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De gevallen ster
Bakkum - . Tot einde januari zorgt het project gevallen ster voor een lichtpunt in de donkere dagen. 
Met name na zonsondergang is het de moeite waard om even langs te lopen of fietsen via de dr. Jaco-
bilaan. Kunstenaars Peter Rijke, Berend Wijers en Marina Pronk werken samen in het monumentale ge-
bouw waar jarenlang de bouwkundige dienst van Duin en Bosch was gehuisvest: Atelier Goudsbergen.  

Jeugdherberg wordt 
Huize Koningbosch

Bakkum - De allereerste jeugd-
herberg van Nederland uit 1932 
wordt een luxe hotel met 27 ka-
mers, een restaurant en een mul-
tifunctionele zaal. Het pand aan 
de Heereweg, dat al enige tijd 
leeg stond, is aangekocht door 
Saskia Geraeds en Rob Redme-
ijer. Met de totale investering is 
ruim twee miljoen euro gemoeid. 
,,Wij zijn nog op zoek naar men-
sen of bedrijven die willen inves-
teren in dit project”, zo is op de 
website huizekoningsbosch.nl te 
lezen. ,,Via crowd-funding willen 
wij proberen de benodigde veer-
tig procent eigen vermogen door 

het uitgeven van obligatie bin-
nen te halen. De bank financiert 
de rest.” Het gebouw blijft staan, 
maar wordt grondig verbouwd. 

Castricum - Op woensdag 1 
januari organiseren Aquafit en 
de Reddingsbrigade de jaarlijks 
nieuwjaarsduik. De deelnemers 
verzamelen zich om 13.45 uur 
voor de warming up. Om 14.00 
uur wordt het startschot gege-
ven. Deelname is gratis en voor-
af aanmelden is niet nodig. Par-
keren is deze dag gratis. De duik 
is vanaf 13.30 uur live te volgen 
via Radio Castricum 105. 

Duik het jaar in
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
® Deze week in De krant!

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Hertenbiefstuk
20% korting

Erwtensoep
2e ltr gratis

Saucijzenbroodje
Per/st € 1,00
 Vleeswarentrio
Cornedbeef
kipgrillworst

Schouderham
samen € 4,99

Tompouce van de week!
Slagroom/caramel

Januari Tompoucenmaand!
In maar liefst 8 smaken.

Chocolade tompouce, Zwitserse tompouce,
Bananen tompouce, Hazelnoot tompouce,

Mokka tompouce, Room tompouce

1.50
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EDITIE 13: UITGEEST

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
Mobiel 06-37151513
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
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Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
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Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen: 16-12-
2013: Jayden Anthony, zoon van 
D.R. Douwes en S. de Jong, ge-
boren te Limmen. 
Wonende op de Woude: 17-12-
2013: Kees, zoon van D.Hos en  
S.H.M. Winter, geboren te Pur-
merend.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistratie:
17-12-2013: Durgut, Seçkin en 
de Winter, Nathalie, beiden wo-

nende te Bakkum.

Huwelijken en partnerschaps-
registratie:
17-12-2013: Weijers, Raymond 
G. en Hoek, Rianne, beiden wo-
nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
12-12-2013: Zonneveld, Lauren-
tius, oud 83 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met T.J. van 
Ravestein. 

Donatie voor koren-
molen De Oude Knegt

Akersloot - Nationale-Neder-
landen heeft op vrijdag 20 de-
cember een donatie van 2500 
euro overhandigd aan Theo Vis-
ser van de korenmolen De Ou-
de Knegt. De molen is de derde 
winnaar van de actie ‘Alles en ie-
dereen verdient een mooie ou-
de dag’. Met de gift kan de Ou-
de Knegt het verzakte molenerf 
ophogen en opnieuw bestraten.
Door het verzakken van het mo-
lenerf is de molen niet goed 
toegankelijk meer voor bezoe-
kers met een fysieke beperking. 
Mensen met een rollator of rol-
stoel moeten worden geholpen 
om binnen te kunnen komen. De 
gift komt daarom goed uit. Geld 

voor het noodzakelijke werk was 
niet onmiddellijk voorhanden. De 
Oude Knegt kende al een finan-
ciële tegenvaller door verrotte 
palen in het veiligheidshek rond 
de molen, die moeten worden 
vervangen. De Oude Knegt is el-
ke zaterdag open voor het pu-
bliek. Bij voldoende wind wordt 
er meel gemalen. De molen en 
het huisje zijn een trefpunt voor 
talrijke gepensioneerden uit het 
dorp, die er graag komen aan-
waaien voor een kop koffie en 
een praatje. Als zodanig vervult 
de molen een sociale functie. En 
op woensdag worden er kinder-
feestjes gehouden met pannen-
koeken. 

Hollandse kust; 
foto’s en gedichten 
Castricum - De Hollands kust 
heeft twee Castricumse vrouwen 
geïnspireerd tot een gezamenlijk 
project door een boekje te ma-
ken met gedichten en foto’s van 
deze kust. 
Mia verwondert zich over de 
kust en haar impressies weeft 
zij met woorden tot poëzie. In-

geborg wordt gefascineerd door 
de stilte, het licht en het soms 
ruige klimaat van de Hollandse 
kust. Uitdaging voor haar is om 
wat zij ziet om te zetten in eigen 
suggestieve beelden. Het boek-
je is te koop bij boekhandel Laan 
en boekhandel Scholte in Castri-
cum. 

Wijkbeheerplan voor westen 
van Castricum en Bakkum
Castricum - Het wijkbeheer-
plan Castricum-west is klaar. 
Zo’n 250 inwoners van Castri-
cum-west en Bakkum lever-
den afgelopen voorjaar een bij-
drage door tijdens inloopbijeen-
komsten aan te geven wat zij za-
gen als positieve punten en wat 
als aandachtspunten in de wijk. 
De gemeente heeft dit gebruikt 
bij het opstellen van het wijkbe-
heerplan. Hierin staat wat de ge-
meente in de jaren 2014 tot en 
met 2017 in Castricum-west en 

Bakkum gaat doen en wat daar-
van te zien en te merken is op 
straat. Het wijkbeheerplan staat 
op de gemeentelijke website, 
www.castricum.nl. Het is vanaf 
maandag 23 december ook op te 
halen bij de receptie in het ge-
meentehuis en de balie van het 
kantoor op Schulpstet.
De komende twee jaar gaat de 
gemeente op dezelfde manier 
wijkbeheerplannen maken voor 
Castricum-oost, Akersloot en 
Limmen.

Castricum - Op woensdag 30 
januari wordt voor de achtste 
maal een grote verwarmde tent 
opgezet op de Brink voor de 
stichting Sociaal Castricum die 
een feest organiseert voor men-
sen met een verstandelijke be-

In de tent perking. Dit feest wordt gehou-
den op zondag 2 februari. 
Maar eerst treden donderdag 30 
januari muziekvereniging Emer-
go en musicalgroep The Cast op 
in de tent. Na afloop van de op-
tredens klimt de big band van 
Emergo op het podium voor een 
concert. Muziektheater De Reiziger

Castricum - Op vrijdag 3 januari 
speelt Dolf Moed in Geesterha-
ge de kindervoorstelling De Rei-
ziger. Een poëtische muziekthea-
tervoorstelling voor kinderen van 
zes tot twaalf jaar en hun ouders.
De reiziger vertelt het verhaal 
van een verwende prins die niet 
voor koning wil leren. Zijn vader, 

koning van een rijk land, is ten 
einde raad. Wat moet hij doen? 

De voorstelling begint om 14.00 
uur en de toegang bedraagt  7,50 
euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Boekhandel Laan, De Read-
shop, muziekhandel Borstlap en 
aan de zaal.

Castricum - ,,Een pluim voor de 
vrijwillige brandweer die in een 
hevige storm het dak opging om 
de losgeschoten, zinken plaat 

Pluim brandweer van de dakkapel weer op zijn 
plaats te krijgen. Daar is moed 
en deskundigheid voor nodig.” 
Dat zegt Petra Fillet. ,,Heren, heel 
hartelijk dank daarvoor. Ik kan 
weer rustig slapen.” 
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Uitgeest - Op vrijdag 13 de-
cember werd de Algemene Le-
denvergadering van FC Uitgeest 
gehouden. In het redelijk bezet-
te clubhuis van FC Uitgeest gaf 
het bestuur informatie over het 
afgelopen seizoen.
In deze vergadering werd het 
verenigingsjaar doorgenomen 
en daarbij werd met trots te-
ruggekeken op activiteiten en 
werkzaamheden die in het af-
gelopen seizoen waren gerea-
liseerd, zoals het behalen van 
Fair Play Certificaat, de voet-
balplaatsjesactie van Jumbo, 
de succesvolle veiling, de inge-
bruikname van de nieuwe web-
site en de bouw van een toilet- 
en materiaalgebouw.
Ook de exploitatierekening, ba-
lans en begroting werden door 
de penningmeester doorgeno-
men. Het afgelopen seizoen le-
verde bevredigende resultaten. 
Voor dit lopende seizoen is het 
echter noodzakelijk dat de con-
tributie met 10 euro wordt ver-
hoogd en de reden daarvan is 
dat de gemeente de subsidie 
met ingang van dit jaar heeft 
gehalveerd.
Aftredend bestuurslid Voetbal-
technische Zaken Dick de Goe-
de en de Jeugdtrainer Toon Dek-
ker werden tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering benoemd 
tot Lid van Verdienste.  Zowel 
Dick als Toon zijn al 35 jaar ac-
tief binnen de voetbalsport in 
Uitgeest. Toon is inmiddels al 84 
jaar en heeft  besloten om er-

FC Uitgeest benoemt 
Leden van Verdienste

mee te stoppen. Verschillende 
voetbaltalenten hebben de eer-
ste basistechnieken geleerd bij 
Toon. Dick was de laatste 9 jaar-
bestuurslid en daarvoor werk-
zaam als jeugdleider en jeugd-
trainer. Dick blijft gelukkig ac-
tief binnen de vereniging. Bei-
den ontvingen uit handen van 

de voorzitter de verenigings-
plaquette. Binnen het bestuur 
werd Koen Ruiter benoemd met 
de nieuwe portefeuille Vrijwilli-
gerszaken. Voor Dick de Goe-
de is nog geen opvolger gevon-
den. Zijn werkzaamheden wor-
den tijdelijk waargenomen door 
Jacob Groenink.

Samen sterker

Meer informatie? Bel (0251) 28 55 55

Oudere klanten in Uitgeest kunnen vanaf dinsdag 7 januari wekelijks bij onze seniorenadviseur

terecht. Elke dinsdag is zij van 14.00 - 16.30 uur aanwezig in woonzorgcentrum Geesterheem. 

Zij beantwoordt uw vragen graag en kan eenvoudige bankzaken direct regelen.

Seniorenadviseur in Uitgeest

Vanaf 7 januari
inloopmiddag bij
Geesterheem

Seniorenadviseur in
Uitgeest

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Maerelaan 5
Heemskerk
Tel. 0251-251514

www.wereldwinkelheemskerk.nl

Maerelaan 5

op alle kerstartikelen
(behalve kaarsen)
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Kerstboom inleveren?
Castricum - Na de feestda-
gen de kerstboom opruimen? 
Kleingeknipt in de groene bak 
stoppen kan of inleveren op de 
Schulpstet. 

Verder zamelt de gemeente ze in 
op woensdag 8 januari. De jeugd 
krijgt per ingeleverde kerstboom 

0,50 cent. Inleveren kan tussen 
13.30 en 16.00 uur in Limmen, 
aan de Rijksweg 51, in Akersloot 
Buurtweg 51, Bakkum, groenon-
derkomen aan de Van Haerlem-
laan, groenonderkomen aan de 
Mr. Gilles van Bempdenstraat 5,  
groenonderkomen aan de Bloe-
men 67 (achter de tennishal). 

Tandprothetische praktijk 
heropent op 10 januari

Castricum - Onlangs is de 
tandprothetische praktijk Stet 
overgenomen door tandprotheti-
cus Reuvers in Castricum. Inmid-
dels is er door Reuvers hard ge-
werkt aan een nieuwe inrichting 
en een nieuwe look. ,,We wil-
len de patiënten graag ontspan-
ning en rust bieden in de prak-
tijk. Vandaar dat we hebben ge-
kozen voor neutrale kleuren en 
een houten vloer”, vertelt Reu-
vers. ,,We vinden het belang-
rijk dat onze klanten zich op hun 
gemak voelen in de praktijk en 
dat er tijd genomen wordt voor 
de behandelingen. Wij werken 
daarom zoveel mogelijk op af-
spraak. Voor reparaties aan het 
kunstgebit hebben wij een spe-
ciaal spreekuur ingepland van 
11.00 tot 12.00 uur, waarin pa-
tiënten kunnen wachten op hun 

reparatie.” Vanaf 6 januari wor-
den de deuren van tandprothe-
tische praktijk Reuvers weer ge-
opend. ,,We kunnen niet wach-
ten om te gaan starten. We heb-
ben de verbouwing achter de 
rug en nu is het gelukkig weer 
tijd om te doen waar we echt 
goed in zijn, namelijk het maken 
van mooie kunstgebitten.” Op 
vrijdag 10 januari van 10.00 tot 
14.00 uur wordt de praktijk offi-
cieel geopend. Klanten van Stet 
zijn van harte welkom om af-
scheid te nemen van Fred. Ken-
nismaken met het nieuwe team? 
Problemen aan het kunstgebit of 
toe aan een nieuwe prothese? 
Iedereen is welkom. Het adres 
is Van Egmondstraat 7 in Cas-
tricum. De praktijk is telefonisch 
bereikbaar op tel.: 0900-7388377 
en 0251-653653. 

Flashmob van winkeliers
Castricum - Bert van Berkum 
van Blue World had zich voor 
de gelegenheid extra feeste-
lijk aangekleed. Hij was het die 
een kerstlied inzette voor de 
flashmob van de winkeliers van 
Geesterduin vorige week za-
terdag. Heel snel werd hij bij-
gestaan door verschillende on-

dernemers en winkelpersoneel. 
Het publiek keek verbaasd, ge-
amuseerd en het grootste deel 
zong bijna meteen mee. Zo snel 
als het koor tot stand kwam, zo 
snel waren de leden ook weer 
verdwenen. Want ze hadden het 
allemaal druk tijdens de zater-
dag voor kerst. ,,We hebben ei-

genlijk ook niet geoefend”, zegt 
Bert na afloop. ,,Maar dat maakt 
natuurlijk niks uit. Het gaat ten-
slotte om het idee. We wilden de 
mensen gewoon even verras-
sen en dat is gelukt.” Een dag la-
ter werd het winkelende publiek 
getrakteerd op kerstmuziek van 
een ‘echt’ koor.

Service van de zaak
Autocentrale Uitgeest is al ruim 
tien jaar actief als het vertrouw-
de adres voor betrouwbare, jon-
ge occasions, reparaties en 
schadeafhandeling. Sjaak Abra-
hams en Richard de Goede bie-
den kwaliteit voor een betaalba-
re prijs. 
,,Autocentrale Uitgeest is groot 
geworden door de combinatie 
service, kwaliteit, prijs en ken-
nis”, zegt Sjaak. ,,In onze goed 
georganiseerde werkplaats voe-
ren wij alle voorkomende werk-

zaamheden/onderhoud en 
reparatie`s uit. Onze vakbekwa-
me monteurs werken aan alle 
merken moderne auto`s.” De af-
gelopen periode heeft het team 
zich met volle kracht ingezet om 
gratis wintercontroles uit te voe-
ren, zodat de klanten van dit be-
drijf veilig de winter ingaan. Een 
rondje service van de zaak! Au-
tobedrijf Uitgeest is te vinden op 
de Populierenlaan 39 Uitgeest, 
tel.: 0251-311275, www.autocen-
traleuitgeest.nl.

Uitgebreide herhaling 
bij Stichting Reanimatie

Castricum - Op donderdag 9 ja-
nuari opent Stichting Reanimatie 
in dorpshuis de Kern het nieuwe 
seizoen met een veelzijdige her-
halingsavond. Deelnemers kun-
nen meedoen aan een uitge-
breid oefencircuit met beade-
ming, hartcompressie, AED en 

stabiele zijligging. Een moderne 
oefenpop geeft met computer-
uitlezing meteen feedback over 
de juistheid van de handelingen. 
Instructeurs zijn aanwezig om 
deelnemers te begeleiden.

Op deze avond wordt er ook een 

film vertoond over de burgerAED 
hulpverlening. Cursisten die over 
een geldig diploma beschikken 
kunnen zich ter plekke aanmel-
den voor deelname aan dit sy-
steem. De herhalingsavond is 
van 19.00 tot 22.00 uur gratis te 
bezoeken door cursisten van de 
Stichting met een geldig diplo-
ma. Ook wie beschikt over een 
oud of verlopen diploma of een 
diploma van een andere organi-
satie is welkom.  Men kan advies 
ophalen over een bijspijkercur-
sus, de cursus voor het gezin of 
een aanvullende cursus voor de 
AED. Ook een cursus voor een 
vereniging of een abonnement 
op de herhalingsavonden be-
hoort tot de mogelijkheden. Om 
het nieuwe jaar goed uitgerust in 
te gaan, ontvangen alle cursis-
ten met een geldig diploma deze 
avond een handige reddingsde-
ken. Dat geldt ook voor degenen 
die zich op 9 januari inschrijven 
voor een nieuwe cursus. Meer 
informatie is te vinden op www.
reanimatiecastricum.nl. 

Toekomst losloopgebied 
Castricum - De gemeente is er 
nog niet uit, maar de mogelijke 
oplossingen voor het losloop-
gebied Noord-End zijn een stuk 
concreter geworden. Dat is de 
voorlopige conclusie die het co-
mité park Noord-End trekt na de 
bespreking van maandagavond 
16 december, aldus een woord-

voerder van de gemeente. Het 
comité besprak in drie bijeen-
komsten mogelijke alternatieven 
voor het geheel intrekken van 
het losloopgebied. Hondeneige-
naren, omwonenden, gebruikers, 
agrariërs en de basisschool bo-
gen zich met de burgemeester 
over een oplossing die op een 

groter draagvlak kan rekenen. 
Een viertal alternatieven lag op 
tafel. Daarvan zijn de voor- en 
nadelen besproken. Van twee 
varianten werd duidelijk dat deze 
niet aanvaardbaar zijn voor di-
verse leden van het comité. Uit-
eindelijk bleven twee alternatie-
ven over die nog nader worden 
besproken. De gemeente rekent 
hiervan de kosten door. In janu-
ari komt het comité weer bijeen.

Egmond - Op 4 januari neemt 
PWN een voorproefje op het 
thema van de maand van de Spi-
ritualiteit. ‘Lichter leven’ staat 
dan centraal tijdens een medi-
tatieve duinwandeling met bos-

Duinmeditatie wachter Veronique van Meurs 
en Sandra Roubos van Mensen-
dieck Limmen. Verhalen over de 
natuur worden door hen afge-
wisseld met fijne ontspannings,- 
bewustzijns-, en ademhalings-
oefeningen die ook toepasbaar 
zijn in ieders dagelijkse leven. 

Verzamelen om 9.30 uur bij de 
PWN parkeerplaats aan de Mid-
denweg in Egmond-Binnen. De 
wandeling is voor volwassenen 
en duurt twee uur. Aanmelden 
via www.pwn.nl/eropuit of tele-
fonisch via Bezoekerscentrum 
De Hoep: 0251-661066.
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Uitgeest - ‘Beste mijnheer Hal-
sema’, zo begint Marijn Brou-
wers de brieven die hij schrijft 
aan Frans Halsema die 30 jaar 
geleden tegenover hem woon-
de en die hij zeer bewondert. Hij 
schrijft hem brieven wetende dat 
die ze nooit meer zal lezen.
De voorstelling “Beste meneer 
Halsema” van Marijn Brouwers, 
zondag 12 januari te zien in De 
Zwaan, is een theatraal eerbe-
toon aan het leven en werk van 
de in 1984 overleden cabaretier, 
liedvertolker, musicalacteur, TV- 
en radio-persoonlijkheid Frans 

Halsema.
Met prachtige en tijdloze liedjes, 
zoals “Voor haar” en “Zondag-
middag Buitenveldert” gaf Frans 
Halsema stem aan de broosheid 
en bravoure waarmee hij in het 
leven stond. 
Al zijn z’n liedjes meer dan 30 
jaar oud, ze passen perfect in 
deze tijd en verdienen het om 
weer gezongen te worden. 
Door pers en publiek is de voor-
stelling lovend ontvangen. Mooie 
reacties als ‘Een prachtig muzi-
kaal eerbetoon. Marijn Brouwers 
kan niet genoeg geprezen wor-

den’ en ‘Grote verdienste is dat 
Marijn Brouwers het prachtige 
repertoire van Halsema tot leven 
heeft gewekt’ zijn uitnodigend 
en maken nieuwsgierig naar de 
voorstelling.
Marijn Brouwer heeft een veel-
zijdige theatercarrière. Hij speelt 
in de musicals Foxtrot en Boy-
band en staat driemaal op the-
aterfestival de Parade. Met de 
muziektheatergroep Five Ea-
sy Pieces opent hij in 2004 het 
culturele seizoen tijdens de Am-
sterdamse Uitmarkt en tourt hij 3 
seizoenen door het land. 
De afgelopen theaterseizoenen 
is Marijn te zien in de musical 
Cats en als understudy van Dan-
ny de Munk in Ciske de Rat. Hij 
speelt in de musicals Gebroe-
ders Leeuwenhart en Route 66. 
Ook is hij een van de finalisten in 
het AVRO-programma Op Zoek 
naar Zorro.
Deze veelzijdige theaterartiest is 
met zijn voorstelling ‘Beste mijn-
heer Halsema’ op zondag 12 ja-
nuari om 14.30 uur te zien bij De 
Zwaan Cultureel in Dorpshuis de 
Zwaan in Uitgeest.
De toegangsprijs is 12,50, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via online reser-
vering. Voor meer informatie en 
andere voorstellingen zie www.
vriendenvandezwaancultureel.nl.

Coördinator Humanitas 
neemt afscheid

IJmond - Vorige week nam Ag-
nes Cox afscheid van Humani-
tas IJmond. Gedurende acht jaar 
was zij als coördinator Vriend-
schappelijk Huisbezoek verant-
woordelijk voor werving, mat-
ching en coaching van vrijwillige 
bezoekers aan ouderen in Bever-
wijk, Velsen Noord, Heemskerk 
en Uitgeest. .Het was een leuke 
middag waarbij alle vrijwilligers 
van de groep aanwezig waren.
Voor de  bezoekgroepen, waar-
aan veel behoefte is, heeft Hu-
manitas IJmond een tweetal en-
thousiaste nieuwe coördinato-
ren, Astrid van der Sluis en Syl-

via van ’t Land. Sinds een jaar 
heeft Humanitas IJmond kan-
toorruimte in het kantoor van 
MEE Heemskerk, waardoor de-
ze afdeling een stuk efficiënter 
kan werken.
In de voorbereiding heeft Hu-
manitas ook bezoekgroepen aan 
gezinnen met een kleine hulp-
vraag, deze heten Homestart en 
Doorstart.

Wilt u ook vrijwilliger worden in 
het nieuwe jaar of wilt u graag 
bezoek? Meld u dan aan bij As-
trid van de Sluis, tel 06-35113435 
of via IJmond@Humanitas.nl.

Dorpshuis De Zwaan 
verwent vrijwilligers
Uitgeest - Dankzij de Uitgees-
ter middenstand ontvingen de 
vrijwilligers van Dorpshuis De 
Zwaan dit jaar een heus kerst-
pakket. Kaashandel De Raat, 
Bakkerij Putter, Groentehandel 
Dekker, Marskramer/Siro en de 
Uitgeester Brouwerij droegen al-

len een attentie bij voor de twin-
tig vrijwilligers van het dorps-
huis. Het dorpshuis wil hiermee 
haar dankbaarheid uitspreken 
voor alle inzet die de vrijwilligers 
leveren. Ook vrijwilliger wor-
den? Mail dan naar beheerder-
dezwaan@gmail.com.

Op dinsdag in Uitgeest
Rabobank start met 

seniorenadviseur
Uitgeest - Vanaf 7 januari 
brengt een seniorenadviseur van 
Rabobank IJmond Noord weke-
lijks een bezoek aan Uitgeest. Zij 
gaat oudere Rabobank-klanten 
in Uitgeest helpen, die vanwe-
ge hoge leeftijd of beperkte mo-
biliteit geen bezoek aan de kan-
toren in  Heemskerk en Bever-
wijk kunnen brengen. Oudere 
klanten kunnen bij haar terecht 

met vragen of voor het regelen 
van eenvoudige bankzaken. Het 
is niet mogelijk om contant geld 
op te nemen of te storten. 

De seniorenadviseur is elke 
dinsdag van 14.00 - 16.30 uur te 
vinden in de activiteitenruimte 
van woonzorgcentrum Geester-
heem aan de Dr. Brugmanstraat 
15 in Uitgeest.

Meeslepende thriller 
Kapringen in De Zwaan
Uitgeest - De thriller Kaprin-
gen is vrijdag 10 januari te zien 
in Filmhuis de Zwaan.

Morten, gespeeld door Pilou As-
beak (bekend door de zijn rol als 
spindoctor Kaspar Juul in de be-
kroonde tv-serie Borgen) werkt 
als chef-kok op een groot con-
tainerschip. Hij verheugt zich er 
op om na de reis zijn vrouw en 
dochtertje weer in de armen te 
sluiten. 
Maar dan wordt het schip op 
de Atlantische oceaan gekaapt 
door een stel Somalische pira-
ten. De rederij doet alles om de 
gijzelaars vrij te krijgen en op het 
schip zelf moet de bemanning 
een heftige strijd voeren om te 
overleven. 

Deze film werd geregisseerd en 
geschreven door Tobias Lind-
holm één van de scenaristen 
van de succesvolle serie Borgen. 
Kapringen is een prachtig mee-
slepend drama en een bloedstol-
lende thriller in één.

Kapringen is te zien op vrijdag 10 
januari in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest. 
De zaal is open vanaf kwart voor 
acht en de film begint om 20.15 
uur. Toegang: 5 euro inclusief 
een kopje koffie voorafgaand 
aan de film. “Vrienden” betalen 
4 euro. 
Kaarten in de voorverkoop zijn 
verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-
geest.

DekaMarkt, 
bedankt!

Uitgeest - Dinsdagavond 17 
december deelde DekaMarkt 
aan 60 organisaties geldbedra-
gen uit, te weten 1000, 750 en 
500 euro. Klanten konden gedu-
rende drie weken munten stop-
pen in de ‘wensputten’ en be-
paalden zo welke organisatie 
een steuntje in de rug kreeg.
In Uitgeest gingen de mees-
te stemmen naar turnvereni-
ging Unitas, die 1000 euro in 
ontvangst mocht nemen. Voor 
Stichting Woongroep Uitgeest 
werd 750 euro gewonnen en 
Herman van Sambeek, voorzit-
ter van de de beheerscommis-
sie van parochiehuis De Klop, 
mocht 500 euro in ontvangst 
nemen. Dit mooie bedrag is een 
leuk startkapitaal voor het op-
knappen van het interieur van 
het parochiehuis ‘De Klop’: de 
wanden, plafond en deuren krij-
gen een nieuwe, frisse kleur. 
Ook de gordijnen worden ver-
nieuwd.
Het parochiehuis wordt voor ve-
le doeleinden gebruikt, door 
koorzangers, maar ook voor 
koffiedrinken voor nabestaan-
den. Daarom is een dankjewel 
aan de DekaMarkt zeker op zijn 
plaats.

M. Rodenburg
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Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

        

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl

Lees de in deze krant opgenomen 50 pLus-Wijzer
via de aparte Link op deze site.

Of ga naar www.50pluswijzer.nl

http://www.castricummer.nl/news_ct/news_ct_wk52_50plus_2013.pdf


Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van janu-
ari van de Stichting Uitgees-
ter Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-312161. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
januari

Maandag  6, 13, 20, 27:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen 
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712 

Maandag 6, 20:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis

Maandag 13, 27:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 7, 14, 21, 28:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga 
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi 
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook 
bridgen van 14.00-17.00 uur
09.00-10.30 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur, 13.30-15.00 uur en 
van 15.00-16.30 uur 

Dinsdag 14, 28:
09.30-12.00 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)

Woensdag 8, 15, 22, 29:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl. : 310370
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 0251-313401

Woensdag 15:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf: 13.30 
uur.

Woensdag 15, 29:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  

Woensdag 8, 22:
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie

Donderdag 2, 9, 16, 23, 30:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren 
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-16.00 uur: ZW: Fifty-fit 
13.30-16.30 uur: ZW: scha-
ken 

Donderdag 2, 16, 30:
09.30-11.30 uur: ZW: quilten

Donderdag 23:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
10.00 uur: ZW: workshop fo-
toboek maken

Donderdag 30:
13.30 uur: rondleiding Muse-
um St. Willibrordus te Heiloo

Vrijdag  3, 10, 17, 24, 31:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur (niet 
op 3)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO)
13.30-16.00 uur: ZW: bridge 
voor 4e jaars

Zaterdag 4, 11, 18, 25:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan 
Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020, e-mail: s.u.s.@
inter.nl.net of kijk op de web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeester Chef-Kok 
wint prijs in Dubai
Uitgeest - Koken is in, koken is 
hot en op televisie zien we pro-
gramma’s waarin chef-koks druk 
doende zijn restaurants te red-
den of hun personeel tot gro-
te culinaire hoogten trachten 
te tillen. Wie kent niet Gordon 
Ramsay, Jamie Oliver en Paul 
Bocuse? 
En ja, ook Uitgeest heeft een 
paar fijne restaurants met prima 
koks. Het is dan ook tamelijk uit-
zonderlijk te noemen dat de Uit-
geester Marco de Wildt zijn cu-
linaire scepter zwaait in het ver-
re Dubai in het Mövenpick Hotel 
Ibn Battuta Gate. 
Zijn Uitgeester vrienden Susan, 
Chris, Danny en Sasja zijn eind 
dit jaar bij Marco en zijn gezin 
op bezoek geweest en vonden 
het tijd worden hun vriend onder 
de aandacht te brengen van zijn 
geboortedorp. Dat het bij weinig 
Uitgeesters bekend is,  komt met 
name doordat Marco er de man 
niet naar is zichzelf op de voor-
grond te plaatsen.
Susan: “Marco werkte al bij 
Mövenpick Hotel Amsterdam als 
executive chef en toen hij ge-
vraagd werd in Dubai te komen 
werken, hoefde hij niet heel lang 
na te denken.”
Sasja: “Nou ja, hij is met zijn 
vrouw Tine wel eerst even op 
vakantie geweest naar Dubai 
om eens te kijken of je daar als 
vrouw ook vrij kunt bewegen. 
Dat viel reuze mee want het is 
een redelijk Westers land. We 
hebben respect voor haar want 
zij is echt de vrouw naast Marco. 
Ze heeft in Nederland alles op-
gezegd om hem de ruimte te ge-
ven in dit werk. Zij bestiert het 
huishouden en brengt de kin-
deren overal naar toe, want fiet-
sen doen ze daar niet.” Als Sasja 

en Susan hun vriend moeten be-
schrijven dan zijn ze het roerend 
eens, hij is perfectionistisch, ui-
terlijk rustig, erg bescheiden en 
heeft een natuurlijke autoriteit. 
Susan: “ Hij ziet alles, toen hij 
deze zomer kampeerde in Bak-
kum en ik daar krieltjes stond op 
te warmen in de caravan, riep hij 
wel even dat ik niet zo in de pan 
moest roeren omdat anders al-
le hitte eruit ging. Hierdoor roer 
ik nu minder.” In de vele restau-
rants die het hotel telt, is hij ‘the 
big boss’ en heeft hij rond de 175 
man onder zich. Hij draagt zorg 
voor de recepten, de menukaar-
ten en verloochent zijn Neder-
landse ondernemings- en han-
delsgeest niet als hij producten 
inkoopt.
Susan: “We kregen een rondlei-
ding van hem door het hotel en 
ik dacht trots jéétje hij heeft het 
wel gemaakt zeg.” Dat Marco het 

in Dubai uitstekend doet is nog 
eens dubbel en dwars beves-
tigd door het winnen van de prijs 
‘Het beste steakhouse van Du-
bai’ op het moment dat Sasja en 
Susan er aanwezig waren. Sasja: 
“Al jaren proberen ze deze prijs 
te winnen maar nu, door Mar-
co, hebben ze hem binnenge-
sleept. Ook hiermee is hij te be-
scheiden. Hij vertelde het pas ’s 
avonds toen de uitreiking achter 
de rug was.” 
De twee vriendinnen kunnen ie-
dereen aanraden eens naar Du-
bai te gaan, een ticket is minder 
duur dan men vaak denkt. “Wel 
even een pak hagelslag voor 
Marco meenemen”, grapt Susan. 
Het is duidelijk dat ze enorm 
trots zijn en hem gunnen dat wat 
hij daar heeft, op een dag ook 
hier weer zal vinden, lekker tus-
sen de twee Uitgeester torens.
(Monique Teeling)

Sasja, Susan, Chris, Marco, Danny en Tine in Dubai
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Castricum – De EHBO en het 
Rode Kruis houden samen op 
woensdag 15 januari een lezing 
over epilepsie. Gastspreker is 
Frans Palmen, als epilepsiever-
pleegkundige werkzaam in epi-
lepsiecentrum Kempenhaeghe 
bij Eindhoven. Hij vertelt en laat 
zien wat epilepsie nou eigenlijk 
is, in welke vormen het voorkomt 
en hoe eerste hulp te verlenen. 
De lezing wordt gehouden in 
Geesterhage van 20.00 tot 22.00 
uur en is gratis toegankelijk. 
Aanmelden via info@ehbocas-
tricum.nl of via tel.: 0251-651060 
tussen 19.00 en 21.00 uur.

Castricum - Melkveehouder 
Gerard Veldt heeft woensdag 
11 december een tiental stu-
denten Landschapsgeschiede-
nis van Rijksuniversiteit Gronin-
gen (RuG) ontvangen op zijn be-
drijf voor een veldexcursie. Veldt, 
actief deelnemer aan de Over-
leggroep Buitengebied Castri-
cum (OBC), toonde zich een be-
vlogen verteller over het Castri-
cummer landschap en de rol van 
agrariërs daarin. De melkvee-
houder werd in zijn verhaal on-
dersteund door landschapsgeo-

grafe Lia Vriend. Zij vertelde over 
de geografische oorsprong van 
het landschap rondom Castri-
cum. Met name de geologische 
omstandigheden zijn bepalend 
voor het gebruik van het gebied 
en daarmee het aanzicht van het 
landschap. Dat was al zo ten tij-
de van het Oer-IJ en is ook van-
daag de dag nog steeds van toe-
passing, zo bleek uit de inleidin-
gen. Veldt putte voor een deel 
ook uit de presentatie die hij bij 
de laatste OBC-bijeenkomst in 
november hield over 'Verleden, 

heden en toekomst van de land-
bouw in Castricum'. Voor de stu-
denten kwam hij daarbij met en-
kele eyeopeners. ,,De huidige to-
tale melkproductie in Nederland 
is nog dezelfde als die van 1983, 
min de 20 procent die destijds is 
afgeroomd bij het instellen van 
het melkquotum. Als het quotum 
in 2015 wordt afgeschaft, zal dit 
niet direct tot overproductie lei-
den. Zeker niet met de stijgen-
de vraag vanuit meerdere gro-
te landen die economisch in op-
komst zijn. Ik ben niet zo bang 

Lezing over 
epilepsie

‘Geologie bepaalt gebruik en daarmee aanzicht van een gebied’ 

Veehouder Gerard Veldt gidst studenten 
Landschapsgeschiedenis door Castricum

Castricum - Door Gemeente- 
en Dorpsbelang Castricum 
(GDB) is een voorstel inge-
diend om in het kader van de 
afvalstoffenheffing het pla-
fond van de reserve te verla-
gen naar 400.000 euro. 

Bovendien wil de lokale partij 
een deel van het overschot van 
de afgelopen jaren terugbetalen 
aan de burger. Het resultaat is 
uiteindelijk dat de inwoners van 
Castricum volgend jaar tien euro 
korting krijgen op de afvalstof-
fenheffing.   

Minder afval-
stoffenheffing

Castricum - De Overleggroep 
Strandgebied Castricum en de 
Overleggroep Buitengebied Cas-
tricum spelen in op de gemeen-
teraadsverkiezingen van maart 
2014. Met een tweetal politieke 
cafés bieden ze politieke partij-

en én inwoners van de gemeen-
te Castricum de gelegenheid in 
debat te gaan over het beleid in 
de raadsperiode 2014-2018. Het 
strandgebied staat op de agen-
da op dinsdag 18 februari vanaf 
20.00 uur in strandpaviljoen Dei-

Politiek Café over het 
strand- en buitengebied

ning. Het buitengebied op dins-
dag 4 maart vanaf 20.00 uur in 
De Burgerij in Limmen. Belang-
stellenden worden uitgenodigd 
een stelling in te sturen voor het 
debat. De agendacommissies 
maken een selectie uit de inzen-
dingen. Inzenders van de gese-
lecteerde stellingen krijgen de 
gelegenheid hun mening toe te 
lichten. Stuur in met een korte 
toelichting voor 15 januari naar 
renemarcelis@castricum.nl.

Castricum - In 2014 voert 
drinkwaterbedrijf PWN een 
beperkte inflatiecorrectie van 
2% door in haar tarieven. 

Dit betekent voor een gemiddeld 
huishouden een maandelijkse 
stijging van de waterfactuur van 
iets meer dan 29 cent exclusief 
btw. De stijging houdt verband 

met de kosten van investeringen 
die PWN doet in moderne zuive-
ringstechniek en in het onder-
houd van haar leidingnetwerk. 

Die investeringen zijn nodig om 
in de toekomst de kwaliteit van 
het drinkwater en de levering 
daarvan te kunnen blijven ga-
randeren.

Waterfactuur stijgt 2%

voor ongebreidelde schaalver-
groting, aangezien de praktijk 
heeft uitgewezen dat op een 
bedrijf met tachtig melkkoei-
en het meest optimale econo-
mische rendement kan worden 
gehaald. Die omvang is name-
lijk nog goed door één persoon 
te runnen. Daarna moet op elke 
vijftig extra koeien een mede-
werker worden ingehuurd. Daar 
komt bij dat grond de grote be-
perkende factor is. Ondernemers 
moeten vanwege de milieuregel-
geving hun bedrijfsoppervlak-
te gelijk laten oplopen met de 
groei in hun productie." De vel-
dexcursie in Castricum is een 
initiatief van Theo Spek, hoog-
leraar Landschapsgeschiedenis 
aan de RuG. Na de tocht werden 
de kansen en bedreigingen van 
Europees beleid besproken aan 
de hand van enkele prikkelen-
de stellingen. Veldt: ..Veel hangt 
af hoe de Europese regels straks 
nationaal worden uitgewerkt en 
vertaald in regionale maatrege-
len. Ik praat er veel over met col-
lega's en een meerderheid ziet 
zeker kansen. Dus ook voor het 
landschap." 

Groentehuisjes Geversduin 
genomineerd voor award

Castricum - Tijdens de vakan-
tiebeurs van 15 tot en met 19 ja-
nuari in Utrecht wordt bekend-
gemaakt welke Nederlandse 
kampeerplaatsen de titel bes-
te camping in diverse categorie-
en in ontvangst mogen nemen. 
De groentehuisjes op Kennemer 
Duincamping Geversduin zijn 

genomineerd voor Europese in-
novatie-award ANWB 2014. 
Leerlingen van het Clusius Colle-
ge Castricum hebben alle plan-
ten en kruiden van de groente-
huisjes gekweekt en geplaatst.
Ook nemen zij de verdere verzor-
ging en het onderhoud van deze 
’eetbare huisjes’ ter hand. 

Castricum - Workshops, cur-
sussen, computerinloop, bege-
leiding thuis; computerkennis 
vergaren dichtbij huis? Stichting 
Welzijn en de Bibliotheek organi-
seren op woensdag 8 januari van 
14.00 tot 15.30 uur een informa-
tiebijeenkomst over het aanbod 
in het eerste half jaar van 2014 
in de bibliotheek. Aanmelden is 
niet nodig.

Ook computer-
kennis vergaren?

Inbrekers actief
Castricum - Zondagavond een 
week geleden werd op drie ver-
schillende plaatsen in Castri-
cum ingebroken. Opvallend was 
dat dit drie maal op dezelfde wij-
ze gebeurde, namelijk door een 
raam in te slaan. 

Het gaat hier vermoedelijk om 

dezelfde dader(s). Omstreeks 
23.30 uur werd een inbraak ont-
dekt in een woning aan de Rui-
terweg in Castricum. De daders 
kwamen het pand binnen door 
met een steen een raam in te 
gooien. 
Bij een woning aan de Vondel-
straat werd tussen 21.30 en 
23.00 uur op dezelfde manier in-
gebroken. De inbrekers zijn ech-

ter niet binnengeweest. Tus-
sen 18.45 en 22.50 uur werd een 
raam ingeslagen bij een woning 
aan de Schelgeest. Het hele huis 
werd overhoop gehaald. Nog on-
duidelijk is of er iets is wegge-
nomen. 

Vorige week donderdagavond 
werd er ingebroken in een wo-
ning aan de Martin Luther 

Kinglaan. De daders kwamen het 
pand binnen door aan de achter-
zijde met grof geweld de achter-
deur open te breken. De gehele 
woning werd doorzocht. Hierbij 
werden sieraden buit gemaakt. 
De inbraak heeft plaatsgevon-
den tussen 18.00 en 21.00 uur. 

Op vrijdagmorgen een week ge-
leden werd een inbraak ontdekt 

in een woning aan de Strammer-
boogh in Akersloot. De daders 
kwamen het pand binnen door 
een bovenlicht open te breken 
en hier vanuit een raam te ope-
nen. Uit de woning werden een 
laptop, een tablet en een televi-
sietoestel gestolen. De inbraak 
moet hebben plaatsgevonden 
tussen donderdagmiddag 16.15 
en 03.40 uur.



Castricum - Goed Contact start 
het jaar 2014 feestelijk met een 
champagneontbijt op 3 januari, 
waarbij Clarien Slot wordt ver-
welkomd als voorzitter van het 
netwerk. Oud-voorzitter Rianne 
Heere, die aan de wieg stond van 
Goed Contact en in september 
2013 terugtrad, draagt de ha-
mer deze ochtend formeel over. 
Clarien Slot staat als adviseur bij 
Nationaal Register opdrachtge-
vers terzijde bij het vinden van 
een commissaris, toezichthouder 
of bestuurder met meerwaar-
de voor de onderneming, instel-
ling of organisatie. Daarnaast is 
zij een onderwijs- en opleidings-
specialist en betrokken bij het 
kennisprogramma van Nationaal 
Register. Slot: ,,Ik heb me vanaf 
het begin thuis gevoeld bij Goed 
Contact en wil nu wat explicie-
ter mijn ervaring en expertise in-
zetten voor vrouwelijke onderne-
mers. Professionaliteit en daad-

kracht in ieders onderneming en 
in ons netwerk, daar gaan we 
voor in 2014.” Naast de leden van 
Goed Contact zijn ook collega 
ondernemers en andere relaties 
welkom om onder het genot van 
een bruisend ontbijt samen naar 
de toekomst te kijken en mooie 
voornemens te formuleren. Lo-
catie: Wier&Ga eten en drinken, 
Bakkerspleintje 26 te Castricum. 
Aanvang: 8.30 uur. Entree: gratis. 

,,Decentralisatie zorg is geen kopzorg”

Limmen - D66 Castricum or-
ganiseerde in Limmen een 
politiek café met Tweede Ka-
merlid Vera Bergkamp en met 
Mariska El Ouni, de fractie-
voorzitter voor D66. In Vre-
denburg was de zorg het ge-
sprek van de dag. Het ging 
over de grote hervormingen 
in de jeugdzorg en langduri-
ge zorg die de gemeente te 
wachten staan in de komen-
de jaren en wat dat betekent 
in Castricum.

In de Tweede Kamer zijn alle po-
litieke partijen het er over eens 
dat de jeugdzorg niet goed is 
georganiseerd in Nederland. Het 
doel van de nieuwe jeugdwet is 
het demedicaliseren en ‘ontzor-
gen’ van de jeugdzorg, waardoor 
er een grotere druk komt te lig-
gen op de eigen verantwoorde-
lijkheid van burgers. Bergkamp 
benadrukte dat het vooral in de 
plannen rond de jeugd GGZ van 
belang is dat er meer nadruk 
komt op preventie. ,,Nederland 
is in Europa koploper op het ge-

bied van zorgkosten. Als er niets 
gebeurt, zal in 2040 een der-
de van de uitgaven die de over-
heid doet opgaan aan de zorg. 
Daar niets aan doen is niet soci-
aal, vindt D66. Een andere reden 
om te hervormen is dat in Neder-
land de zorgvraag moet worden 
verlaagd en dat ouderen langer 
zelfstandig kunnen blijven wo-
nen. Het is bijvoorbeeld erg be-
langrijk om de persoonlijke vrij-
heid van cliënten in het oog te 
houden. Dit kan door middel van 
PGB’s.” In de Kamer is door een 
motie van Vera Bergkamp voor-
genomen bezuinigingen op het 
persoonsgebonden budget be-
perkt.

Op dit moment vallen cliënten 
die gebruik maken van langdu-
rige zorg onder de AWBZ, WMO 
en de zorgverzekeringswet. De-
ze wetten worden in het komen-
de jaar opgebroken om ruimte 
te maken voor een herindeling. 
Mariska El Ouni: ,,D66 erkent dat 
het een ingewikkelde situatie is. 
Ervaring heeft ons geleerd dat er 

eerst moet worden geïnvesteerd 
voor een hervorming succesvol 
kan plaatsvinden. Maar durven 
we dat ook? D66 pleit daar wel 
voor.” 
Het wijkteam zal een belangrijke 
rol gaan vervullen en er moet re-
gionaal worden samengewerkt. 
,,We moeten gebruik maken van 
huidige middelen die lokaal al 
aanwezig zijn. Kleine, innova-
tieve zorgaanbieders in de re-
gio moeten meer ruimte krijgen 
om zich te ontwikkelen.” Maris-
ka moedigt de gemeente aan 
om lokale regelgevingen open te 
stellen, zodat er ruimte kan wor-
den gegeven aan nieuwe initia-
tieven en innovatieve ideeën in 
de zorg. 
El Ouni beaamt dat de positie 
van cliëntenraden erg belangrijk 
is. ,,Ze moeten bij het proces be-
trokken zijn en hun ervaring de-
len. Er worden de komende tijd 
activiteiten georganiseerd in on-
ze gemeenteraad waarbij cliën-
tenraden worden betrokken. Een 
ander aandachtspunt is de man-
telzorg, veel mantelzorgers zijn 
overbelast.” 
Mariska El Ouni benadrukt dat 
onlangs in Castricum een motie 
respijtzorg is aangenomen, om 
mantelzorgers te ondersteunen. 
Mariska verwacht dat wijkver-
pleegkundigen ook hier een be-
langrijke rol gaan spelen in het 
signaleren en ondersteunen van 
mantelzorgers. 

De centrale vraag blijft: hoe ver-
houdt de democratische contro-
le van de gemeenteraad zich tot 
de hervormingen? Vera Berg-
kamp zegt dat de D66-fractie 
een uitvoerig overleg over zal 
worden gevoerd begin 2014.

Ook de natuur levert in
Castricum - ,,Afgelopen jaar is 
er veel en hard gewerkt in het 
duinreservaat”, vertelt boswach-
ter Ben Hopman. ,,Aannemers, 
vrijwilligers, het team onder-
houd, boswachters zijn het hele 
jaar door actief geweest. Bossen 
zijn gedund, sloten uitgediept, 
poelen gegraven, exoten opge-
ruimd en vleermuisbunkers in-

gericht. Uitkijkduinen voorzien 
van nieuwe traptreden, nieuwe 
huisstijlkleuren en een prachtige 
schaapskooi maken het plaat-
je compleet.” Hopman noemt 
het afgelopen jaar een bewogen 
jaar met een nat voorjaar en dro-
ge zomer. ,,Gelukkig zonder bos-
branden. Wel flinke stormen. Die 
zorgen voor veel schade, bo-

men breken als lucifers of val-
len compleet om. Het team van 
NRO zorgt voor het snelle oprui-
men van al dat hout. Met motor-
zaag in de hand en trekker bij de 
hand gaan ze de rampen te lijf.”

Natuur en Recreatie heeft de be-
schikking over ongeveer vier-
honderd vrijwilligers die op de 
meest uiteenlopende fronten ac-
tief zijn. ,,Wandelroutes controle-
ren en rasters, ruiterpaden, ban-
ken en waterstanden. Ze zorgen 
voor rondleidingen en zijn er als 
verkeersregelaar bij evenemen-
ten. Ze planten bomen en rooi-
en  ongewenste soorten. En er 
is veel schilderwerk. Vrijwilligers 
runnen Bezoekerscentrum de 
Hoep en anderen zijn bezig met 
het inventariseren en monitoren 
van plant en dier.”

Alle beheerplannen voor het vol-
gend jaar zijn begroot en inge-
diend. ,,We gaan het wel sober 
aanpakken, want ook de natuur 
levert in. We gaan het redden; 
slim werken, hier en daar wat 
schuiven en het komt goed. Er 
staan even zo goed weer mooie 
projecten op de plank. We be-
ginnen het nieuwe jaar met fris-
se zin.”  

Castricum - In overleg met 
het bestuur van CDA Castricum 
heeft Marianne Zonjee-Zonne-
veld besloten zich met ingang 
van 7 januari terug te trekken als 
wethouder. Zij is al enige tijd ziek 
en heeft haar ontslagbrief aan 
de voorzitter van de gemeente-
raad in handen gesteld. Wethou-
der Zonjee-Zonneveld trad aan 
na de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2010. Zij beheerde vanaf 

Zieke wethouder CDA 
vervangen door Mosk

dat moment de portefeuille so-
ciaal beleid. Om de goede ver-
houding tussen CDA Castricum 
en haar persoon te benadrukken 
staat zij  als lijstduwer op de kan-
didatenlijst van de komende ge-
meenteraadsverkiezingen. 

Wethouder Zonjee-Zonne-
veld wordt opgevolgd door Fred 
Mosk die haar taken sinds haar 
ziekte al waarnam. 

Regionale brandweer krijgt vorm 
Regio - Op 1 januari 2015 be-
schikt Noord-Holland Noord één 
regionale brandweerorganisa-
tie. Veertien kazernes, waaronder 
Castricum, worden door de vei-
ligheidsregio overgenomen van 

gemeenten. Ook worden de ge-
meentelijke brandweerkorpsen 
opgeheven. De korpsen komen 
door de opheffing per 1 januari 
2014 onder aansturing van de re-
gionale commandant. 

Slot voorzitter Goed Contact

Aanrijding Geesterweg
Akersloot - Bij een verkeerson-
geval op de Geesterweg is op de 
eerste kerstdag blikschade ont-
staan bij een aanrijding tussen 
twee auto`s. Een bestuurder wil-
de afslaan naar de Sluisweg en 
heeft de tegemoetkomende auto 

te laat gezien waarna er een bot-
sing ontstond. 
Een inzittende is met behulp van 
ambulancepersoneel uit de auto 
geholpen met nekklachten. De 
verwoningen vielen mee. Foto: 
Lucas Hazes. 
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Kaylin Stel wint brons 
op Haagse Goud Cup

Castricum - In een versierd 
Hofbad klonk zaterdag 21 de-
cember house uit de spea-
kers. Zwemmers in het wa-
ter werden tijdens de races in 
het donker gevolgd door disco-
lichten en aangemoedigd door 
het publiek. De finales van de 
eerste Haags Goud Cup bo-
den hen een combinatie van 

spektakel en topsport.  Iede-
re finalerace over vijftig meter 
en met een steeds wisselende 
slag kent een afvaller. Totdat er 
twee zwemmers overblijven die 
uitvechten wie met de gouden 
cup naar huis gaat uitgereikt 
door oud Olympisch kampioen 
Hinkelien Schreuder.
De Castricumse Kaylin Stel 
zwemmend voor de Amster-
damse Dolfijn starten als eerste 
op de 100 school. Deze race le-
verde haar een pr op van 4 sec. 
1.28.32. Ook op de 50 vrij zwom 
Kaylin een pr; ze ging van 30.50 
naar 29.80. Deze tijd was goed 
voor de achtste plek in de fina-
le en vervolgens plaatste Kaylin 
zich bij de laatste drie waarna 
ze eindigde op de derde plaats.
Zondag zwom Kaylin een li-
mietwedstrijd in Zaandam. De 
50 vlinder in 34.32 was een pr. 
Op  8 december zwom Kaylin 
twee limieten voor de Neder-
landse Kampioenschappen, de 
400 vrij 4.58.94 en  de 200 rug 
2.33.46. Zij mag nu zeven keer 
uitkomen op deze Nederlandse 
Kampioenschappen.

Judoka’s van Groefsema 
winnen allemaal kerstbal

Castricum - De judoka’s van 
Judoclub Groefsema begonnen 
de kerstvakantie sportief op de 
judomat van Judoclub Groefse-
ma. 
De club organiseerde voor de 
eerste keer het kerstballentoer-

nooi voor beginnende en er-
varen wedstrijdjudoka’s. Ruim 
zestig kinderen stonden vori-
ge week op de judomat, om de 
gouden kerstbal te bemachtigen. 
Uiteindelijk ging iedereen met 
een kerstbal naar huis.

Limmen - Castricummer Vin-
cent Beentjes heeft de donder-
dagavondrit op het mountain-
bikeparcours aan de Pagenlaan 
op de valreep gewonnen. In de 
laatste rit van dit jaar van de edi-
tie om de Kids and Parents Bike-
school (KPB) cup was het Kay 
Pronk die direct zijn ambities voor 
deze avond tentoonspreidde door 
zijn volgers een strak tempo op te 
leggen. Alleen Vincent Beentjes 
kon aanklampen. Dan weer pakte 
Pronk een paar meter op Beentjes 
om even later weer teruggepakt te 
worden. Dit kat en muisspel her-
haalde zich enkele keren. Op drie-
kwart van de koers kwam bij Pronk 
zijn bekende duiveltje om de hoek 
kijken en prompt daar lag hij weer. 
Vincent Beentjes kon relaxed naar 
de streep rijden. De in het achter-
veld gestarte Tibor Zwaan pres-
teerde het zich door het hele veld 
renners naar voren te rijden en 
beslag te leggen op een tweede 
plaats voor Milosj van Renesse.

Winst MTB-er 
Beentjes

Nieuwjaarswedstrijd en 
receptie bij VV Limmen
Limmen - Op zondag 5 janua-
ri begint om 14.00 uur de traditi-
onele voetbalwedstrijd van Lim-
men 1 tegen de ‘oudjes’ van wel-
eer. 
Het voornemen is om ook de da-
mes te laten aantreden tegen de 

dames van het eerste uur. Aan-
sluitend wordt een receptie ge-
houden. Vooraf maakt Willem 
Jonker voor alle teams soep voor 
een goeide ondergrond. Meer 
informatie is te vinden op de 
website.

VV Limmen sluit eerste 
seizoenshelft succesvol af
Limmen - Het team van Everard 
Luyckx heeft een succesvolle 
periode achter de rug en staat 
nu voorlopig in de tweede peri-
ode op de eerste plaats. Na nog 
een verlies te hebben gehad 
tegen koploper Kolping Boys, 
werden vijf prima wedstrijden 
gespeeld; de laatste drie met 
overtuigende winstpartijen. 

Tegen IVV uit werd nog gelijk 
gespeeld, maar zelfs de tegen-
stander was lovend , met na-
me over de conditie van menige 
spelers. De Meteoor werd thuis 
niet verslagen: gelijkspel. Na dit 
zesde gelijke spel vond Limmen 
het kennelijk welletjes en be-
gon er rustig op los te scoren. 
Achtereenvolgend werden Her-
cules (0-6), de derby en  triller 
Meervogels (3-1) en Westzaan 
(0-3) geklopt. Diverse kwali-
teiten beginnen meer boven te 
drijven, zoals de schotkracht 
van Jim Ruiter en de afronding 
van topscoorder Jan Welboren. 
Met de gedreven lopers en aan-

gevers Rik Seignette en Wouter 
Koot staat het middenveld als 
een huis en kunnen ze buiten-
spelers Luc en Emiele prima in 
stelling brengen. De achterhoe-
de, met als solide sluitpost kee-
per Randy Scheerman, geeft 
weinig weg en is ook regelma-
tig voorin aanwezig. Met name 
het koppen bij corners is weer 
als vanouds en dit resulteert in 
doelpunten. Het aantal doel-
punten (31) is aanzienlijk hoger 
dan voorgaande jaren en dat is 
voor menige supporter aanlei-
ding om ook weer naar uitwed-
strijden te gaan kijken. Daar-
naast was het opvallend dat 
als reserveleider G. Min in ac-
tie kwam er zeer makkelijk ge-
scoord werd. Met elf  punten 
staat Limmen nu met een doel-
punt meer dan Kolping Boys op 
de eerste plek in de tweede pe-
riode. 
Op 19 januari start het vervolg 
van de competitie met een uit-
wedstrijd tegen KFC in Koog 
aan de Zaan. 

Castricum – Niels Zonneveld 
mag zich de beste darter van Cas-
tricum noemen. Dat bleek na het 
jaarlijkse dartstoernooi gespeeld 
in de Stiefel. Het toernooi zat bom-
vol deelnemers zodat niet ieder-
een mee kon doen. Aan de start 
stonden 32 deelnemers in de pou-
lefase. 

Bij de laatste zestien begon de 
knock-outfase. Daar kwamen vier 
poulewinnaars en vier keer num-
mer twee uit voor de kwartfina-
les. Rob Berlee speelde tegen Tom 
de Vries en dat werd een prach-
tige partij. De Vries had de partij 
kunnen uitgooien met een dub-
bel acht, maar omdat dat niet luk-
te kon Berlee met 3-2 de partij 
naar zich toe trekken. De tweede 
kwartfinale ging tussen Niels Zon-
neveld en Sebastiaan Peek, waar-
bij de hoogste finish van het toer-
nooi werd gegooid door Peek; een 
128-finish. Zonneveld won met 3-1 
en plaatste zich voor de halve fi-
nale. 

Nico Glorie won met 3-0 van Ron 
Hoek en Roy van Bilderbeek won 
met 3-1 van Paul Steenbrink. Tij-
dens de halve finale werd duidelijk 
wie de beste twee spelers van dit 
toernooi waren. Berlee won met 
4-1 van van Bilderbeek en Zonne-
veld won met 4-1 van Glorie. Daar-
na werd om de derde plaats ge-
speeld die gepakt werd door Bil-
derbeek met 3-0. De finale ging 
dus tussen Niels Zonneveld, Ne-
derlands jeugdkampioen van de 
NDB, en Rob Berlee. Bij 3-3 miste 
Berlee twee pijlen op dubbel twin-
tig om op voorsprong te komen. 
Zonneveld pakte de leg en dat tik-
kie kwam Berlee niet meer te bo-
ven. Zo kon Zonneveld met een 
5-3 zege de titel pakken.

Niels winnaar 
Open Stiefel

Regionaal Boardingtoernooi 
dit weekend in De Lelie

Akersloot - Van 3 tot 5 janua-
ri wordt het Old Alkmaar Re-
gionaal Boardingtoernooi ge-
speeld in Sporthal de Lelie. Deel-
nemers zijn teams van AZ Alk-
maar onder de twaalf jaar, Meer-
vogels ’31, ADO ’20, Assendelft, 
FC Castricum, DTS, de Foresters, 
HSV, Limmen, FC Uitgeest, Vites-
se ’22, Zeevogels, Fortuna Wor-
merveer en AFC ’34. Extraatjes 
zijn onder andere muziek tijdens 
de laatste minuut, een fraaie op-

komst van de finalisten, een de-
monstratie en clinic freestyle-
voetbal, een sportquiz en een 
lichtshow. In totaal worden 112 
wedstrijden gespeeld door vijf-
tig verschillende teams met ruim 
550 deelnemers. Op vrijdag-
avond om 18.00 uur wordt af-
getrapt door de meisjes E-pupil-
len. De laatste wedstrijd eindigt 
zondag rond 18.00 uur.Meer in-
formatie op www.boardingtoer-
nooi.nl.



Sportief het nieuwe jaar in
Castricum - De sportinstuif en 
badminton, georganiseerd door 
Stichting Welzijn Castricum, 
worden elke donderdag gehou-
den in sportcentrum De Bloe-
men. Vanaf dinsdag  7 januari 
wordt gespeeld van 13.45-15.15 
uur. Op donderdag 9 januari van 

13.45-15.45 uur is de sportinstuif. 
Aanmelding voor de sportinstuif 
is niet nodig. De kosten zijn vier 
euro per keer. Voor het badmin-
ton is aanmelding wel gewenst. 
Dit kan via Stichting Welzijn Cas-
tricum: 0251-656562 of info@
welzijncastricum.nl. 

Medailleregen voor DOS
Castricum - Vorig weekend was 
de eerste competitiewedstrijd 
voor de vierde divisie turnen van 
het Rayon Kennemerland van de 
KNGU gehouden. De turnsters 
van DOS presteerden heel goed, 
wat resulteerde in diverse me-
dailles.
Bij instap heeft Jet Dreijer een 
tweede plaats behaald. Ook Nina 
Koene in de categorie junior en 
Marjolein Zoontjes als jeugd 1 
hebben zilver behaald. Stijne de 

Winter heeft brons gehaald met 
een vierde plek in de categorie 
jeugd 2. In de divisie vijf werden 
eerste plaatsen behaald door Fe-
licia Scheffer (junior), Kirsten 
Duijn (pupil) en Fien de Ruijter 
(jeugd). Het brons ging naar Li-
isa van Leeuwen (instap) , Yara 
Lagerweij (pupil), Anna van Eg-
mond (pupil) en Roos Vixsebox-
se (jeugd). Op de foto Fien, Roos, 
Anna, Marte, Marente , Amber 
en Imke.

Lute toont 
klasse bij WIK
Castricum - De wedstrijd van 
de avond was vorige week bij 
biljartvereniging Wik tussen Gert 
Lute en Ferry van Gennip. Bei-
de spelers lieten een mooi staal-
tje libre-spel zien, die Gert in 
amper zestien beurten als win-
naar besliste. Hans Kooiman had 
twee partijen te spelen die hem 
twee maal winst opleverden. Te-
gen Jaap Frans kon Hans de par-
tij in negentien beurten als win-
naar laten noteren, terwijl zijn 
partij tegen Peter Vos, moeizaam 
in dertig beurten de drie winst-
punten opleverde. Peter Ent pro-
fiteerde optimaal van de comple-
te offday van Piet van Leur, door 
voortvarend zijn 51 caramboles 
in twintig beurten bijeen te ver-
garen, terwijl Piet hier maar een 
schamele zeven caramboles te-
genover kon stellen. De partij 
tussen Wim van Duin en Frans 
Lute, was een wedstrijd die na 
vijftien beurten op een overwin-
ning van Frans leek uit te draai-
en, gezien de stand van 56 ca-
ramboles, van de te maken 81, 
tegen tien caramboles van de 
te maken 29 van Wim. Maar de 
geest kwam over Wim die zijn 
nog te maken negentien caram-
boles in de laatste acht beurten 
bij elkaar had, terwijl Frans niet 
verder kwam dan 69 carambo-
les. Kees Baars maakte de hoog-
ste serie van 22 caramboles van 
de avond. 

Castricumse Rugby 
Club sluit winnend af
Castricum - De Castricum-
se Rugby Club heeft met suc-
ces haar vierde plaats in de rank-
schikking vastgehouden. In Hoek 
van Holland wisten de Castricum-
mers met 5 – 36 van de Hookers 
te winnen. 

Het waren de Castricummers die 
allereerst tot scoren kwamen via 
tries van Joost Kramer, Zachary 
Jungman, Matthijs Beentjes en 
Rob van de Velden. Menno Rech-
steiner nam het kickwerk over 
van Marnix van Balgooi en wist 
één conversie te benutten. De 
ruststand 0-22. Ook in de tweede 
helft lag het initiatief bij de Duin-

randers, die het meeste balbezit 
hadden en de druk op de aan-
valslijn van de Hookers hielden. 
De gasten scoorden via tries van 
Romain Raine en Bart Schermer 
en kickwerk van Rechsteiner nog 
veertien punten en incasseerden 
een tegen try.  Tom Hiddleston 
en Neal Schoenmaker maakten 
hun debuut in de Lotto Ereklas-
se competitie. De eindstand 5-36 
was een prima basis om de vier-
de plaats, dat recht geeft op twee 
startpunten, vast te houden. Het 
Lotto Ereklasse circus krijgt een 
weekend rust alvorens de tweede 
ronde van start gaat op 4 januari 
volgend jaar. Foto Theo Beentjes.

Sportverkiezingen en Castricum 
Beweegt in tent op De Brink  

Castricum - Op zaterdag 1 fe-
bruari houden de gemeente 
Castricum, Radio Castricum en 
Stichting Sociaal Castricum de 
jaarlijkse sportverkiezingen. Dit 
vind plaats in en rond de feest-
tent op de Brink in Castricum. De 
verkiezing tot sportman, sport-
vrouw, aankomend talent, sport-
team en beste 55-plusser vinden 
vanaf 18.00 uur plaats en zij wor-
den gehuldigd door burgemees-
ter Toon Mans. 
De genomineerden zijn Lisanne 
Schoonebeek/atletiek, Serena 
Stel/zwemmen, Mees Knijnen-
berg/turnen, Yanne Dorenbos/
baanwielrennen, Roy van Eeke-
len/atletiek als sporttalenten.
De genomineerde sportmannen 
zijn Michel Buter/atletiek, Mark 
Nouws/atletiek; Roy Schermer/
rugby. De sportvrouwen: Birgit-
ta Perton-Janssen/schermen, 
Sanne Verstegen/atletiek. Spor-
ters 55+: Marc van Vliet/atletiek, 
Hielke Boomsma/zeevissen, Dirk 
Klanker/atletiek. Sportteams: 
Voetbalvereniging Limmen da-
mes 1, Volleybalvereniging Croo-
nenburg Heren 1, Tafeltennis-
vereniging Castricum 1e team. 
Sportteams Jeugd: Castricum-
se Rugbyclub (junioren 15-16 
jaar), Volleybalvereniging Croo-

nenburg Dames A junioren, At-
letiekvereniging Castricum Juni-
oren B; Dansschool Club Mariz/ 
team Good Vibrations.
Men kan een stem uitbrengen 
tot 24 januari door de favoriet te 
mailen naar sportkampioenen@
castricum.nl. Tijdens de verkie-
zingen is de muzikale begelei-
ding in handen van Bernard Kar-
sten en Truus Trut.

Mountainbike en wandelen
Daaraan voorafgaand organi-
seert Sport- en Health centrum 
Full of Life samen met de Stich-
ting Sociaal Castricum de gehele 
dag diverse activiteiten met voor 
een ieder wat wils. Zo is er in de 
ochtend een moutainbiketocht. 
De bikers worden om 8.00 uur 
ontvangen met koffie en zullen 
rond 8.30 uur vertrekken voor 
een recreatieve tocht onder lei-
ding van ervaren instructeurs. 
Er zal in twee groepen worden 
gestart, beginners en gevorder-
den bikers. Gebruikmaken van 
een mountainbike? Aanmel-
den kan via www.sociaalcastri-
cum.nl tot 25 januari. Bij terug-
komst worden de bikers ont-
haald met muziek en krijgen ze 
een kop erwtensoep of groente-
soep. Kosten deelname: vijf euro. 

Tussen 9.00 en 11.00 uur start 
een wandeltocht van 10 of 20 
km. Deze tochten vertrekken 
vanaf de tent en gaan door het 
duingebied van Castricum. On-
derweg wordt een versnapering 
aangeboden. Ook de wandelaars 
worden bij terugkomst onthaald 
met muziek en soep. Inschrijven 
kan ook via www.sociaalcastri-
cum.nl of op de dag zelf bij het 
vertrekpunt. Kosten deelname: 
vijf euro. 

Dan is er ook nog een ‘Full of 
Life Obstacle Run’. Er wordt ge-
start in verschillende groepen, 
de beste plaatsen zich voor de 
volgende ronde via een afval-
systeem. Inschrijven als team is 
ook mogelijk, het team moet uit 
vijf deelnemers bestaan. Voor 
meer informatie: 0251–672030/
www.fulloflife.nl. Leeftijd van-
af twaalf jaar. Kosten deelname 
tien euro en vijftig euro per team. 
Muzikaal wordt het publiek ge-
trakteerd op de klanken van 
Shantykoor, de Skulpers en en-
tertainer Jan Zoontjes. Vanaf 
17.00 uur start in het voorpro-
gramma Bernard Karsten en om 
18.00 uur Truus Trut. Overdag is 
de toegang gratis. Vanaf 17.00 
uur is de toegang vijf euro.  

Strand- en duinloop AVC
Castricum - Op zondag 5 janu-
ari begint AVC het jaar goed met 
diverse hardloopafstanden: 2,3 
km, 4 km, 10,5 km en de 15,0 km 
voor de jeugd en volwassenen. 
De start van de 2,3 km en 4 km is 
om 10.15 uur. Om 10.45 uur is de 
start van de 10,5 km en 15 km. 

De start is bij AV Castricum aan 
de Zeeweg. 

Voorinschrijven is tot 25% goed-
koper ten opzichte dan het na-
inschrijven en kan nog tot vrij-
dag 3 januari 24.00 uur op de si-
te. 
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Vincent Kipruto won de Egmond Halve Marathon in 2013

42e PWN Egmond Halve Marathon
Regio - De 42e PWN Egmond 
Halve Marathon is volledig 
uitverkocht. Zondag 12 ja-
nuari staat dus het maximaal 
aantal van 17.500 lopers aan 
de start van deze winterklas-
sieker.

Hardlopers die alsnog mee wil-
len doen aan de halve of kwart 
marathon, kunnen gesponsord 
meelopen in een goede doelen 
team. Naast de steun voor het 
goede doel levert dit een aan-
tal extra voordelen op, zoals een 
gunstige startpositie en toegang 
tot de verwarmde Businesstent.
Via het online platform Alva-
rum hebben Spieren voor Spie-
ren, Fight Cancer en Tegen-
kracht, stichting kanker en sport, 

zich aangemeld voor de PWN 
Egmond Halve Marathon. De-
ze deelnemende goede doelen 
presenteren zich via de websi-
te www.pwnegmondhalvemara-
thon.nl.
Het officiële goede doel van 
PWN Egmond Halve Marathon is 
Simavi. Samen met hoofdspon-
sor PWN zet dit goede doel zich 
in voor veilig drinkwater in ont-
wikkelingslanden. Bij online in-
schrijving konden alle individuele 
deelnemers een vrijwillige dona-
tie doen aan Simavi.
 Men kan het evenement ook op 
een andere manier ondersteunen 
door zich aan te melden als vrij-
williger. Le Champion is nog op 
zoek naar extra hulp voor onder-
steuning op het parcours van. 

Parcoursmedewerkers zijn ver-
antwoordelijk voor het afzet-
ten en vrijhouden van een stukje 
parcours, het begeleiden van lo-
pers in de juiste richting en het 
wijzen van de weg aan publiek.   
Ook is er nog assistentie nodig 
bij het busvervoer in Alkmaar en 
Egmond. Vrijwilligers kunnen tij-
dens het evenement rekenen op 
een goede verzorging en ont-
vangen als dank voor de inzet 
een uniek herinneringsshirt. Het 
leukst zijn echter de complimen-
ten en waardering, die de vrijwil-
ligers van alle deelnemers tijdens 
het evenement ontvangen. Voor 
meer informatie en aanmelding: 
vrijwilligers@lechampion.nl.
Kijk voor meer info op www.pwn-
egmondhalvemarathon.nl.

Regio - De organisator van 
AGU Egmond-Pier-Egmond, Le 
Champion, heeft Laurens ten 
Dam gecontracteerd voor de 
16de editie op zaterdag 11 ja-
nuari. De 33-jarige Belkin ren-
ner staat voor de derde keer aan 
de start op de boulevard van Eg-
mond aan Zee. De nummer der-
tien van de Tour de France krijgt 
concurrentie van een aantal 
sterke Belgische en Nederland-
se strandspecialisten. De win-
naar van de afgelopen twee edi-
ties, Rob van der Niet, zal zijn ti-
tel deze dag verdedigen.
Laurens ten Dam legde het 36 
km lange parcours tussen Eg-
mond en Wijk aan Zee al eens 
af in 2012 en 2013. De sterke 
klimmer eindigde toen respec-
tievelijk als 15de en 24ste. Afge-
lopen zomer heeft Ten Dam, die 
onlangs zijn boek ‘Het is koers’ 
uitbracht, laten zien dat hij in 

de vorm van zijn leven verkeert 
door zijn beste ‘Tour’ ooit te rij-
den.
Er zijn meerdere titelkandida-
ten voor AGU Egmond-Pier-Eg-
mond. Naast de winnaar van 
2012 en 2013, Rob van der Niet, 
gaat de winnaar van 2011, Ram-
ses Bekkenk, van start. Ook de 
nummer twee en drie van 2013, 
de Belg Kevin van Hoovels en 
Roy Rotteveel gaan de uitdaging 
aan. Verder zullen Bram Rood, 
Bram Imming, Robbert de Nijs, 
Jetse Bol en Ivar Slik zich gaan 
mengen in de strijd. Eerder werd 
al bekend dat Marianne Vos en 
Ellen van Dijk meedoen.

Inschrijven voor de 16de editie 
op zaterdag 11 januari 2014 is 
niet meer mogelijk. De limiet van 
4.000 deelnemers is bereikt. Kijk 
voor meer informatie op www.
aguegmondpieregmond.nl.

Keniaanse wereldtoppers bij Egmond Halve Marathon

Lukt het Flomena Chepchirchir dit jaar wel om de eerste plaats te behalen of gaat een van de zusjes Ki-
bet ermee aan de loop?

Egmond aan Zee - De PWN 
Egmond Halve Marathon ver-
welkomt op zondag 12 januari 
een sterk internationaal deel-
nemersveld. Organisator Le 
Champion heeft zes Keniaan-
se topatleten vastgelegd voor 
deze unieke wedstrijd, waar-
bij het niet gaat om de snelste 
tijden, maar alleen de klasse-
ring telt. 

Het mannenveld wordt aange-
voerd door Abel Kirui, Moses Mo-
sop en Vincent Kipruto. De eerste 
drie namen voor het vrouwenveld 
zijn Flomena Chepchirchir, Va-
lentine Kipketer en Valentine Ki-
bet. De 31-jarige Abel Kirui werd 
tweemaal wereldkampioen op 
de marathon, in 2009 en 2011. In 
2012 won hij bij de Olympische 
Spelen van Londen een zilveren 
medaille op de klassieke afstand. 
Kirui kan als marathonspecialist 
zijn lange adem goed gebruiken 
om de strijd met de elementen in 
Egmond aan te gaan. 
Moses Mosop zal het hem echter 
niet makkelijk gaan maken. Een 
ontmoeting tussen deze twee lo-
pers is niet voor het eerst. In ju-
ni 2011 wist Mosop bij een Dia-
mond Leaguewedstrijd het we-
reldrecord op de 30.000 me-
ter te verbeteren tot 1.26.47,4. 
Abel Kirui werd in deze wed-

strijd tweede. Mosop’s tussentijd 
op de 25.000 meter van 1.12.45,4 
bleek eveneens goed te zijn voor 
een wereldtijd. In datzelfde jaar 
maakte Mosop ook zijn mara-
thondebuut in Boston. Hij liep de 
tweede snelste tijd ooit, 2.03.26, 
maar deze prestatie is niet offici-
eel erkend door de IAAF, omdat 
het parcours niet voldoet aan de 
eisen van de internationale atle-
tiekfederatie. 
Vincent Kipruto is de derde Ke-
niaanse troef. Met zijn overwin-
ningen op de Frankfurt Mara-
thon 2013 en Lake Biwa Mara-
thon 2013 bewijst hij in zeer goe-
de vorm te verkeren. De nummer 
twee van de PWN Egmond Halve 
Marathon 2013 is dan ook zeker 
één van de kanshebbers voor de 
overwinning.

De lijst bij de vrouwen wordt 
aangevoerd door Flomena Chep-
chirchir, die drie keer eerder 
meeliep in Egmond. In 2011 werd 
ze derde, in 2012 miste ze nipt 
het podium en moest ze genoe-
gen nemen met een vierde plek, 
in 2013 maakte ze dat weer goed 
met een tweede plaats. Lukt het 
haar dit jaar om met de overwin-
ning naar huis te gaan? Haar 
prestaties van afgelopen jaar be-
loven in ieder geval veel goeds: 
winnares bij de marathon van 

Seoul, een tweede plaats bij de 
marathon van Frankfurt in een 
persoonlijk record van 2.23.00 en 
een tweede plek bij de Dam tot 
Damloop.
Chepchirchir kan concurrentie 
verwachten van Valentine Kipke-
ter en Valentine Kibet. Kipketer 
won afgelopen oktober met over-
macht de TCS Amsterdam Mara-
thon in 2.23.02. Eerder dit jaar 
won de jonge atlete ook al de 
marathon van Mumbai (2.24.33). 
Valentine Kibet, het jongere zus-
je van Hilda Kibet, liep vorig jaar 
mee in Egmond, ze eindigde toen 
knap als vierde. In maart van dit 
jaar verbeterde ze haar persoon-
lijk record op de halve marathon 
naar 1.11.34.
De vrouwelijke prominenten krij-
gen 9.17 minuten voorsprong op 
de mannen. Dit is het verschil 
tussen de parcoursrecords van 
de mannen en vrouwen bij de 
PWN Egmond Halve Marathon. 
De loper of loopster die het eer-
ste over de finish komt, wint een 
extra prijs in de man-vrouw wed-
strijd.

Deelname Laurens ten Dam en Marianne Vos

Egmond-Pier-Egmond

Laurens ten Dam, hier nog rijdend voor de Rabobank, zal wederom 
aan de start staan van Egmond-Pier-Egmond
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