, beiden afzonderlijk van elkaar, in een testament regelen? 
Beiden zullen ze willen dat de kinderen als erfgenamen optreden. Dat is wettelijk al zo 
geregeld, dus dat hoeven ze niet bij testament te regelen. Maar wat gebeurt er als daarna 
een van de kinderen overlijdt? Dan erft naast het andere kind ook de ex-echtgeno(o)t(e)! 
En dat zal nooit de bedoeling zijn. Dit is te voorkomen door middel van het opstellen van 
een tweetrapsmaking in het testament: De ex-echtelieden zullen in het testament bepalen, 
dat wat de kinderen van hen verkrijgen, na het overlijden van dat betreffende kind, zal 
toekomen aan een door hen aan te wijzen derde, bijvoorbeeld het andere kind, of overige 
familieleden. Daarmee wordt voorkomen dat er iets bij de ex-echtgeno(o)t(e) terecht komt.

Voogdij
Aangezien de ex-echtelieden gezamenlijk het ouderlijk gezag over de minderjarige kinde-
ren verkrijgen, zal bij overlijden van een van hen de laatstlevende automatisch het ouder-
lijk gezag verkrijgen. Het regelen van de voogdij, waarbij een ander dan de laatstlevende 
ouder tot voogd wordt benoemd, heeft derhalve dan ook geen zin. Wel natuurlijk voor de 
situatie dat de laatstlevende van hen beiden overlijdt. Dan moet er in het testament wel 
een voogdijregeling worden getroffen.

Bewind
Om te voorkomen dat na het overlijden van de ene ouder de andere als gezagdragende 
ouder van de minderjarige kinderen aan de erfenis komt, dient er in het testament een 
bewindvoerder aangesteld te worden. Deze bewindvoerder beheert de erfenis uitsluitend 
in het belang van de minderjarige kinderen, tot het moment dat ze meerderjarig worden 
(bij de 18-jarige leeftijd). Overigens is het verstandig om de bewindvoeringsperiode te 
verlengen tot bijvoorbeeld de 21-jarige leeftijd.

Onttrekking ouderlijk vruchtgenot
In de wet staat geregeld, dat de ouder het recht toekomt de vruchten (denk aan rente) te 
genieten van het vermogen van de minderjarige kinderen. Dit is alleen maar te voorko-
men, door in het testament de ex-echtgeno(o)t(e) uit te sluiten van het ouderlijk vruchtge-
not. In dat geval komen de vruchten toe aan de minderjarige kinderen.

Executele
Vanwege het feit, dat er minderjarige kinderen zijn betrokken bij een overlijden van een 
ouder, is het altijd aan te raden een executeur te benoemen: dit voorkomt veel extra 
werkzaamheden bij de rechter en voorkomt dat uw ex-echtgeno(o)t(e) zich bemoeit met de 
afwikkeling van uw nalatenschap. Aan de executeur kunnen verregaande bevoegdheden 
worden gegeven teneinde de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen te leiden.

Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer zaken, die er geregeld kunnen worden in een testa-
ment, maar deze hoofdzaken zien we toch altijd wel terugkomen in het testament.

Heeft u vragen over het opstel-
len van een testament, neemt 
u dan contact op met een van 
de notarissen van HJ Notariaat 
in Castricum voor het maken 
van een vrijblijvende afspraak. 
U bent van harte welkom!
www.hjnotariaat.nl | 
post@hjnotariaat.nl | 
Tel: 0251-659108

Echtscheiding? Testament maken!

CARENT: 
Uw scheiding, onze zorg

CARENT is opgericht door Judith van den Nieuwenhuij-
sen. Naast � scalist is ze ook MfN- Registermediator, schei-
dingscoach en staat ze ingeschreven in het Register Fi-
nancieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) voor zowel par-
ticulieren als ondernemers. „Een scheiding is altijd maat-
werk. Het is dan ook belangrijk dat een scheiding goed 
geregeld wordt. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de wensen van partijen, maar wel binnen de moge-
lijkheden die de wet hiervoor biedt”, aldus Judith. 

CARENT begeleidt het gehele scheidingsproces, wanneer 
een samenwonen, een huwelijk of een geregistreerd part-

nerschap wordt beëindigd. Ze regelt uw scheiding van A 
tot Z. Voor het indienen van het scheidingsverzoek werkt 
ze samen met gerenommeerde advocaten. 

Met CARENT biedt Judith een adviespraktijk, waar kwali-
teit hoog in het vaandel staat, en waarbij het menselijk as-
pect niet uit het oog verloren wordt. CARENT is gevestigd 
aan het Anna van Renesseplein 8 te Uitgeest, naast NS-
station Uitgeest. 
Een eerste gesprek bij CARENT is altijd gratis en vrijblij-
vend. CARENT is te bereiken op telefoonnummer: 0251-
362065. (Foto: aangeleverd)

Uitgeest - Een beslissing om te scheiden is vaak een lang proces. Als de beslissing 
eenmaal genomen is, is het belangrijk dat de zaken zowel emotioneel als � nancieel 
goed worden afgewikkeld. CARENT kan daarbij van dienst zijn.
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Geheugenkoor ‘Sweet Seventy’ van start

Castricum - Het geheugenkoor 
‘Sweet Seventy’ is najaar 2019 
weer van start gegaan met ne-
gen zangbijeenkomsten in de 
foyer van Geesterhage. Onder lei-
ding van Paul Hanrath op de pi-

ano zingen inwoners met begin-
nende dementie samen met hun 
partner, zoon of dochter mee met 
mooie liedjes. 
Anders dan bij een gewoon koor 
is muziek geen doel, maar een 

middel. Ontspanning, troost, het 
stimuleren van communicatie: de 
e�ecten zijn talrijk. Men ziet men-
sen opleven. De liedjes, zoals bij-
voorbeeld ‘Op een mooie pink-
sterdag’ en ‘Daar bij de waterkant’ 
zingen de deelnemers makkelijk 
mee. Maar ook Engels of Frans-
talige liedjes worden moeiteloos 
meegezongen. 
De laatste zangbijeenkomsten 
van deze reeks zijn op 10 en 24 ja-
nuari en 7 februari op de vrijdag-
ochtenden in de foyer van Gees-
terhage, Geesterduinweg 5 in 
Castricum van 10.30 tot 12.00 uur. 
Er kan nog aangesloten worden 
bij deze groep. Voor meer infor-
matie of aanmelden mailen naar 
info@toonbeeld.tv of geheugen-
koor.castricum@gmail.com. (Fo-
to: aangeleverd)

Speel-o-theek Castricum ook voor 
(carnaval) kinderverkleedkleding
Castricum - Wat is het toch 
heerlijk als kinderen lekker 
kunnen spelen. Daarmee wordt 
de fantasie goed ontwikkeld. 
Verkleden hoort hier zeker bij, 
wie wil er nou niet eens een spi-
derman, draak, indiaan, lieve-
heersbeestje of Frozen meisje 
zijn? Al deze verkleedkleding 
is vaak maar handig voor één 
keertje dus om dit te lenen is 
een goed voorbeeld van duur-
zaamheid. 

Bij Speel-o-theek Castricum is er 
veel verkleedkleding te leen én 
er is veel keuze, voor elk kind is er 
wel wat leuks te vinden. Vorig jaar 
is de verkleedkleding-collectie 
enorm uitgebreid vanwege het 
inkopen tijdens de opruiming bij 
Greet Verkleedt. Om 2020 goed 
te beginnen heeft speel-o-theek 
Castricum een handige verkleed-
kleding-actie in januari en februa-
ri. Alle nieuwe leden mogen twee 
stuks gratis verkleedkleding uit-
zoeken en huidige leden mogen 
één stuk verkleedkleding gratis 
meenemen. Een lidmaatschap 
kost slechts vijf euro per kwar-
taal, dit kan ook kosteloos als ie-
mand vrijwilliger wordt en eens 
per maand komt helpen. 
In het weekend van 22 en 23 fe-
bruari is het carnaval dan is het 
helemaal gezellig als kinderen 
verkleed mogen lopen. De speel-
o-theek helpt graag uw kind zijn 
of haar fantasie verder te ont-
wikkelen, er is meer speelgoed 
dat hierbij helpt. Elke woensdag-
middag geopend van 14.30 uur 
tot 16.00 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 13.00 uur. De speel-o-
theek is gevestigd in Nieuw Gees-

terhage, Geesterduinweg 5 in 
Castricum. Meer informatie over 
de speel-o-theek is te vinden op 

de website www.sotcastricum.nl 
of de Facebook- en Instagrampa-
gina. (Foto: aangeleverd)

Clubkampioenen bij 
Tafeltennisvereniging Castricum
Castricum - Zondag 12 januari 
werden de jaarlijkse clubkampi-
oenschappen bij tafeltennisver-
eniging Castricum in hun clubge-
bouw in de Gobatstraat 12a ge-
houden. Zowel de jeugd als de 
senioren streden om een plaats 
op het podium. 

Bij de jeugd werd na vele wed-
strijden gespeeld te hebben Am-
rou Abou Zaid de winnaar. Am-
rou speelt al enkele jaren, en is 
nagenoeg onverslaanbaar. Weke-
lijks traint hij dan ook vele uren. 
Bij de senioren was het onge-
kend spannend. Na gespeeld te 
hebben in poules was er een A- 
en een B- �naleronde.  De B-�-
nale werd gespeeld tussen Bart 
Klomp en Ghiath Miari waarbij 
Bart aan het langste eind trok en 
winnaar werd van de B-poule. In 
de A-poule was het ongekend 
spannend. De troost�nale tus-
sen Wout Goos en Sandra Staring 
werd beslist in het voordeel van 
Wout. Hij werd derde. 
De �nale was een herhaling van 
2019 waarbij Frank Walrave en 
Eyad Salame tegen elkaar speel-
den. Het werd een spannen-

de wedstrijd, waarbij beiden tot 
het uiterste gingen. Na vier sets 
moest er een beslissende vijf-
de set gespeeld worden. Over en 
weer waren er matchpoints. Ley-

ad won met 12-10, waarmee hij 
de nieuwe clubkampioen van ta-
feltennisvereniging Castricum 
van 2020 werd. (Foto: aangele-
verd)

Regina Albrink in theater Koningsduyn

Het eerste half uur speelt Regi-
na solo aan de vleugel en brengt 
daarbij onder andere werk van 
Chopin, één van haar favorie-
te componisten. Het tweede half 
uur treedt Regina op met Klaas 
Hofstra. Hij is een Nederlandse 
acteur die de wereld overtrekt 
met zijn solovoorstellingen over 
onder andere de schilders Rem-
brandt en Van Gogh. In Neder-
land is hij vooral bekend als de 
arts Dick van Lennep in de tv-se-
rie Medisch Centrum West en als 
de postbode Sjoerd Bonnema in 
de Kameleon�lms. Samen spe-
len zij een voorstelling, ter gele-
genheid van het Beethovenjaar 
2020, gebaseerd op de brieven 
die Beethoven stuurde aan zijn 
neef (of zoon?) Karl en aan de ‘on-
sterfelijke geliefde’.
De toneelscènes worden afge-
wisseld met Beethovens prachti-
ge muziek. Muziek als troost en 

als verklanking van zijn strijd. Te 
horen zijn onder andere: delen 
uit de Mondscheinsonate en de 
Pathétique. Het laatste gedeelte 
wordt heel licht, met gasten zoals 

de Russische pianiste Olga Khozi-
ainova en zanger Siem Veld.
Kaarten voor dit concert op zon-
dag 19 januari zijn te reserve-
ren via www.toonbeeld.tv of 
0251-659012 en verder verkrijg-
baar aan de zaal, bij de Read-
shop (Geesterduin), muziekhan-
del Borstlap, boekhandel Laan en 
Vivant Rozing (Bakkerspleintje). 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Voor het vierde achtereenvolgende jaar zorgt Regi-
na Albrink- koningin van de piano- voor muzikaal entertainment 
van topklasse. Ook dit keer bestaat het Concert op Zondag uit 
drie delen van elk 30 minuten; aanvang 15.00 uur in Theater Ko-
ningsduyn.

Wat een feestsfeer bij G disco
Castricum - Vrijdag werd er in 
Discovery tijdens de G disco 
voor mensen met een beperking 
eerst geproost op het nieuwe 
jaar, waarna het feest losbarstte.
DJ Mytrem en DJ Dylan draai-
den van 20.00 tot 22.00 uur de 
mooiste hits. Van liefdesliedjes 
tot hardstyle/ hardcore en van 
Nederlandstalige hits tot oude 
liedjes. Er werd gelachen en ge-
danst. Dylan Schiphorst maak-
te mooie foto’s die te zien zijn 
op de Facebookpagina G disco 
Discovery. De volgende G disco 
vindt plaats op vrijdag 14 febru-
ari, Valentijnsdag. Uiteraard staat 
deze avond in het teken van de 
liefde. (Foto: Dylan Schiphorst)

Wintereditie TuinDiner bij Pakhuis Dekker
Heiloo - De bedenkers van het 
SpeciaalDiner (Remco & Ylenia 
Borsato) zijn sinds 2018 de sa-
menwerking aangegaan met Jac-
ky Mol van Pakhuis Dekker in Hei-
loo voor de wintereditie van het 
inmiddels bekende TuinDiner. Dit 
diner wordt ieder jaar in de zo-
mermaanden georganiseerd bij 
Jack Zoon Tuincreaties in Heiloo.
Remco & Ylenia Borsato zijn trots 

en blij om ook in 2020 bestaande 
en nieuwe gasten te kunnen ver-
wennen met authentieke winter-
gerechten uit de Italiaanse regio-
nale keukens.

Wat kunt u verwachten?
Een vijfgangendiner met produc-
ten van eersteklas kwaliteit.

De prijs bedraagt € 52,50 per per-

soon (inclusief welkomstaperi-
tief en ko�e toe, exclusief overi-
ge dranken.)

Het monumentale Pakhuis Dek-
ker in Heiloo opent in de maand 
februari voor zo’n SpeciaalDiner 
wederom zijn deuren. Elke avond 
is er plaats voor 50 gasten. 
Meer informatie: www.speciaaldi-
ner.nl (Foto: aangeleverd)

De Klussenbank
Castricum - De Klussenbank on-
dersteunt bij het verrichten van 
praktische klussen in huis en tuin 
in alle kernen van Castricum, zodat 
mensen zo lang mogelijk zelfstan-
dig kunnen blijven wonen. 
Ouderen of  mensen met een be-
perking die zelf de klus niet kunnen 
verrichten en daar in hun directe 
omgeving geen andere oplossing 
voor hebben, kunnen hulp aanvra-
gen voor tuinklussen en klusjes in 
huis. Per keer kan maximaal drie 
uur hulp gegeven worden en er 

staat een vaste vergoeding per uur 
tegenover.  Te denken valt onder 
andere aan: een schilderij of lamp 
ophangen, timmerklusjes, simpe-
le elektriciteits- en loodgietersklus-
jes, onkruid wieden, plantjes in de 
tuin zetten of verplaatsen en klein 
snoeiwerk. De vrijwilligers van de 
Klussenbank kunnen zich legitime-
ren. 
Bel voor meer informatie naar Wel-
zijn Castricum, tel. 0251 – 65 65 62 
of mail naar klussenbank@welzijn-
castricum.nl. (Foto: aangeleverd)
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Interne competitie
SV Vredeburg
Limmen - De schakers van SV 
Vredeburg speelden op vrijdag 
10 januari de veertiende ronde 
van de interne competitie.
Koploper Luc Janssen speelde 
een solide partij tegen de ge-
vaarlijke Gertjan Hafkamp. In 
het eindspel bereidde Janssen 
met dame en torens een keuri-
ge mataanval voor. Paul de Ruij-
ter zorgde voor een verrassende 
uitslag door te winnen van Mar-
cel Wester. 
Samer ‘Speedy’ Alrayes en Hid-
de Ebels zijn beiden zeer snelle 
spelers. In het geval van Alrayes 
was zijn spel echter ‘te’ snel, 
want hij werd ge�est en Ebels 
won. Jeroen van Vliet speelde 
een uitstekende partij: een vol 
punt tegen de doorgewinterde 
Aart van den Brink kan als ‘uit-
stekend’ omschreven worden. 
Tars Wanders draait dit sei-
zoen mee met de ‘grote jon-
gens’. Via een overwinning op 
Ed Stolp handhaafde hij zich in 
de top vijf van de ranglijst. Ha-

rold Ebels won zijn partij tegen 
Remi Aa�es. De Goede creëerde 
voordeel en scoorde een fraai 
en verdiend punt tegen Marc 
Voorwalt. 
Ferry Haan heeft zijn draai bij 
SV Vredeburg gevonden en liet 
in zijn partij tegen Gijs Pouw 
zien zeer goed te kunnen scha-
ken. Na een foutloze partij en 
een fraai punt sluipt Haan naar 
het linker rijtje van de rang-
lijst. Robin Rommel en Theo Al 
speelden een spannende en ge-
lijkwaardige partij, totdat Al in 
het eindspel plots een toren liet 
glippen en een mataanval voor 
de kiezen kreeg. 
Jan Brantjes leek te beschikken 
over een mooie stelling, maar 
Ed van Duin boekte de overwin-
ning. Arthur Wilbie maakte ken-
nis met de uitgekookte manier 
van schaken van Marlies Sturk, 
die de partijzege boekte. Ko-
mende vrijdag staat de vijftien-
de ronde van de interne compe-
titie op het programma.

Meervogels ‘60 onderuit 
tegen Westlandia
Akersloot - Zondag moest het 
handbalteam Meervogels dames 
1 het opnemen tegen Westlandia 
dames 3. Met twee blessures aan 
de kant van Meervogels gingen 
ze alsnog met goeie moed naar 
Naaldwijk. 
De wedstrijd begon goed voor 
Westlandia. Zij waren erg scherp 
in de afronding en Meervogels 
liet veel kansen liggen. Dat resul-
teerde na tien minuten al in een 
5-1 achterstand voor Meervo-

gels. Westlandia liep nog verder 
uit,  het was 18-11 in het voordeel 
van Westlandia met rust. 
De meiden van Meervogels wis-
ten wat ze moesten doen in de 
tweede helft om de score nog 
te kantelen. Helaas kwam het er 
niet uit. Westlandia bleef scherp 
schieten en Meervogels had 
moeite met scoren. Meervogels 
bleef wel vechten, maar de wed-
strijd was al gespeeld. Eindstand: 
35-21.

Goed begin van nieuwe 
jaar voor Lute bij WIK
Castricum - Op de eerste speel-
avond van het nieuwe jaar maak-
te Frans Lute grote indruk door 
een magistrale partij libre af te 
werken tegen Gert Lute. Deze 
prestatie was goed voor een drie-
klapper. Met de winst van de par-
tij, een stijgingspercentage van 
75 procent, de hoogste serie van 
de avond met 24 caramboles en 
met de 175 wedstrijdpunten pak-
te Frans tevens de koppositie van 
de ranglijst. 

Piet Zonneveld pakte ook goed 
uit in zijn partij tegen Cees Burg-
meijer door met een stijgingsper-
centage van 62 procent de winst 
te pakken terwijl Cees net twee 
caramboles te kort kwam om zijn 
moyenne te halen. De partij tus-
sen Peter Vos en Cor Stroet was 
spannend en werd door Peter 

nipt in zijn voordeel beslist. Een 
soepel spelende Wim van Duin 
pro�teerde volop van het min-
dere spel dat driebanden specia-
list Peter Groenendal liet zien. Re-
gelmatig scorend, werd Wim niet 
geïmponeerd door de eindspurt 
van Peter met twee series van ne-
gen caramboles en één van ze-
ven in de laatste tien beurten. De 
partij tussen Joop van de Wijst 
en Jaap de Boer werd door Joop 
in zijn voordeel beslist met een 
stijgingspercentage van 25 pro-
cent. Een spannende potje libre 
werd gespeeld tussen Siem Bak-
kum en Cees Baars. Het was Siem 
die aan het langste eind trok, met 
een stijgingspercentage van 18 
procent. Stand: 1. Frans Lute met 
1291 punten, 2. Jaap de Boer met 
1232 punten en derde Piet Zon-
neveld met 1231 punten.

Eerste schaakteam 
Castricum koploper
Castricum - De schakers van 
het eerste schaakteam van Cas-
tricum deden prima zaken in 
de eerste klasse van de NHSB. 
De inhaalwedstrijd tegen S.C. 
Westeinder werd met liefst 7½ 
- ½ gewonnen. Door dit resul-
taat staat het achttal bovenaan 
en dat mag best verrassend ge-
noemd worden.

In eerste instantie leek een 8-0 
overwinning te zijn behaald door 
de schakers, omdat op 8 novem-
ber door kwantiteit het team uit 
Kudelstaart verstek moest laten 
gaan in Castricum. Het reglement 
bood echter de mogelijkheid om 
de wedstrijd alsnog te spelen met 
haast eenzelfde uitslag. Nu was 
de kwantiteit aanwezig, maar 
schoot de kwaliteit tekort bij de-
ze schakers.

Piet Kuijs was als eerste klaar. Hij 
won een pion en toen ook stuk-
winst volgde, gaf zijn opponent 
zich gewonnen. Matthias van 
Zwet speelde een sterke partij 
en wist de dame van zijn tegen-
stander op te sluiten met winst 
als gevolg. Piet van Wonderen 
won na een goed gevoerde aan-
val op de lang gerokeerde koning 
van zwart. Nico Kuijs was zwart te 
slim af in het eindspel en won ge-
decideerd. Gerard van Pinxteren 
had wat problemen in het mid-
denspel. 
Desondanks werd remise over-

eengekomen. Hij liet zo zijn so-
ciale gevoel spreken, want het 
bleek achteraf voor Westeinder 
het enige halve punt. Hans Leeu-
werik wist een kwaliteit te win-
nen en bleef geconcentreerd 
spelen en behaalde zo de vijfde 
overwinning. Eric van der Kloos-
ter speelde geconcentreerd en 
wist met zwart fraai te winnen 
middels een op promotie staan-
de pion. Als laatste wist ook Bert 
van Oudvorst te pro�teren van 
de tijdnood van zijn opponent 
en stelde hem voor onoplosbare 
problemen in een prima stelling. 
Het betekende de zevende over-
winning.
Het team staat in de eerste klas-
se B bovenaan met nog drie wed-
strijden te spelen en heeft een 
gelijk aantal bordpunten als Kijk 
Uit, maar heeft de onderlinge 
wedstrijd van de IJmuidenaren 
gewonnen.
De komende twee weken is er 
geen interne competitie, maar al-
ternatief schaak in verband met 
het begin van de tienkampen 
van het Tatasteel schaaktoernooi, 
waar veel clubgenoten aan deel-
nemen.
Voor de beker van de NHSB 
speelt een viertal op dinsdag-
avond 28 januari in Alkmaar te-
gen De Waagtoren en de bonds-
competitie wordt voor Castricum 
hervat met een uitwedstrijd op 
maandagavond 10 februari tegen 
Heemsteedse S.C. in Heemstede.

Team Egmond winnaar 
van Stad & Streek 
Driebandentoernooi
Regio - Het team van Egmond 
bestaande uit Kees Zandbergen, 
Tom Boerhof, Roel Sentveld en 
Alain Bok heeft het vijfentwin-
tigste Stad & Streek Driebanden-
toernooi in de nieuwe locatie van 
Sportcafé het Vennewater in Hei-
loo op het nippertje gewonnen.
Het team van Bergen had tot aan 
de laatste ronde de beste papie-
ren voor de eindoverwinning, 
maar in het zicht van de haven 
lieten de mannen van Bergen 
het afweten. Slechts één puntje 
behaalde het team uit de laatste 
vier partijen zodat de winst in dit 
toernooi naar het team van Eg-
mond ging. Het team van Castri-
cum werd verrassend tweede en 
Bergen kwam door driemaal ver-

lies in de laatste rond op de der-
de plaats.
Het team van Zaanstreek, vorig 
jaar nog winnaar, eindigde nu 
op een vijfde plaats. De hoogste 
serie kwam op naam van Ab Le-
naers van het team Beverwijk met 
een hoogste serie van twaalf ca-
ramboles. 
De kortste partij en het hoog-
ste partij-moyenne werd door 
Rob Levering van het team van 
Akersloot gerealiseerd, zijn par-
tij van 23 beurten en een moyen-
ne van 1.50 was het hoogste van 
het toernooi. John Hessing van 
het team van Bergen was tenslot-
te winnaar van het persoonlijke 
klassement met negen punten 
uit vijf partijen.

Geslaagden bij Jeu de 
Boules vereniging
Castricum - Na ongeveer tien we-
kelijkse middagen zijn al deze le-
den van Jeu de Boules vereniging 
de Stetters geslaagd. Zij genoten 
een opleiding van gediplomeerd 
trainer Els Hummel.
Iedereen die interesse heeft in 

het spel en gezelligheid kan bij 
de Stetters op Wouterland in Bak-
kum gratis komen kijken, infor-
meren en proberen. Spelmateri-
aal is aanwezig. 
Kijk voor informatie op www.Stet-
ters.nl. (Foto: aangeleverd)

Jade Wuurman zilver
op NK Omnium
Amsterdam/Limmen - Zondag 
werd in het Velodrome van Am-
sterdam het Nederlands Kampi-
oenschap Omnium Duur baan-
wielrennen voor de jeugd gehou-
den. Met de gele trui van de lan-
delijke jeugdcompetitie en de 
trui van het Nederlands Kampi-
oenschap teamsprint om de ran-
ke schouders van Jade Wuurman 
uit Limmen mocht dit seizoen 
zeer succesvol genoemd worden.
Het Omnium bestaat uit vier wed-
strijden waarbij er in elke wed-
strijd punten te verdienen zijn 
voor het algemeen klassement. 
Als na twee wedstrijden de ba-

lans wordt opgemaakt voor het 
klassement moet Jade Wuurman 
constateren dat de supervorm er 
vandaag niet is.
Maar Jade toont karakter en be-
haalt zowel in de afvalkoers als in 
de puntenkoers de tweede plek, 
het maximaal haalbare. Twee 
prachtige races waar koersin-
zicht en inhoud de doorslag ge-
ven voor zilver.
Ondanks de lichte teleurstelling 
over het mislopen van het goud 
overheerst op het podium toch 
al snel de tevredenheid van de-
ze mooie tweede plek op het NK. 
(Foto: aangeleverd)

Melle en Pepijn winnen 
FIFA20 E-toernooi
Limmen - Voetbalvereniging 
Limmen organiseerde zaterdag 4 
januari alweer voor de derde keer 
een FIFA E-toernooi.
In samenwerking met Weplay-
esports.com en de sponsoren 
New York Pizza en de Club van 
100, werden door ruim 80 en-
thousiaste leden in de leeftijd van 
6 tot 54 jaar twee toernooien ge-
speeld. ‘s Middags voor de jeugd 
onder 13 en ‘s avonds voor de ou-
dere jeugd. Tussendoor kregen 
spelers en PlayStations even rust 
en werden de deelnemers door 
Virun Dauwan verwend met piz-
za’s van hoofdsponsor New York 
Pizza Limmen.
Bij het middagtoernooi werd er 
na de poulefase een knock-out-
toernooi gespeeld. Daarin wisten 
Melle Timmers en Jayden vd Mo-
len door te dringen tot de �nale, 
die uiteindelijk door Melle met 
3-1 werd gewonnen. De troost�-
nale ging tussen Noah Ahannach 
en Daan Pekel, waarbij Daan met 
2-1 won en beslag wist te leggen 
op de derde plaats.
In de tussentijd was ook Aristote, 

de E-player van AZ, aanwezig die 
uitgedaagd kon worden door de 
deelnemers. Daarbij kreeg Aristo-
te de wedstrijden niet cadeau en 
moest ook hij toegeven dat het 
niveau van VV Limmen ook op de 
Playstation stijgende is.
In het avondtoernooi ging het er 
net zo fanatiek en spannend aan 
toe. Hier waren het Jelle Twisk en 
Pepijn Kuiper die om de hoofd-
prijs mochten strijden. Het was 
uiteindelijk Pepijn die er na een 
spannende 3-2 overwinning met 
de beker, een certi�caat en een 
mooie New York Pizza-cheque 
naar huis ging. De derde prijs 
was voor Nick Admiraal die met 
3-1 net even te sterk was Ramon 
Twisk.
Naast de prijs voor de winnaars, 
had hoofdsponsor New York Piz-
za voor alle deelnemers nog een 
aardigheidje, en kwam er na bijna 
negen uur ‘gamen’ een eind aan 
een meer dan geslaagd derde 
FIFA E-Toernooi bij VV Limmen.
Op zaterdag 2 januari 2021 staat 
de volgende editie gepland. (Fo-
to: aangeleverd)

Piet Nieuwenhuizen 
winnaar eerste acht

Castricum - Bij Biljartclub ’t Stetje 
wordt ieder seizoen gespeeld om 
het clubkampioenschap en daar-

naast voor de eerste acht. 
Dit jaar waren de volgende spe-
lers geplaatst voor de eerste acht: 
Henk Revers, Siem Groentjes, 
Frans Limmen, Piet Nieuwenhui-
zen, Rob Wolterman, Theo Klaver, 
Siem Castricum en Jan Elting.
Na loting werden de eerste partij-
en gespeeld en waren er voor de 
halve �nale de laatste vier deel-
nemers bekend, Piet tegen Henk 
en Siem Castricum tegen Siem 
Groentjes. Piet en Siem Castri-
cum wisten zich te plaatsen voor 
de �nale. Na een spannende par-
tij wist Piet uiteindelijk deze �nale 
te winnen. Henk en Siem Groen-
tjes speelden voor de derde en 
vierde plek, deze partij werd door 
Henk gewonnen.
Biljartvereniging ’t Stetje speelt 
iedere vrijdagavond in het nieu-
we Buurt- en Biljartcentrum aan 
de van Speykkade 61 in Castri-
cum. (Foto: aangeleverd)

Getuigen gezocht
Castricum - Zondag 12 januari 
omstreeks 2.25 uur een melding 
dat een persoon zou zijn overval-
len en uit angst in de sloot was 
gesprongen. Uit de coördinaten 
bleek dat hij in de buurt van de 
Gladiolenveld te Castricum zou 
zijn. Melder, een 20-jarige jon-
gen uit Limmen, werd drijfnat 
aangetro�en op het Hyacinten-
veld te Castricum. Deze vertelde 
dat hij op zijn scooter onderweg 
naar huis in Limmen was. Bij het 
gemeentehuis van Castricum zag 
hij twee jongens met een scoo-
ter staan. Toen melder vlak bij de 
rotonde met de N513 (Zeeweg) 

reed werd hij ingehaald door de 
twee jongens. Toen ze naast mel-
der reden werd hij door de pas-
sagier geslagen met een hamer 
en toonde de bestuurder hem 
een mes. Melder is hierop direct 
gekeerd met zijn scooter, hier-
na volgde een achtervolging en 
is melder uiteindelijk een steeg 
ingereden. Uit angst voor zijn 
achtervolgers is de melder in de 
sloot gesprongen en heeft hij de 
politie gebeld. Eventuele getui-
gen worden verzocht contact op 
te nemen met de politie onder 
vermelding van procesnummer 
2020007770.
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Old Alkmaar Boardingtoernooi 2020 
opnieuw een groot succes
Akersloot - Vrijdagavond 10 ja-
nuari is de dertiende editie 
van het Old Alkmaar Boarding-
toernooi in sporthal De Lelie in 
Akersloot van start gegaan met 
een kwali�catietoernooi voor de 
JO13 teams uit de omgeving van 
Akersloot. Na de poulewedstrij-
den en de kruis�nales werd er in 
de �nale door FC Uitgeest JO13  
en AFC’34 JO13  gestreden om 
het felbegeerde ticket voor deel-
name aan het toernooi op de 
zondag. AFC’34 JO13 won de �-
nale vrij gemakkelijk met 7-1.
 
Zaterdagochtend 11 januari 
werd gestart met de JO9 poule. 

Hier ging de �nale tussen FC Uit-
geest JO9 en HSV JO9. HSV won 
met 2-1. Aansluitend werd de 
JO10/11-poule gespeeld. Na de 
poule wedstrijden ging de �na-
le tussen Foresters JO10 en Meer-
vogels JO11. Meervogels won in 
de laatste vijf seconden (4-3). Als 
laatste was het de beurt aan de 
teams van de JO11-hoofdklas-
se. Hier ging de �nale tussen AZ 
JO11 en AFC’34 JO11. AZ won 
met 2-0 te winnen.
 
Zondag 12 januari stond het Old 
Alkmaar Boardingtoernooi ge-
heel in het teken van de JO12/
JO13. Dit jaar ook weer de jeugd-

teams van AZ, AJAX, FC Volen-
dam, PSV, FC Utrecht en nieuwko-
mer Feyenoord (allen onder 12). 
Ze namen het op tegen de teams 
van Meervogels’31 en AFC’34 (al-
len JO13). Het toernooi werd af-
gesloten met de �nale tussen 
Ajax en FC Utrecht. De zinderen-
de �nale eindigde in een 1-1 ge-
lijkspel. In de bepalende penal-
tyserie won Ajax met 3-2 en hier-
mee werden ze winnaar van het 
Old Alkmaar Boardingtoernooi 
2020. 

Kijk voor foto’s op: www.boar-
dingtoernooi.com. (Foto: Rick 
Lamberts)

Leerlingen basisschool Helmgras
op zoek naar hun DNA
Castricum - Dinsdagmorgen 7 ja-
nuari staan microscopen, pipet-
�esjes en objectglaasjes klaar op 
basisschool Helmgras. Meneer 
Jacobs, technisch onderwijsassi-
stent van het Jac. P. Thijsse Col-
lege, gaat met twintig leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 aan de slag 
om hun eigen DNA te vinden en 
te onderzoeken. 
Meneer Jacobs geeft deze les in 
een serie van acht bètalessen in 
de komende weken. Daarin ma-
ken de kinderen kennis met bio-
logie, natuurkunde en scheikun-
de. Deze keer onderzochten de 
kinderen hun eigen speeksel: wel-

ke cellen zitten erin en hoe kun je 
hierin je eigen DNA vinden? Leer-
lingen van Helmgras die hier inte-
resse in hebben, kunnen een mo-
tivatiebrief schrijven, waarin ze 
aangeven waarom ze aan deze 
lessen willen deelnemen. 
Stephana Kruse, adjunct-direc-
teur van Helmgras: „We krijgen 
mooie brieven binnen. Soms wor-
den er hele werkstukken van ge-
maakt. Het is heel leuk om te zien 
hoe gemotiveerd de kinderen zijn 
om hierover meer te leren. Deze 
bètaworkshops komen voort uit 
onze samenwerking met het Jac. 
P. Thijsse College. Hierdoor krij-

gen onze leerlingen de kans om 
hun talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen.” Stephana Kru-
se vervolgt: „Het mooie is dat we 
naast deze workshops ook ver-
dieping kunnen aanbieden voor 
andere talenten. Onze leerlingen 
kunnen zich ook inschrijven voor 
lessen Chinese en Spaanse taal-
en cultuur of bijzondere lessen 
bewegingsonderwijs: �t & life-
style. Zo bieden we kinderen over 
de hele linie de mogelijkheid om 
te ontdekken wat ze leuk vinden 
en waar ze talent voor hebben. Ze 
hebben zelf invloed op hun eigen 
leerproces.”

Nieuwjaarsborrel Goed Contact
Castricum - Donderdag 16 janu-
ari houdt Stichting Goed Contact 
een nieuwjaarsborrel in de Foyer 
van Geesterhage en nodigt alle on-
dernemende vrouwen uit om daar-
bij te zijn. 
De nieuwe voorzitter, Elly Oude-
Elferink ontvangt de gasten en zij 
neemt hen mee in de plannen en 

het programma dat speciaal voor 
de leden is samengesteld. 
Daarnaast is er een stukje van de 
recente ontstaansgeschiedenis 
van Geesterhage, zoals dat er nu is, 
te horen. Anita Mooiweer, van The-
ater Koningsduyn neemt de gasten 
mee in haar enthousiasme en leidt 
hen rond in het mooie gebouw.

De nieuwjaarsborrel is op donder-
dag 16 januari van 17.00 – 19.00 
uur in Geesterhage, Geesterduin-
weg 3 in Castricum.
Aanmelden kan via de website van 
Goed Contact:  www.goed-con-
tact.nl/agenda/nieuwjaarsborrel-
en-kennismaking-nieuwe-voorzit-
ter/.

Oproep
Bevrijdingstoneelstuk in Castricum, 
was u erbij?

Het toneelstuk was een spel in 
zes taferelen door Willem Snitker 
en heette ‘Plant den Meiboom’. 
Meester Bodewes studeerde het 
met een groot aantal kinderen 
en jongvolwassenen in. Stichting 
KIST is op zoek naar mensen die 
hieraan mee gedaan hebben en 
kunnen vertellen hoe dit was.
Deze maand start voor de der-
de keer een educatief project 
over 75 jaar vrijheid in Castri-
cum op twee scholen in Castri-
cum. In samenwerking met PWN 
en het Huis van Hilde gaan leer-
lingen van groep 7 van de Cune-
ra en 7 en 8 van Helmgras, �lm-
pjes maken met ooggetuigen van 
de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar 
zullen herinneringen rond arche-

ologische objecten uit de oorlog 

en herinneringen aan het duinge-
bied en het strand centraal staan.
Wilt u (weer) meedoen, dan bent 
u van harte welkom. Neem con-
tact op met Stichting Kist via 
projectleider@stichtingkist.nl 
of bel Pauline van Vliet, via 06 
16625571. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Bent u of kent u iemand die in september 1945 heeft 
deelgenomen aan het toneelstuk dat op het terrein van Duin en 
Bosch werd opgevoerd ter ere van de bevrijding? Of heeft u dit to-
neelstuk als toeschouwer gezien? Dan komt Stichting KIST graag 
met u in contact voor het project in het kader van 75 jaar vrijheid: 
Oorlog in de duinen.

Bosuilenexcursies voor jong en oud
Castricum/ Heemskerk - De Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland geeft op vrijdagavond 
17 en vrijdagavond 24 janua-
ri een avondexcursie voor jonge-
ren. De bedoeling van deze ex-
cursie is om bosuilen waar te ne-
men.

Al in de winter vormen de bosui-
len paren die zich voorbereiden 
op het nieuwe broedseizoen. Bij 
de excursie bootst de uilenroeper 
Arend de Jong het geluid van de 
bosuilen na. Als het goed is ant-
woorden de bosuilen en laten zij 
zich even zien. Dat is altijd reuze 
spannend. Op deze manier inven-
tariseert Arend de Jong de broed-
paren in dit gebied en krijgt hij zo 

inzicht in hoe het met de bosui-
len gaat.

Jongeren en hun begeleiders 
worden uitgenodigd om aan de 
excursie deel te nemen. Op vrij-
dagavond 17 januari wordt ver-
zameld bij de parkeerplaats van 
landgoed Marquette in Heems-
kerk en op vrijdagavond 24 janu-
ari wordt er verzameld op de par-
keerplaats direct tegenover Jo-
hanna’ s Hof aan de Zeeweg te 
Castricum. De excursies begin-
nen om 19.30 uur en duren onge-
veer een uur. Aanmelden voor de 
bosuilenexcursies is niet nodig en 
aan de excursies zijn geen kosten 
verbonden.

Kijk op www.vwgmidden-kenne-
merland.nl voor meer informatie. 
(Foto: aangeleverd)

Nieuwe expositie over 100 jaar 
brandweer bij Oud-Castricum
Castricum - De Werkgroep Oud-
Castricum is er weer in geslaagd 
om een interessante tentoonstel-
ling samen te stellen. Dit keer is 
het 100-jarig bestaan van de vrij-
willige Castricumse brandweer 
het onderwerp. Aan de tentoon-
stelling, die zoals gebruikelijk be-
staat uit panelen met veel nostal-
gische foto’s, hebben veel (oud-)

brandweerlieden een bijdrage 
geleverd.
Daarnaast wordt er in de �lmzaal 
doorlopend een �lm vertoond 
die zowel oude beelden als inter-
views met brandweermannen en 
-vrouwen uit het heden en verle-
den bevat.
Het is dus zeker de moeite waard 
om op zondag 19 januari een be-

zoekje te brengen aan De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b van 
13.30 tot 16.00 uur.
Deze expositie is in ieder geval 
nog op elke eerste en derde zon-
dag van de maanden februari, 
maart en april te bezichtigen.
Meer informatie over de werk-
groep is te vinden op www.oud-
castricum.nl.
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Brand in 1970 in het pand van HOVOR-mode (Foto: Oud-Castricum)

Leerlingen van basisschool Helmgras onderzoeken cellen onder de microscoop tijdens een bètaworkshop in sa-
menwerking met het J.P. Thijsse College (foto: aangeleverd)








