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Zonnige start van een nieuw jaar

Bakkum - Wie een war-
me jas droeg op nieuw-
jaarsdag op het strand had 
het over lentetemperatu-
ren, maar voor de deelne-
mers aan de Nieuwjaars-
duik bleef het een ijskou-
de actie. 

Dankzij de ideale omstandig-
heden werden de honderden 
deelnemers aangemoedigd 
door heel veel belangstel-
lenden die meteen even een 

V-factor voor Saskia en 
Rob van Koningsbosch

Castricum - In aanwezig-
heid van minister Stef Blok, 
gedeputeerde Elisabeth Post 
en statenlid Esther Rom-
mel werd de V-factor uitge-
reikt aan Saskia Geraeds en 
Rob Redmeijer van Huize Ko-
ningsbosch. Jaarlijks reikt de 
VVD kamercentrale Noord-
Holland een prijs uit aan een 
ondernemer die heeft aange-
toond verrassend, vernieu-
wend en verfrissend bezig 
te zijn: de V-factor. De VVD 
Castricum besloot unaniem 

om Koningsbosch in Bak-
kum voor te dragen. De jur 
ging hier in mee. Want Sas-
kia en Rob hebben kans ge-
zien om een uitgewoonde 
jeugdherberg te veranderen 
in een prachtig hotel waarbij 
de voor het pand zo karak-
teristieke bouwkundige ken-
merken van dit gemeentelij-
ke monument intact zijn ge-
bleven. Uniek is verder dat de 
fi nanciering voor een groot 
deel middels crowdfunding 
heeft plaatsgevonden. 

wandeling maakten of iets 
gingen drinken in de zon op 
het terras. En natuurlijk ont-
stond er een fl inke fi le op de 
heen- en terugweg. 
Maar een betere dag voor 
de duik had de organisatie, 
Aquafi t en Deining, zich dit 
jaar niet kunnen wensen. De 
reddingsbrigade hield, net 
als andere jaren, de veilig-
heid van de deelnemers goed 
in de gaten. Foto: Henk Hom-
mes, 
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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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Positieve geluiden op 
OVC nieuwjaarsreceptie
Castricum - Een jaar ge-
leden ging de Onderne-
mersVereniging Castri-
cum van start tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. In de 
afgelopen twaalf maan-
den kende de vereniging 
een voorspoedige ontwik-
keling. Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie dinsdag-
avond stond OVC voor-
zitter Wouter den Har-
der hierbij stil en hij keek 
vooruit naar 2016. 

,,ik waarschuw u vast; dit 
wordt een heel positief ver-
haal”, zo begon hij zijn speech 
in strandpaviljoen Zeezicht. 
,,We kunnen als OVC terug-
kijken op een prima start 
in onze eerste jaar en on-
ze plannen voor 2016 zijn 
zo mogelijk nog mooier!” Al-
le ondernemers uit de gehe-
le gemeente waren welkom. 
,,De nieuwjaarsreceptie is 
zo’n moment waarop je als 
vereniging de band met je le-

den kan aanhalen en met el-
kaar de kracht van club kan 
ervaren. Daarom ook voor 
niet-leden en voor al de twij-
felaars een prima gelegen-
heid om kennis te maken. 
Gelet op onze ambities en 
uitdagingen is de omvang 
van de vereniging heel be-
langrijk. Hoe groter we wor-
den, hoe meer we in melk te 
brokkelen krijgen, hoe meer 
we voor de leden kunnen 
betekenen. Elke onderne-
mer die zich bij ons aansluit 
telt, doet onze kracht toene-
men. Daarbij gaat het niet al-
leen om belangen beharti-
gen, maar ook om kennisde-
len en natuurlijk netwerken.”

Tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie werd het activiteiten-
programma voor 2016 ge-
presenteerd. ,,Daar ben ik 
enorm trots op. Een prach-
tig programma met voor elk 
wat wils, waar je als onder-
nemer écht wijzer van wordt. 

Daar doen we het voor.” Een 
ander hoogtepunt tijdens de 
receptie vormde de lancering 
van de nieuwe OVC websi-
te. Eigentijds van vormgeving 
en met een functionaliteit die 
het uitwisselen van  informa-
tie veel gemakkelijker maakt. 
,,De site gaat een belangrij-
ke rol spelen in de commu-
nicatie met de leden. Ik heb 
daar hoge verwachtingen 
van. Een ander mooi moment 
tijdens de receptie was voor 
mij de presentatie van C aan 
Zee en de plannen voor Cas-
tricum aan Zee. Een ontwik-

keling die de OVC van harte 
toejuicht. Wij bieden daarom 
graag een podium om deze 
plannen met de Castricum-
se ondernemers te delen. En 
dat is helemaal in lijn met 
de rol die wij als OVC wil-
len vervullen. Hét bindmid-
del zijn van het Castricum-
se ondernemersklimaat. Ie-
dere ondernemer draagt bij 
aan de kracht van het bind-
middel. Juist in onzekere tij-
den is het belangrijk om met 
elkaar de verbinding te hou-
den en te kijken waar moge-
lijkheden liggen.”

Edo speelt krijger op strand
Castricum - Edo van Westerop had er zin in, de nieuwjaarsduik op het strand van Bakkum. 
Hij kwam goed beslagen ten ijs door een week ervoor flink te oefenen. En als er dan prachti-
ge foto’s staan opgesteld op het strand, vraagt dat om een toepasselijk plaatje. Edo de krijger, 
in een zwembroek met een wollen muts op zijn hoofd en een camera als wapen.

Castricum - Wil Gorter 
spaart en maakt al twintig 
jaar hoeden en alles wat er 
mee te maken heeft. Ze heeft 
ze in alle soorten en maten, 
van oud tot modern en voor 
elke gelegenheid. 
In een interactieve lezing 
vertelt ze alles over haar ver-
zameling, de historie van 
haar hoeden én mogen er 
zelfs hoedjes worden gepast. 
Wil is oprichter van het Hoe-
denmuseum ‘Zet ‘m op’ in 
Andijk. 
De lezing is op donderdag 14 
januari bij De Ochtenden van 
10.00 tot 12.00 uur in de bi-
bliotheek van Castricum. 
Vooraf aanmelden via 0251-
655678 of castricum@biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Castricum - Afgelopen 
maand hebben 53 kandida-
ten een zwemdiploma be-
haald. Woensdag 2 decem-
ber zwommen 22 kandida-
ten af voor het A-diploma. 
Dat waren Noah Bakker, Kris 
Boon, Nick Denneman, Amy 
Eggers, Roos van Gelderen, 
Floor Groen, Jasper Groot, 
Jelte Heeres, Mik te Hen-

Afzwemmers 
in december

nepe, Eline Hennequin, Mi-
lo Hopman, Melle Lameijer, 
Sjariel Lammens, Thijmen 
Marse, Jorine Opdam, Vince 
Pastoor, Abel Peetoom, Le-
vi Stuifbergen, Livia Tervoort, 
Ravi Tuijn, Sepp Waagemans 
en Luca Weijsters. Woensdag 
9 december was het de beurt 
aan de groep van 22 kandida-
ten voor het B-diploma: Zulay 
Abdigerber, Reginald Bakker, 
Jonatan Boonstra, Zyara Fon-
tijn, Steijn Hes, Hussein Hus-
seinmahudin, Joep Jurrjens, 

Leonore Kloos, Louise Kohl-
berg, Stijn Lenting, Anouk 
van Loo, Levi Moos, Tom van 
Nijnatten, Olivia Ooms, Sveva 
Oudshoff, Jilles Pater, Luuk 
Reurts, Timo Schermer, Stef 
Spil, Milan Westerneng, Jari 
Wit en Lasse Zentveld. Het C-
diploma is op woensdag 16 
december behaald door Em-
ma Boersma, Julia van Borre, 
Sara van Borre, Emma Brown, 
Julia van Dommelen, Isabelle 
Heuberger, Noud van Saase, 
Taecke de Smet en Lieke Spil.
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Snowcamp PCC Heiloo
Regio - Op zondag 24 ja-
nuari vertrekken 81 eerste-
jaars leerlingen van PCC Hei-
loo, samen met zeventien be-
geleiders naar Oostenrijk. De 
sportklasleerlingen van de 
school werken tijdens Snow-
Camp in Maria Alm keihard 
aan hun ski- en snowboard-
vaardigheden. 
De laatste weken van 2015 
stonden voor de sportklas-
sers van PCC Heiloo in het 
teken van leren skiën en 
snowboarden. Ze namen 
deel aan een clinic bij Il Primo 
in Bergen bij wijze van voor-
bereiding. Tijdens het jaar-
lijkse Snow Camp in Oosten-
rijk vervolgen de leerlingen 
hun intensieve training op de 
fraaie berghellingen van Ma-
ria Alm. Een groot deel van 
de leerlingen staat dan voor 
het eerst van hun leven op 
de lange latten of op een glij-
plank. De leerlingen en hun 
ouders houden er al rekening 
mee dat skiën en snowboar-

den een gezonde verslaving 
wordt. Het SnowCamp vormt 
altijd een hoogtepunt in het 
schooljaar op PCC Heiloo. De 
leerlingen roemen het heer-
lijke eten in hun Gästehaus, 
maar ook de gezellige avon-
den. Er staat altijd een spec-
taculaire ski- en snowboard-
show op het programma, een 
muziekbingo en een avond 
sleeën. 
PCC Heiloo aan De Dors 2, 
maakt deel uit van het lan-
delijk netwerk Sportaccent-
scholen. Sportklasleerlingen 
volgen er, bovenop de ge-
bruikelijke drie uur, wekelijks 
nog twee extra uren licha-
melijke opvoeding. Wekelijks 
volgen de leerlingen een cli-
nic om kennis te maken met 
allerlei verschillende sporten. 
Meer informatie: dinsdag 
12 januari om 19.30 uur  tij-
dens de ouderinformatie-
avond of woensdag 3 febru-
ari van 19.00-21.00 uur. Dan 
is er open huis. 

Lot gewonnen Mini 
gekocht bij Vivant Rozing
Castricum - ,,Meneer, zijn 
hier wel eens grote prijzen 
gevallen?” Deze vraag is de 
afgelopen weken meerma-
len gesteld bij Vivant Ro-
zing op het Bakkersplein-
tje. ,,Nee”, was het vaste ant-
woord. ,,Maar statistisch ge-
zien wordt de kans steeds 
groter.” 
Afgelopen zaterdag kwam 
er een telefoontje van de 
Staatsloterij waarin gemeld 
werd dat er bij Vivant een lot 
verkocht is waarbij een Mini 
driedeurs is gewonnen. Jos 
Rozing is er trots op. ,,Nadat 

we bijna zes jaar geleden op 
nul zijn begonnen, hebben 
we nu een redelijke bekend-
heid opgebouwd als het gaat 
om loterijen. Dit is een leuk 
zetje in de rug.”

Heemskerk - In Chateau 
Marquette wordt op 8, 9 en 
10 januari de vijftiende editie 
van de Decorade gehouden 
met hedendaagse en klas-
sieke kunst én antiek. Veertig 
geselecteerde kunstgaleries, 
beeldende kunstenaars en 

oude kunsthandels uit heel 
Nederland zijn van de par-
tij. Er zijn dit keer vele nieuwe 
deelnemers. 
Zowel heden als verleden, in 
allerlei stijlen, vormen en ex-
pressies, zullen de bezoe-
kers aantreffen in de getoon-
de schilderijen, aquarellen, 
prenten en etsen. Dit geldt 
ook voor de mooie glaswer-
ken, beelden, keramische ob-
jecten en aparte, vaak edel-
metalen, handgemaakte sie-
raden. Verder schitterend zil-
ver, flonkerend kristal, fijn 
porselein en stijlvol antiek 
klein-meubilair zoals stoelen, 
secretaires, sidetables, kas-
ten maar ook moderne de-
signmeubelen in hout en me-
taal. Iedere bezoeker ont-
vangt in de kunstboeken-

stand een glossy gratis zo-
lang voorradig. Verschillende 
deelnemers kunnen meege-
brachte objecten laten taxe-
ren voor inkoop of inruil. His-
torische Kring Heemskerk 
komt met een collectie uit 
haar verzameld bezit. Ook 
zeer de moeite waard: een 
wandeling rond en bezichti-
ging van het eeuwenoude ro-
mantische kasteel. Vrijdag-
avond 8 januari van19.00 tot 
22.00 uur gratis entree van-
wege het derde lustrum. Za-
terdag 9 en zondag 10 janua-
ri van 11.00 tot 17.00 uur, en-
tree acht euro. Leden Histo-
rische Kring Heemskerk, Se-
nioren 65+, CJP, & Museum-
jaarkaart 25% korting. Jeugd 
onder begeleiding gratis en-
tree. 

Exposeren in gemeentehuis?
Castricum - Sinds de Kunst-
fietsroute in mei 2015 is er 
op initiatief van het Cultuur-
platform Castricum een klei-
ne expositieruimte gecreëerd 
in de hal van het gemeente-

huis te Castricum. Hier wordt 
voortaan vier keer per jaar 
een tentoonstelling gehou-
den, twee keer met werk van 
inwoners uit de gemeente 
en twee keer met werk van 

kunstenaars die elders wo-
nen. De ruimte is vooral ge-
schikt voor twee dimensio-
naal werk, maar kleine han-
gende objecten die aan het 
aanwezige ophangsysteem 
zouden kunnen hangen zijn 
ook welkom. Voor het selec-
teren van het werk is door het 

platform een kunstcommissie 
in het leven geroepen. Wie 
mee wil doen, stuurt digita-
le foto’s van het werk en al-
le gegevens voor vrijdag 8 ja-
nuari naar cultuurplatform@
castricum.nl met vermelding 
van ‘kunst in gemeentehuis 
Castricum’.

Castricum - Op 20 januari 
houdt de bibliotheek een bij-
eenkomst over hooggevoe-
ligheid. Deze start om 20.00 
uur. Aanmelden via www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of in de bibliotheek.

Hooggevoelig?

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Hateful Eight

vrijdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.30 uur

Er Ist Wieder Da
zaterdag 21.15 uur  woensdag 20.00 uur

Mannenharten 2
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 15.30 uur
Star Wars: The Force Awakens - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Publieke werken
vrijdag 16.00 uur

Spectre
woensdag 16.00 uur  

Race naar de maan - 3D
vrijdag 19.00 uur

zaterdag 16.00 uur   
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.00 uur  woensdag 16.00 uur  

Dummie de Mummie 2 
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur     
Snoopy en Charlie Brown - 3D (NL)

zaterdag 13.30 uur     
The Good Dinosaur - 2D (NL)

Programma 7 jan  t/m  13 jan 2016

The Hateful Eight
Wanneer de gevaarlijke pre-
miejager John ‘The Hang-
man’ Ruth op weg is naar 
het plaatsje Red Rock om zijn 
gevangene Daisy ‘The Priso-
ner’ Domergue uit te leveren,  
komen ze in aanraking met 
twee opmerkelijke vreemde-
lingen: Major Marquis ‘The 
Bounty Hunter’ Warren en 
Chris ‘The Sheriff’ Mannix. De 
vier raken verdwaald en be-

sluiten onderdak te zoeken 
bij Minnie’s Haberdashery, 
een afgelegen herberg in de 
bergen. Daar komen ze vast 
te zetten met vier onbeken-
de, ongure types. Terwijl de 
storm zijn hoogtepunt be-
reikt lijkt het er steeds meer 
op dat niet alle acht reizigers 
het gaan overleven. Een sen-
sationele, spectaculaire film 
in de bekende Tarantino-stijl.

Buurman & Buurman - al 40 
jaar beste vrienden! is een 
compilatie van de ongekend 
populaire serie over twee 
klunzige maar altijd positie-

Buurman & 
Buurman

ve buurmannen. Aan de lo-
pende band bedenken de 
vrienden nieuwe klusideeën 
om hun levens nog leuker en 
handiger te maken. 

Het resultaat liegt er niet om: 
met hun eigenzinnige geklus 
is niets in huis veilig en de ra-
vage blijkt enorm.
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Gezond begin 2016
Castricum - 385 lopers zijn 
het nieuwe jaar goed gestart 
met de Nieuwjaarsloop van 
AV Castricum op zondag 3 
januari. Om 10.15 uur klonk 
het startschot voor de lopers 
van de 2,3 en 4 kilometer. Bij 
de allerjongste deelnemers 
was Joep Jurrjens (2009) met 
een tijd van 11:16 min. op de 
2,3 km. Het snelste meisje in 
die categorie was Anna Han-
selaar, zij liep 13:05 min. Bij 
de pupillen in de oudere ca-
tegorie (A/B pupillen) won 
Thijs Oppewal in een tijd van 
9.50 min. Sien van Vuuren 
won bij de meisjes A/B in een 
tijd van 10.01. Bij de junioren 
won Twan Denneman de 2,3 
km in een tijd van 9,32 min. 
Nina Kruijer won bij de meis-
jes met 10.02 min.
Bij de junioren stonden oud 
AVC-leden Rick en Marcus 
Thomasse op het podium. Zij 
liepen supersnelle tijden met 
resp. 15:57 en 16:31. Marijn 
Gianotten was het winnende
meisje bij de junioren in een 
tijd van 19:58. Lars Remijn 
won bij de lopers boven de 17 
jaar in een tijd 14:46. Bij de 
meisjes in die categorie won 

Monique Arkenbout Andries 
in een tijd van 18:41 minuten.
Daarna ging een grote groep 
lopers van start voor de 10,5 
en 15 km. Peter Res won bij 
de mannen in een tijd van 
40:18 min. gevolgd door Gui-
do Klaassen die 41:07 liep en 
Tom Bakkum in een tijd van 
44:14. Bij de vrouwen was de 
winnares Ingrid Klaassen in 
een tijd van 44:44 min., ge-
volgd door AVC atletes Nien-
ke Kluft (45:57 min.) en Ju-
dith Peterink (48:52 min.).
Bij de mannen 40+ was AVC 
atleet Richard Dijkhuizen de 
winnaar (42:30 min). Cora 
Sistermans won bij de vrou-
wen 40+ met een tijd van 
49:37, In de categorie 50+ 
bij de mannen werd Martin 
Hoogervorst eerste in een tijd 
van 43,23. Bij de mannen se-
nioren was Bas Briefjes van 
AV Castricum de winnaar 
met een tijd van 1:03:13. Eline 
Lute was de winnares bij de 
vrouwen, zij liep 1:06:01. 

Op zondag 7 februari vindt 
de vierde en laatste Strand 
en Duinloop van deze winter 
plaats. Foto: Nico Lute.

Driebandentoernooi
Akersloot  - Vrijdag 8 janua-
ri  start het zeer sterk bezette 
driebanden Stad en Streek-
toernooi in biljartcentrum de 
Vriendschap. Er doen tien 
spelers uit de eerste klasse 
mee en twee spelers die uit-
komen in de extra klasse.
Vijf teams hebben zich voor 
dit toernooi in geschreven, 
waarbij het team van Eg-
mond de titel zal verdedigen. 
Het team van Akersloot be-
staat uit Rob Levering, Ge-
rard Oud, Piet Weber en Pa-

trick Verduin. Dit team staat  
eerste in de teamcompetitie 
B1 van het district. Het is een 
open strijd, kanshebbers zijn 
op voorhand niet aan te wij-
zen.
De start is op vrijdag om 
19.00 uur, zaterdag  9 janu-
ari beginnen de wedstrijden 
om 11.00 uur en deze dag 
wordt er zowel s´middags als 
s´avonds gespeeld.
De finaledag is zondagmid-
dag en ook dan is de start om 
13.00 uur. 

Peuters gezocht
Castricum - Vereniging De 
Springplank is naast spon-
sors voor de viering van het 
45-jarig jubileum ook op zoek 
naar nieuwe peuters. Peuters 
van twee tot vier jaar kunnen 
samen met hun ouder een 
paar ochtenden meedraai-
en om kennis te maken. Naar 
keuze vier ochtenden waar-
van de ouder een vaste och-
tend meedraait. 

Castricum - In de kerst-
vakantie vonden de jeugd-
schaatswedstrijden van 
Noord-Holland plaats op ijs-
baan de Meent. De wedstrijd 
bestond uit twee keer de 100 
m en één keer de 300 m. De 
nummers een tot en met vier 
bij de meiden kwamen al-
lemaal van IJsclub VKIJ uit 
Castricum en dat in een wed-
strijdveld van 38 meisjes. 
Bodil Gijzen won het goud, 
Mies Weyman het zilver en 
Caroline Broekhuizen kreeg 
brons. Lizzy Hoffman eindig-
de op de vierde plaats. Zater-
dag 9 januari gaat het twee-
de deel van het schaatssei-
zoen in. Kinderen tussen zes 
en twaalf jaar die graag wil-
len leren schaatsen kunnen 
op die ochtend een gratis 
proefles volgen. Opgeven via 
jeugdschaatsen@vkij.nl. 

Goed geschaatst

Drukte voor brandweer 
rond de jaarwisseling

Castricum - De brandweer 
moest verschillende keren 
uitrukken rond de jaarwis-
seling. Op nieuwjaarsdag om 
8.45 uur heeft korte tijd een 
brand gewoed  in een boven-
woning aan de Dorpsstraat. 
De alarmcentrale had er mid-
delbrand van gemaakt, om-
dat het niet zeker was of er 
nog personen in de woning 
aanwezig waren. Zodoen-
de waren de tankautospui-
ten van Castricum en Lim-
men gealarmeerd en de lad-
derwagen van Heemskerk. 
De bemanning van de eer-
ste tankautospuit, die zeer 
snel ter plaatse was, is  met-
een het pand binnengetre-
den om de brand te blussen. 
Hierdoor kon het sein brand-
meester al snel gegeven wor-
den en werd de ladderwagen 
afgezegd. Er waren geen per-
sonen in het pand aanwezig 
tijdens de brand.
Woensdagochtend om 1.47 
uur zijn de brandweerkorp-

sen van Castricum, Limmen 
en Heemskerk uitgerukt naar 
de Stetweg in Bakkum. Er 
zou een binnenbrand woe-
den in een woning met een 
rieten kap, maar het ging om 
een rolcontainer die aan de 
weg stond die in lichtelaaie 
stond. Het korps Castricum 
is ook ingezet bij een con-
tainerbrand op sportpark de 
Puikman, ze moesten naar 
de Castricummerwerf waar 
een knotwilg in brand stond 
en naar de Brakersweg voor 
een hoop afval dat brandde. 
In Akersloot was het raak op 
Chopinstraat, een klein bui-
tenbrandje, op de Tarp ston-
den twee ondergrondse con-
tainers in brand, er was een 
containerbrand op de Lange 
Dresch en er zou sprake zijn 
van een binnenbrandje, maar 
dat was een hoop afval dat in 
brand stond. Limmen moest 
uitrukken voor een branden-
de bouwafvalcontainer op de 
Geerkens.

Burgerlijke Stand Castricum
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap: 
Elders woonachtig - 19-12-
2015: Joost Rudolf Glaubitz en 
Susanne Kanters. 

Overleden: Akersloot - 17-

12-2015: Martha G.K. van der 
Werf, gehuwd met Henricus 
N.G. Jonker. 
Castricum - 20-12-2015: Jo-
hanna S.M. Kooke, partner 
van Johanna J. Loermans. 21-
12-2015: Jannie A. Verhulst. 

24-12-2015: Bernard Mews, 
weduwnaar van Geertruida M. 
Kromkamp.  
Limmen - 15-12-2015: Marga-
retha M. Winter, gehuwd met 
Theodorus G.M. Hageman. 
29-12-2015: Cornelia J.M. Fra-
ijman, gehuwd met Johannes 
T. Admiraal. Elders woonach-
tig: 06-12-2015: Klaaske Nijk.

Castricum - Maandag 28 
december liep tussen 23.00 
en 24.00 uur een 26-jarige 
inwoner van Uitgeest op de 
Leo Toepoelstraat. 
Hij is daar vermoedelijk door 
twee jonge mannen van zijn 
mobiele telefoon en tien eu-
ro beroofd. 

De benadeelde kan zich bij-
na niets herinneren en kwam 
bij in de bosjes. Getuigen van 
deze beroving worden ver-
zocht contact op te nemen 
met de politie.

Beroving

Nieuwe hoofdtrainer FCC
Castricum - FC Castricum 
heeft  overeenstemming be-
reikt met een nieuwe hoofd-
trainer. 
Arvid Smit zal vanaf het nieu-
we seizoen de honneurs 
gaan waarnemen. Daarmee 
heeft FC Castricum de op-
volger van Charles Loots bin-
nen.

Met de 35-jarige Smit wordt 
een ambitieuze trainer bin-
nengehaald. De huidig oe-
fenmeester van SV Wijk aan 
Zee is in het kustdorp bezig 
aan zijn tweede seizoen en 
speelde eerder in zijn prof-
carrière als speler voor clubs 
als Telstar, PSV en FC Gro-
ningen. 





 
 8    6 januari 2016

Wie zijn toch die lopers 
van Blijf Fit van AVC?
Castricum - Blijf Fit met se-
nioren die elke zaterdagoch-
tend samen lopen in het bos, 
bestaat dit jaar vijftig jaar. 
Wim Behrens is de trainer 
en hij vertelt: ,,Blijf Fit is een 
groep waar het verloop door 
de omstandigheden plaats-
vindt en niet omdat men zich 
er niet meer thuis voelt. Uit 
een trainersoverleg dat ik 
laatst had, merkte ik dat dat 
bij andere groepen wel eens 
anders is. Leden zoeken naar 
nieuwe uitdagingen, maar 
ook blessureleed zou een 
oorzaak zijn. Ik opperde om 
deze atleten over te stappen 
naar een andere groep met 
een andere aanpak. En het 
antwoord dat daarop gege-
ven werd stak mij zeer. De 
groep Blijf Fitters werd afge-
schilderd als een groep ou-
de mannen die geen uitda-
ging meer zouden hebben!² 

De leden willen echter niet in 
hun eentje in het bos lopen, 
zij willen ook sociale contac-
ten. ,,Toen ik de groep over-
nam van Carl Laarhuis ben 
ik begonnen om te zoeken 
naar de mogelijkheden de le-
den naar vermogen in bewe-
ging te houden en, ondanks 
dat deze groep vergrijst, te 
behouden voor AV Castri-
cum. Door te werken met ni-
veaus, komt iedereen aan 
zijn trekken. Niemand voelt 
zich daardoor gekrenkt. Ie-
dereen die goed naar zijn li-
chaam luistert voelt zelf heel 
goed aan op welk niveau hij 
zit. Het gaat niet om toppres-
taties, maar om gezond bezig 
zijn. De meeste mannen van 
Blijf Fit zijn al redelijk op leef-
tijd, maar hun geest is jong. 
Ze zijn echt nog niet over de 
houdbaarheidsdatum heen.” 
Nieuwe leden zijn welkom. 

Castricum - Op dinsdag 29 
december was het echtpaar 
Tiesinga-Scheepstra zestig 
jaar getrouwd. Rikus is ge-
boren in 1932 in het Drentse 
De Punt en Ge drie jaar later 
in het nabijgelegen Vries. Ze 
hebben elkaar ontmoet tij-
dens een dansavondje in het 
plaatsje Vries. 
De heer Tiesinga is geen on-
bekende in Castricum, hij 
was hier bekend als groeps-
commandant van de rijks-

politie vanaf 1979. Het dia-
manten bruispaar heeft drie 
dochters, drie schoonzoons 
en zeven kleinkinderen. Op 
hun trouwdag kwam burge-
meester Toon Mans hen feli-
citeren in hun huis aan de Pi-
rola waar zijn nog lange tijd 
hopen te wonen in goede ge-
zondheid. 
Het feest wordt gevierd in 
Huize Koningsbosch met een 
diner voor de familie. Foto: 
Henk Hommes.

Nageeye, Butter en 
Choukoud bij start

Egmond - Le Champion 
heeft voor de 44e editie van 
de Egmond Halve Marathon 
de drie sterkste marathon-
lopers van Nederland vast-
gelegd. Afgelopen oktober 
tijdens de TCS Amsterdam 
Marathon gingen Abdi Na-
geeye, Michel Butter en Kha-
lid Choukoud op jacht naar 
de Olympische limiet, maar 
alleen Nageeye wist een tic-
ket voor Rio de Janeiro te be-
machtigen. Nageeye was vo-
rig jaar ook al de beste Ne-
derlander in Egmond aan 
Zee. Bij de vrouwen staat on-
der andere Andrea Deelstra 
aan de start, die zich even-
eens wist te kwalifi ceren 
voor de Olympische Spelen 
in 2016.
De Nederlandse wedstrijdlo-
pers gaan zich op zondag 10 
januari mengen in het sterke 
internationale deelnemers-
veld. Abdi Nageeye bewees 
vorig jaar goed mee te kun-
nen komen met de Afrikaan-
se lopers. Tot de laatste ki-
lometers streed hij mee om 
een plek op het podium. Uit-
eindelijk fi nishte Nageeye als 
vierde in 1.03.59, op zes se-
conden van de nummer drie. 
Zijn uitstekende vorm wist hij 
vast te houden tot in Amster-
dam, waar hij een fantasti-
sche race liep met als eindtijd 
2.10.24 op de klok. Weet hij in 
Egmond aan Zee opnieuw in-
druk te maken?
Michel Butter en Khalid 
Choukoud zullen echter net 
zo gretig zijn om bij de eer-
ste hardloopklassieker van 
het nieuwe jaar een goed re-
sultaat neer te zetten. Voor 
Butter was het in Amsterdam 
maar moeilijk te bevatten dat 
hij slechts acht seconden te 
kort kwam voor de Olym-

pische limiet (2.11.08). Een 
grote teleurstelling voor de 
Castricummer, maar hij liet 
wel zien weer helemaal te-
rug te zijn. Hij hoopt zich in 
het voorjaar alsnog te kwali-
fi ceren. Dat plan heeft Chou-
koud uit zijn hoofd gezet. Hij 
laat de Olympische droom 
voorlopig varen (in Amster-
dam liep hij 2.11.34) en richt 
zich nu op de kortere afstan-
den en het EK Atletiek.
Andere deelnemers van ei-
gen bodem zijn Tom Wiggers, 
Ronald Schröer, Patrick Stit-
zinger, Gert-Jan Wassink en 
Jurjen Polderman. Uit België 
komt Florent Caelen in ac-
tie (winnaar marathon Ant-
werpen in Olympische li-
miet: 2.16.08). Organisator 
Le Champion is ook zeer ver-
heugd met de komst van An-
drea Deelstra, die de laat-
ste keer in Egmond als zes-
de eindigde in het eindklas-
sement (1.15.51). Ook voor 
haar stond het afgelopen jaar 
in het teken van de Olympi-
sche kwalifi catie. Met suc-
ces, want in Berlijn liep Deel-
stra een geweldige mara-
thon. Door ruim zes minu-
ten van haar persoonlijk re-
cord af te lopen, eindigde ze 
als vijfde in 2.26.46. Daarmee 
bleef ze ruim onder de limiet 
van 2.28.00 en was ze de bes-
te niet-Afrikaanse loopster. 
Het Nederlandse vrouwen-
veld bestaat verder uit Mar-
cella Herzog, Marije te Raa, 
Jessica Oosterloo en Ruth 
van der Meijden. De sterke 
Belgische atlete Els Rens zal 
strijden voor de eer van onze 
zuiderburen. Ook zij heeft al 
een ticket voor Rio de Janei-
ro op zak door in Eindhoven 
de marathon te winnen in 
2.38.16.

Regio - Steeds meer mensen 
doen een beroep op de Kle-
dingbank. Het aantal inge-
schreven personen is de ze-
venhonderd al gepasseerd 
en elke woensdag bezoeken 
daarvan ruim 120 personen 
de winkel van de Kleding-
bank aan de Ambachtstraat 
11 in Beverwijk. Om grip en 
overzicht te houden op de 
grote groep winkelende klan-
ten heeft de Kledingbank be-
sloten vanaf 1 januari klan-
ten in te delen in vijf groepen 
die één keer in de zeven we-
ken kunnen komen winkelen. 
Voorheen was dat één keer  
in de vijf weken. Eenmaal in 
de zeven weken kunnen deze 
mensen drie kledingstukken 
per gezinslid uitzoeken. Elk 
halfjaar wordt het inkomen 
van de ingeschreven klanten 
getoetst. Om meer privacy te 
bieden aan nieuwe klanten 
die zich willen inschrijven, 
zijn de overige twee woens-
dagen gereserveerd voor in-
woners van de IJmond en de 
gemeente Castricum. De Kle-
dingbank is op zoek naar kle-
ding, schoeisel, handdoeken, 
beddengoed, gordijnen et 
cetera.
Kleding inleveren kan elke 
dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 10.00 tot 12.30 uur in 
Beverwijk of in het Vintage-
winkeltje van Dijk en Duin te-
genover De Oude Keuken op 
maandag tot en met vrijdag 
van 13.00 tot 16.00 uur.

Men kan ook bellen met de 
Kledingbank 06-40512420. 
De kleding wordt dan opge-
haald. De Kledingbank heeft 
ook behoefte aan nieuw on-
dergoed. Hiervoor is het on-
dergoedfonds van de Kle-
dingbank beschikbaar. Bij-
dragen kunnen worden ge-
stort op rekening  NL23RA-
BO 014.86.36.039 o.o.v. on-
dergoedfonds.

Veranderingen 
bij Kledingbank

Castricum - Al enkele jaren 
is er meditatie op de twee-
de zondag van de maand van 
20.00 tot 21.00 uur in ver-
schillende huiskamers. 

Stadsverlichting is een initi-
atief van Kris en Tijn Touber 
om een cultuur van verlich-
ting te stimuleren. Vanaf zon-
dag 10 januari neemt Paula 
Smit het stokje over en stelt 
haar huiskamer open voor de 
meditatie. Inloop vanaf 19.45 
uur op Tolweid 44 in Castri-
cum. 
Aanmelden kan via de web-
site www.stadsverlichting.nu.

Stadsverlichting 



Tweede Hunebedspelen
Heiloo - Op de kortste dag 
van 2015 werd in Heiloo het 
Joelfeest van de Germanen 
gevierd. 
Druïden uit alle windstre-
ken van de laaglanden kwa-
men naar Heiloo toe om met 
behulp van het oog van Joel 
de juiste datum te bepalen. 
Volgens Germaanse traditie 
is een verkoolde boomstam 

aan het nieuwe midwinter-
vuur toegevoegd om het licht 
weer terug te krijgen. 
Bij de woodhenge aan de 
Omloop is op deze manier de 
datum voor de hunebedspe-
len van 2016 bepaald: 19 ju-
ni. Dit wordt de tweede editie 
van de Hunebedspelen, het 
spel der Germaanse stam-
men.

Biodanza gaat van start 
Castricum - ‘Dans het le-
ven’. Dat is de betekenis van 
Biodanza; een systeem van 
dansoefeningen om in een 
eigen tempo meer zin te krij-
gen in het leven en het zelf-
vertrouwen te vergroten. 

Moniek Scholtens: ,,Biodan-
za gaat over luisteren met 
ons lichaam door te bewegen 
op muziek.” Moniek begint in 
Bakkum met workshops Bio-

danza voor beginners. ,,We 
dansen zowel individueel als 
met de groep. Let wel op mo-
gelijke bijwerkingen: na af-
loop ga je weer opgeladen en 
ontspannen naar huis.” 
Elke maandag vanaf 11 janu-
ari van 19.45 uur tot 21.15 uur 
in de Antoniusschool Prof. 
Winklerlaan 2 in Bakkum. 
Meer informatie www.beleef-
jedans.nl. Gratis twee proef-
lessen. 

Castricum - Er gaat een 
cursus van start speciaal 
voor mensen met knieklach-
ten. Door oefeningen ont-
staat een verbeterde door-
bloeding en voor veel men-
sen heeft dit een positief re-
sultaat. Er moeten thuis da-
gelijks oefeningen worden 
gedaan De cursus bestaat uit 
drie bijeenkomsten. De les-
sen, op maandag van 19.45 
- 20.45 uur,  zijn op 18 janu-
ari, 1 februari en 15 februari. 
Aanmelden bij Corrie Elswijk, 
tel.: 06-50989528.

Cursus  bij 
knieklachten

Baanrecords voor VKIJ
Castricum - De Vereniging 
Kennemer IJsbaan deed af-
gelopen zaterdag mee met 
achttien wedstrijdschaatsers 
tijdens de categoriewedstrijd 
voor wedstrijdschaatsers op 
De Meent in Alkmaar. 
Tijdens het eerste sprintblok 
schaatsten de deelnemers 
een 100m en een 500m met 
een 300m of 700m als ex-
tra keus. Alleen Job Zand-
berg bleek geen last van 
de wind te ondervinden. Hij 
mocht ook zelfs een 300 me-
ter en 700 meter schaatsen, 
waarbij hij een nieuw baan-
record schaatste in de cate-
gorie jongens Pupillen op de 
700 meter met een tijd van 

1:18.14. Ook op de 300 meter 
reed hij nog een nieuw per-
soonlijk record. Na de sprin-
ters kwamen de middenlan-
ge afstandschaatsers het ijs 
op. Er waren persoonlijke re-
cords voor Reina Borst en 
Diede van Marle op de 1000 
meter. 
Als laatste mochten de lan-
ge afstandschaatsers aan de 
bak. In dit blok werd er een 
3000 meter, een 5000 meter 
en een 10 kilometer verre-
den. Op de 5000 meter zette 
Roos Tabak een nieuw per-
soonlijk record neer en Thom 
de Vries een nieuw baanre-
cord in de categorie Heren 
Junioren C met een tijd van 

8:01.82. Dit was voor hem 
geen persoonlijke record, 
maar in Alkmaar was er nog 
nooit zo snel door een Juni-
oren C gereden. Vier schaat-
sers startten als laatste voor 
een 10 kilometer, met Marcel 
Rijkhoff en Menno Schaap 
namens de VKIJ. Beide zet-
ten een nieuw persoonlijke 
record neer, waarbij Men-
no Schaap zelfs een baanre-
cord schaatste in de catego-
rie Heren Junioren A met een 
tijd van 19:11.51. 

Uiteindelijk bleken er deze 
wedstrijd toch mooie records 
gereden te zijn door enke-
le schaatsers en was het een 
succesvolle wedstrijd voor 
de schaatsers van de Vereni-
ging Kennemer IJsbaan. 

Stillevens in Oude Keuken 
Castricum - Tot en met 6 
maart exposeert Frans ten 
Berge in De Oude Keuken. 
Deze Heemskerkse fi jnschil-
der maakt realistische schil-
derijen in olie- en acrylverf. 

Frans ten Berge pakte na een 
maatschappelijke carrière 
een jeugdliefde op: tekenen 
en schilderen. Hij schilderde 
al een tijdje toen hij in 2007 
overstapte op de fi jnschilder-

techniek. In dekkende en/of 
transparante verfl agen wordt 
de afbeelding laagje over 
laagje opgebouwd, vrijwel 
uitsluitend op MDF-panelen.
Wekenlang schildert hij laag 
over laag en uiteindelijk ont-
staat een schilderij dat de 
weergave van een foto bena-
dert, maar door het gebruik 
van olieverf een schittering 
krijgt die kenmerkend is voor 
deze schildertechniek.

Limmen - Zondag rond 
19.30 uur heeft de politie drie 
woninginbrekers aangehou-
den. De drie, een 40-jarige 
man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats en twee man-
nen van 49 en 35 jaar uit 
Nieuwegein werden betrapt 
tijdens een surveillance. De 
drie mannen liepen op de 
Rijksweg en bij het zien van 
de politieauto gooide één van 
hen snel iets weg. Later bleek 
het om een portemonnee te 
gaan. Bij nadere contro-
le konden de drie, bekenden 
van de politie, gelinkt worden 
aan een woninginbraak de-
zelfde avond op de Rijksweg. 
De mannen zijn ingesloten. 

Inbrekers 
aangehouden 

Vragen De Haan rond 
overschrijding budget

Castricum - Ron de Haan 
van De VrijeLijst heeft schrif-
telijke vragen gesteld aan 
het college naar aanleiding 
van de forse overschrijding 
van het budget voor het in-
huren van externe krachten. 
Op 17 december werd dat 
bekendgemaakt. Later deze 
maand wordt daar door de 
raad verder over gesproken. 
De Haan: ,,In het debat over 
overschrijdingen op inhuur- 
en advieskosten zijn voor de 
fractie van De VrijeLijst be-

langrijke vragen onbeant-
woord gebleven, mede door-
dat hiervoor onvoldoende 
tijd ter beschikking was. Wij 
hechten eraan dat het colle-
ge een aantal vragen wil be-
antwoorden alvorens de dia-
loog met de gemeenteraad 
over de toekomst later deze 
maand kan worden voortge-
zet. Wij willen weten wat er 
is gedaan voor de euro’s die 
in 2015 zijn besteed aan in-
huur/advies in een gedetail-
leerde specifi catie.”

Getuigen overval gezocht
Castricum - De politie heeft 
in de nacht van zaterdag 26 
op zondag 27 december een 
onderzoek ingesteld na een 
overval in een woning aan 
het Tulpenveld. In de nacht 
van zaterdag op zondag wer-
den rond 2.25 uur bewoners 
in hun huis overvallen door 
vermoedelijk twee vermom-
de mannen. 

Deze daders waren gewa-
pend en bedreigden de be-
woners. De bewoners wer-
den gedwongen om geld af 
te geven. Na de overval zijn 
de daders gevlucht in onbe-

kende richting. Bij de over-
val raakte niemand lichame-
lijk gewond. De politie heeft 
direct na de melding de om-
geving afgezocht onder an-
dere met een speurhond en 
de afdeling Forensische Op-
sporing is ter plaatse geko-
men voor onderzoek. De re-
cherche is op zoek naar men-
sen die mogelijk getuige zijn 
geweest van iets verdachts in 
de omgeving van het Tulpen-
veld in de nacht van zaterdag 
op zondag. Bel met de re-
cherche in Alkmaar via tel.nr.: 
0900-8844 of Meld Misdaad 
Anoniem via tel.: 0800-7000. 

Castricum - Rond de jaar-
wisseling is twee keer ge-
tracht in te breken in een wo-
ning. Eén keer aan de Beet-
hovensingel en één keer aan 
de Lindenlaan.  

Poging inbraak
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Leer tekenen bij Perspectief
Castricum - Donderdag 21 
januari om 19.30 uur start bij 
Perspectief een basiscursus 
tekenen. Er wordt gewerkt 
op groot formaat voorname-
lijk met houtskool naar stille-
vens. 
Tijdens de laatste lessen 
komt er meer kleur in de te-
keningen. Behandeld worden 
onderwerpen als perspectief, 
compositie en kleurcontras-
ten. Informatie en/of aanmel-
den via www.perspectiefcas-
tricum.nl.

Martin Gaus Honden-
school in Limmen 

Limmen - Een puppy is vol-
wassen geworden; Honden-
school Castricum gaat in 
2016 verder als  Martin Gaus 
Hondenschool – Castricum/
Alkmaar. Zondag 10 janua-
ri wordt dat gevierd met een 
feestelijke open dag, waarbij 
ook Martin Gaus zelf aanwe-
zig is. 
,,Een hele eer!” vindt de 
enthousiaste eigenares-
se Lesley van Alfen. ,,Het is 
toch een erkenning voor mijn 
werk. In heel Noord- Holland 
zijn slechts drie Martin Gaus 
hondenscholen en straks dus 
ook in Limmen. Eindelijk kun-
nen honden en hun baasjes 
in dít gebied trainen volgens 
de geweldige methode die 
Gaus gebruikt. Hierbij wordt 
op een positieve manier het 
wenselijke gedrag van de 
hond aangeleerd met de clic-
ker als tijdelijk hulpmiddel. 
Geen dwang, geen fysieke 
straf, maar samenwerking.“ 
Aan de training verandert 
verder niets, want sinds de 
oprichting van haar honden-
school in 2011 werkt Van Al-
fen al met de clicker-metho-
de. ,,Maar de cursisten profi -
teren  zeker van het nieuwe, 
uitgebreide lesmateriaal voor 
thuis en kortingen op spe-
ciale producten. Verder ga 
ik gewoon door zoals ik ge-
wend ben; vakkundig, posi-
tief én gezellig honden op-
voeden tot vrolijke, sociale én 
gehoorzame huisgenoten.’

Pups leren snel en daarom 
kunnen zij vanaf acht weken 
wekelijks instromen in de 
Puppy Stuif-in om de eerste 
hondenkneepjes onder de 
knie te krijgen. Daarna stro-
men baasje en pup door naar 
de basiscursus, waar binnen 
zes weken de basis wordt 
gelegd voor een goede sa-
menwerking tussen baas en 
hond. En natuurlijk alle com-
mando’s worden aangeleerd. 
Deze basiscursus is trouwens 
geschikt voor honden van al-
le leeftijden. ,,Geen hond is te 
oud is om te leren en daar-
om bieden zij het gehele jaar 
leerzame cursussen aan, zo-
als de combiklas of een zo-
merschool. Ook privé training 
is mogelijk.” 

Zondag 10 januari is ieder-
een uitgenodigd om een kijk-
je te nemen in de honden-
school aan de Hogeweg 107 
C in Limmen.  Martin Gaus 
zelf komt om 15.00 uur een 
lezing geven, maar Van Al-
fen vindt het vooral heel erg 
belangrijk dat ze haar bezoe-
kers veel informatie kan aan-
bieden.  Er zijn 10 januari van 
11.00 tot 16.00 uur stands op 
het gebied van verzekeringen 
en voedingsadvies. Maar ook 
een dierenarts, een trimsalon 
en nog veel meer op honden-
gebied.  Meer informatie over 
de hondenschool   staat op 
www.123hond.nl, bellen kan 
naar 06-37197787.

Staalmeesters
Bakkum - Drie weken hing 
het vlaslinnen doek van twee 
bij drie meter in het Rijksmu-
seum; een reproductie van 
Rembrandts Staalmeesters. 
Nu kan iedereen in deze om-
geving ervan genieten in Het 
Witte Kerkje op het terrein 
van Dijk en Duin. Repromas-
ters opent de kerk regelma-
tig op zondag van 14.00 tot 
16.00 uur. Verder zijn er nieu-
we werken te zien. 

Unieke samenwerking Fit4lady en Richard de Leth

Verantwoord bewegen en goed eten 
crusiaal voor betere gezondheid

Limmen - Vanaf 9 janua-
ri start vrouwenfi tnesske-
ten Fit4lady in samenwerking 
met doctoranus geneeskun-
de Richard de Leth een vijf-
weekse actie, waarin elke 
vrouw werkt aan een bete-
re gezondheid. Door verant-
woord te bewegen. En door 
beter te eten. 

Voor 47,95 euro krijgen de 
vrouwen startmetingen, een 
circuittrainingsprogramma, 
eindmetingen en -advies 
en een gratis gezondheids 
goodie bag met onder an-
dere een notendopversie van 
het standaardboekwerk van 
De Leth: OERsterk. Inschrij-
ven kan tot 15 februari via de 
website van Fit4lady www.fi t-
4lady.nl/oersterk en bij alle 
15 Fit4lady-clubs.
 
Arina van Damme, eigena-
resse van Fit4lady, licht de 
samenwerking toe. ,,Bij Fit-
4lady richten we ons op het 
vergroten van de levenslust 
van elke vrouw. Daarin speelt 
sporten een rol, maar er is 
meer. Vrijwel elke fi tnessclub 
richt zich alleen op sporten 
en niet op al die andere din-
gen die ook helpen om slan-
ker en fi tter te worden en je 
tevredener met jezelf te voe-
len. Wij zijn goed in sporten. 
We zijn voor de tweede keer 
in drie jaar Fitnessclub van 
het Jaar geworden. Anderen 
zijn goed in de andere din-
gen. Zo is Richard dé toegan-

kelijke expert in de rol van 
voeding om je meer tevreden 
met jezelf te voelen. Daarom 
zoeken wij de samenwerking 
met hem. Richard stelt zijn 
boek in notendopvorm be-
schikbaar via onze Gezond-
heids Goodie Bag. Die krijg je 
gratis als je deelneemt. Voor 
47,95 euro train je zo vaak als 
je wilt, met persoonlijke coa-
ching van onze trainsters. Op 
deze manier stellen we iede-
re vrouw in staat om 2016 op 
een oersterke manier te be-
ginnen.”
 
Beter voor jezelf zorgen
Richard de Leth studeer-
de geneeskunde en schreef 
in 2012 het boek OERSterk. 
Een bestseller in Nederland 
en inmiddels ook in de USA. 
De kracht van het boek is de 
synthese tussen Westerse en 
Oosterse geneeskunst inzet-
ten om te zorgen dat je ge-
zond blijft. Richard de Leth: 
,,k richt me daarbij vooral op 
het vergroten van de verhou-
ding tussen belastbaarheid, 
datgene dat je lichaam aan 
kan, en belasting, datgene 
dat je van je lichaam vraagt. 
Hoe meer in het voordeel van 
de belastbaarheid, hoe be-
ter. Bewegen hoort daar ze-
ker bij, vandaar dat ik het ini-
tiatief van Fit4lady steun om 
vrouwen vijf weken lang te 
laten proberen hun conditie, 
kracht en fi guur te verbete-
ren. Gewoon door beter voor 
zichzelf te zorgen. Ik stel voor 

die vrouwen mijn boek in een 
notendopvorm beschikbaar. 
Zo wordt de kans op succes 
groter. Ook al omdat Fit4lady 
zoveel werk maakt van per-
soonlijke begeleiding.”
 
Beter begeleiden
Arina vervolgt: ,,De prijs is 
geen speciaal verlaagde prijs. 
Wij geloven niet in discount-
sport, maar in het bieden van 
de maximaal nodige waar 
voor je geld. Veel sportscho-
len halen leden binnen met 
een lage instapprijs en laten 
hen verder aan hun lot over. 
Wij begeleiden daarom in-
tensief. Iedere deelneemster 
krijgt persoonlijke coaching 
tijdens elke training. We heb-
ben een circuit dat zowel 
cardio-, dus conditietraining, 
als spierkrachttraining om-
vat en dat je in een half uur 
doet. Twee keer per week is 
in normale gevallen voldoen-
de, maar meer mag, mits ver-
antwoord.” 
Richard vult aan: ,,Voeg be-
ter eten aan beter bewegen 
toe en er is een grote kans 
dat je beide beter inpast in 
je leven zonder dat je dit te 
grote offers kost. Dan hou je 
het niet alleen vol, maar ga je 
het zelfs waarderen. Ik heb al 
veel mensen terug gehad die 
mij vertelden hoeveel beter 
ze zichzelf zijn gaan voelen 
door bewuster om te gaan 
met hun eet- en beweegpa-
troon en die niet meer terug 
willen.”

Lezing over voeding, 
de huid en ijsbaden 

Castricum - Voeding in 
relatie tot een stralende 
huid, hart- en vaatziekten 
en de darmen; daar praat 
Erik-Alexander Richter 
over tijdesn een lezing bij 
strandpaviljoen Zeezicht. 
Hij is wetenschapper (bi-
onomie) en voedingsspe-
cialist en houdt zich bezig 
met het lesgeven aan art-
sen en therapeuten en aan 
overige geïnteresseerden. 

Welke voeding doet je huid 
sneller verouderen, wel-
ke vertraagt veroudering nu 
juist? Zijn vetten slecht en 
hoe zit het met suikers? De-
ze vragen komen aan de or-
de tijdens de lezing. Richter: 
,,Om de effecten daarvan te 

begrijpen moeten we snap-
pen hoe de huid functioneert, 
hoe snel hij zichzelf kan re-
pareren en welke schade al-
tijd zichtbaar blijft.” 

Loes Jonkman vertelt de-
zelfde middag over de ‘Wim 
Hof methode’, the Ice Man”. 
Zij geeft samen met Conny 
Hoekman workshops volgens 
de  Wim Hof methode. 

Op zaterdag 16 januari van 
13.00 tot 16.00 uur in strand-
paviljoen Zeezicht. Entree 
tien euro  Reserveren: NL 
71 INGB000 4831961 t.n.v. 
Yvonne Dusseljee o.v.v. Le-
zing 16 januari en de naam. 
De lezing wordt mede moge-
lijk gemaakt door www.lijfen-
gezondheid.nl.
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Expositie: 
‘De Meldijk te Kijk’

Uitgeest - De activiteiten 
van de Vereniging Oud Uit-
geest worden dit jaar ingeluid 
met de expositie ‘De Meldijk 
te Kijk’ waarin de historische 
ontwikkeling van de Meldijk 
in beeld wordt gebracht.     
Nadat in de middeleeuwen 
op een oude strandwal een 
nederzetting was ontstaan, 
die later uitgroeide tot het 
dorp Uitgeest, werd de blik 
naar het oosten gericht. Daar 
werden vanaf de strandwal 
uitgestrekte veengebieden 
ontgonnen en voor landbouw 
en veeteelt benut. 
Na de aanleg van de Aag-
tendijk werd een deel ervan, 
de Mole-dijc, steeds dich-
ter bebouwd. Weer werd 
in oostelijke richting geke-
ken: de scheepvaart die zich 
eerst voorzichtig ontplooide, 
zocht haar weg over het Uit-
geestermeer en waaierde uit 
naar plaatsen als Alkmaar, 
Haarlem en Amsterdam. De 
scheepvaart werd steeds in-
tensiever en breidde zich uit 
van binnenvaart naar zee-
vaart. De haven aan de Mel-
dijk werd een centrum van 
haringvangst, walvisvaart en 
koopvaardij. Schepen voe-
ren uit over wereldzeeën. 
Het was de bloeitijd van een 
dorp dat reders, schippers 
en matrozen kende. Er wa-
ren scheepswerven, pakhui-
zen, zeilmakerijen en andere 
toeleveringsbedrijven voor de 
scheepvaart. Na de Gouden 
Eeuw ging de economische 
toestand zienderogen ach-
teruit zodat uiteindelijk alleen 
de beurtvaart en de binnen-
landse vrachtvaart overble-
ven. Sindsdien kreeg de Mel-
dijk een meer agrarisch ka-
rakter. 
Rond 1900 kende het dorp 
een opleving en was er zelfs 
sprake van een zekere bloei. 
De Vereniging Oud Uitgeest 
bezit veel foto’s die uit die 
tijd. Een in beeld gebrach-
te wandeling over de Mel-

dijk, van west naar oost en 
in omgekeerde richting, laat 
zien dat de gevels toch nog 
enigszins de oude glorie in 
zich dragen. Tekeningen ge-
ven weer hoe de straat er aan 
weerskanten uitzag in resp. 
1890 en 1980. De oude en 
nieuwe toestand zijn over de 
hele breedte van een paneel 
uitgespreid met aantrekkelijk 
tekenwerk. 
Naast boerderijen komen 
ook allerlei interessante pan-
den in de expositie aan de or-
de. De Stokkenfabriek, win-
kels, meelmolen De Krijgs-
man en het ensemble sluis, 
haven, brug en gemaal zijn 
op boeiende wijze verbeeld. 
Er wordt ook aandacht be-
steed aan de kermis die 
vóór 1940 altijd op de Mel-
dijk plaatsvond. Er wordt ge-
toond waar het kermisgebied 
lag, waar de vele café’s ston-
den en welke attracties er zo-
al waren. 
Voor het eerst maken adver-
tententies uit oude kranten 
en bladen deel uit van een 
expositie in Uitgeest. Het zijn 
belangwekkende maar soms 
ook vermakelijke teksten. De 
gevarieerde tentoonstelling 
laat zien dat de Meldijk geen 
simpele woonstraat is ge-
weest. Het was een centrum 
van bedrijvigheid dat in de 
loop der jaren het steeds van 
karakter veranderde.                      

Van 7 januari t/m 26 februa-
ri 2016 kan de tentoonstel-
ling worden bezichtigd tij-
dens de openingsuren van 
het gemeentehuis (maandag 
t/m donderdag 09.00 – 12.00 
en 13.30 – 17.00; donderdag 
18.30 – 20.00; vrijdag  09.00 
– 12.30). Op  woensdag 13 ja-
nuari zal om 19.30 uur de ex-
positie in het gemeentehuis 
van Uitgeest officieel wor-
den geopend door wethou-
der Kloosterman. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. 
Foto: 17e eeuws tafereel.   

Levensverhaal Amy 
Winehouse in de Zwaan
Uitgeest - De film ‘Amy’ is 
vrijdag 8 januari te zien bij 
Filmhuis De Zwaan. Het is 
een documentaire over het 
leven van de zangeres Amy 
Winehouse die met haar bij-
zondere stem wereldfaam 
verwierf. Ondanks haar mu-
ziek stond Winehouse ook 
bekend om haar problemen 
in haar privé-leven. In 2011 
overleed de zangeres op 
27-jarige leeftijd overleed aan 
een overdosis drank.
Regisseur Asif Kapadia 
schetst in de documentai-
re een biografisch beeld van 
zangeres Amy Winehouse. 

Aan de hand van interviews, 
concerten en gesprekken 
met familie, vrienden en ken-
nissen van Amy probeert Ka-
padia te achterhalen waar 
het mis ging met de zange-
res. Zo zien we Amy opgroei-
en, doorbreken en langzaam 
ten onder gaan. Van een klein 
meisje met een grote fender-
gitaar dat zelf haar openhar-
tige liedjes schrijft tot de in-
ternationale popster die we 
allemaal kennen, maar ach-
ter de schermen werd ver-
scheurd door faalangst, 
drankzucht en boulimia. Ook 
had ze een talent om te val-

len voor foute mannen. Haar 
ex-echtgenoot Blake Fielder-
Civil speelt een hoogst be-
denkelijke rol. Om maar te 
zwijgen van haar eerder weg-
gelopen vader Mitch, die het 
presteert om een camera-
ploeg mee te nemen als ze op 
het Caraïbische eiland Santa 
Lucia probeert om van haar 
demonen af te komen. Amy 
gaat vooral over de beeld-
vorming rondom sterrendom, 
en vragen rondom privacy en 
openbaarheid. 

Kapadia is een filmmaker 
zonder camera: hij gebruikt 
in Amy uitsluitend bestaand 
beeldmateriaal. Amy grijpt 
de kijker steeds steviger bij 
de strot en roept belang-
wekkende vragen op. Waar-
om kijken we naar die papa-
razzibeelden? Waarom doen 
we het nu opnieuw? Wat telt 
zwaarder: de muzikale erfe-
nis van Winehouse of haar 
persoonlijke ellende?

De zaal is open vanaf 19.45   
uur en de film begint om 
20.15 uur. Toegang 5 euro in-
clusief een kopje koffie voor-
afgaand aan de film (vrien-
den van De Zwaan Cultureel 
4 euro). Kaarten vooraf in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest.  

Uitgeesters duiken in 
Bakkum nieuwe jaar in
Uitgeest - Om het oliebol-
lenvet rond de heupen eraf 
te krijgen kun je veel spor-
tieve inspanningen beden-
ken. Maar er is één Spar-
taanse methode die alleen 
de allerstoersten aandurven, 
de nieuwjaarsduik. Ook de-
ze keer was het druk aan het 
Bakkumerstrand. Er waren 
zeker zoveel kijkers als ech-
te nieuwjaarsdippers. Onder 
het gemêleerde deelnemers-
veld bevonden zich opa’s en 
oma’s, gezinnen en heel veel 
vriendengroepjes. Zo ook 

een aantal Uitgeester vrien-
den. Het begon met een war-
ming-up waarna werd afge-
teld en de sprint werd inge-
zet naar de Noordzee met 
een temperatuur van 9 gra-
den. Een van de deelnemers 
Elsbet Klingeler: “De buiten-
temperatuur was 10 tot 11 
graden maar vanwege de zon 
en heel weinig wind was het 
zeer aangenaam om uit het 
water weer bij te komen in de 
zon.’’ Dan lachend: “Het voel-
de bijna tropisch!” (Monique 
Teeling)

Annie Buursma, Jan Buursma, Elsbet Klingeler en Peter Klinge-
ler (foto: Richard Verkooijen)

Uitgeest - Jongerencentrum 
Zienhouse organiseert op 
vrijdag 15 januari weer een 
groep 7/8 disco! De disco 
begint om 19.30 uur en ein-
digt om 21.30 uur. Entree be-
draagt 2 euro. Alle consump-
ties zijn 50 cent. Eigen eten 
en drinken mag niet wor-
den meegenomen. De dis-
co wordt mede mogelijk ge-
maakt door Stichting Welzijn 
Castricum en de gemeente 
Uitgeest.
Adres: Zienlaan 10 (naast 
zwembad). Voor informatie 
kunt u bellen met Ellen Car-
pay (jongerenwerker), 06-
37094765.

Disco voor 
leerlingen 
groep 7/8

Uitgeest - Op de Bonken-
burg werd er in de Oude-
jaarsnacht ingebroken in een 
woning. Men heeft aan de 
achterzijde van de woning 
een raam ingeslagen. De buit 
bestond voornamelijk uit sie-
raden, een laptop en zonne-
brillen.

Inbraak in 
oudejaarsnacht



Boardingtoernooi in 
sporthal de Lelie

Akersloot - Van 8 tot 10 ja-
nuari wordt een boarding-
toernooi gespeeld in Sport-
hal de Lelie. Naast teams 
uit de regio doen er dit jaar 
drie profploegen mee; Ajax, 
AZ en Sparta zullen hun op-
wachting maken op zondag 
10 januari. Verder Meervo-
gels ‘31, Vitesse ‘22, FC Cas-
tricum, FC Uitgeest, VV Lim-
men, ADO’20, de Foresters, 
HSV, Reiger Boys, Kolping 
Boys en AFC’34. Er worden 
meer dan honderd wedstrij-

den gespeeld. Vrijdagavond 
is de start om 18.00 uur en 
wordt zaterdag vervolgd om 
9.00 uur. Zondag wordt het 
boardingtoernooi afgesloten 
door de D-teams uit de re-
gio. Deze zullen de strijd aan 
moeten gaan met de jeugd-
spelers van Ajax, AZ en Spar-
ta. Voordat de finale plaatst-
vindt op zondagmiddag is er 
een demonstratiewedstrijd 
van twee G-teams uit de re-
gio. Meer informatie op www.
boardingtoernooi.com.

Driekoningen in de kunst
Castricum - Iedereen kent 
het verhaal van drie konin-
gen die uit het oosten kwa-
men en goud, mirre en wie-
rook naar de pasgeboren Je-
zus brachten. Talloze malen is 
het verhaal verbeeld. Kunst-
historicus Martijn Pieters 
gaat aan de hand van mid-
deleeuwse kunstvoorwerpen 
in op de vele elementen van 
de verbeelding van drie ko-
ningen. De lezing vindt plaats 
op zondag 10 januari van 
14.00 tot 16.00 uur in Dorps-
huis de Kern. Voor  vervoer 
kan men bellen naar Welzijn 
Castricum, tel.: 0251- 656562 
of mailen naar info@welzijn-
castricum.nl.

Oudste competitie-
speler op de schouders

Castricum - De 54-jarige 
voetballer Andre Morsch is 
bij Vitesse’22 de oudste spe-
ler die wekelijks deelneemt 
aan de KNVB-competitie. In 
Veteranen team 1 voelt Andre 
zich als een vis in het water. 

,,Er spelen alleen maar leu-
ke en enthousiaste mannen 
van 35-plus in ons team”, al-
dus de topfitte voetballer. ,,Er 
wordt twee keer 35 minuten 
gevoetbald en men heeft veel 
respect voor elkaar. Schop-
pen en schelden is bij ons 
nooit aan de orde, gewoon 
goed je best doen en pro-
beren te winnen. Als win-
nen niet lukt, dan drinken 
wij daar geen biertje min-
der om. Ik kan iedereen aan-
raden om op oudere leeftijd 

door te gaan met voetballen. 
Lekker met leeftijdsgenoten 
in de buitenlucht een team-
sport beoefenen, is het mooi-
ste wat er is. Er zijn heel wei-
nig blessures en de derde 
helft is altijd beregezellig in 
onze mooie Vitessekantine.”
Met zestien senioren- en 33 
jeugdelftallen is Vitesse’22 
één van de grotere voetbal-
clubs van Nederland. 
Het ledenaantal is in 2015 
weer gegroeid, dit is mede te 
danken aan een sterk groei-
ende meisjes- en dames-
afdeling. Daarnaast is voor 
vrouwen die ongedwongen 
aan de voetbalsport willen 
deelnemen een jaar geleden 
het dames-trimvoetbal in het 
leven geroepen. Voor meer 
informatie: www.vitesse22.nl.

Uitreiking sportprijzen in Burgerij
Limmen - Vrijdagavond 8 ja-
nuari worden in De Burgerij 
de sportprijzen uitgereikt aan 
de winnaars van de sportver-
kiezingen 2015 in de catego-
rieën sportman, sportvrouw, 
talent, jeugdteam en sport-
team. 
De winnaars, gekozen door 
de besturen van sportvereni-
gingen uit Castricum, worden 
dan bekendgemaakt. Ook zal 
de Publieksprijs uitgereikt 

worden aan een van de kan-
didaten die zich als vrijwilli-
ger uitzonderlijk hebben in-
gezet voor een sportvereni-
ging of voor de sport in ‘t al-
gemeen in de gemeente. De 
avond wordt geopend door 
wethouder Leo van Schoon-
hoven. In zijn openingswoord 
geeft hij zijn visie op wat er 
nodig is om de sport in de 
gemeente een gezonde toe-
komst te geven. 

Daarna kan het publiek aan 
de wethouder vragen stellen 
over dit onderwerp. Vervol-
gens reikt de wethouder de 
prijzen uit aan de winnaars. 
De avond wordt afgeslo-
ten met een optreden van de 
band Poker (foto). De band 
maakte in de jaren ‘60 furore 
onder de naam The Frogs Ltd  
en vierden in 2014 het 50-ja-
rig bestaan. Aanvang 20.00 
uur, entree gratis.

Van digitale fotocursus 
naar fotoclub Akersloot
Akersloot - Fotoclub 
Akersloot bestaat tien jaar. 
In 2005 is de club ontstaan 
uit de digitale fotocursussen 
die door de SWOA Akersloot 
werden gegeven. De le-
den komen tien tot twaalf 
keer per jaar bijeen en be-
spreken de gemaakte foto’s 
die over een bepaald onder-
werp gaan. Stoelen en zit-
jes bijvoorbeeld of lijnenspel. 
Eens per jaar gaat de club 
samen naar buiten. De club 
telt twintig leden die vanwe-
ge het jubileum hun mooiste 

foto’s tentoonstellen. Bezoe-
kers van de tentoonstelling 
kunnen hun stem uitbrengen 
op één van de foto’s. De fo-
to met de meeste stemmen 
komt op de website van de 
SWOA te staan. Er draait tij-
dens de tentoonstelling een 
doorlopende videopresenta-
tie om meer werk van onze 
clubleden te  laten zien.
De expositie is in Het Kruis-
punt op zaterdag 16 janua-
ri van 14.00 tot  17.00 uur en 
zondag 17 januari van 12.00 
tot 17.00 uur.

www. .nl

www. .nl

Langs het licht 
Bakkum - Kunstenaarscol-
lectief CAKtwo, bestaan-
de uit Peter Rijke, Mari-
na Pronk en Berend Wij-
ers, ontwikkelen ieder jaar 
een project dat zorgt voor 
een mooi lichtpunt in de 
donkere dagen. Nu alweer 
voor het derde jaar werken 
de kunstenaars in het mo-
numentale gebouw waar 
jarenlang de bouwkundige 
dienst van Duin en Bosch 
was gehuisvest. ,,Het pro-
ject wil iedereen voor even 
meenemen in de actualiteit 
van de natuur en laat zien 
hoe een rups leert vliegen. 
We hopen dat we veel Cas-
tricummers kunnen over-
halen tot een avondwan-
deling langs ons atelier óf 
een strandwandeling in het 
donker. De enorme kerst-
ster die ook vorig jaar op 
het balkon van voormalig 
restaurant Blinckers prijkte, 
schittert daar dankzij CAK-
two weer in een nieuw jas-
je.” Atelier Goudsbergen is 
te vinden op het terrein van 
Dijk en Duin bij de fietsers-
ingang dr. Jacobilaan.
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Jonkies houden het 
langer uit dan de oudjes

Castricum - Traditioneel 
wordt op nieuwjaarsdag de 
rugbywedstrijd gespeeld tus-
sen jong en oud. De opkomst 
van jonge spelers viel dit jaar 
tegen, Michiel Beltman was 
de enige jonge speler (24) 
die op kwam dagen. Jan van 
Eerden en Jan Beentjes wa-
ren de oudste spelers met 
meer dan zestig jaar op de 
teller. Beide teams beston-

den uit tien spelers en wis-
ten elkaar in de eerste helft 
op gelijke hoogte te houden. 
In de tweede helft was het de 
conditie van de jongere spe-
lers, de Rookies, die de oude-
re spelers, de Kannibalen, de 
das omdeed. Na twee maal 
twintig minuten spelen won-
nen de jonkies met 35-15 van 
de oudjes. Foto: Theo Been-
tjes.

Eerste bundel Jan Meijer:
De horizon voorbij

Castricum - Op jonge leef-
tijd begonnen met schrijven 
van muziek.
Enthousiast gemaakt door 
studiegenoten en collega’s 
kwam ook het schrijven van 
teksten in beeld. Soms een 
liedtekst, dan weer beknopt 
proza. Na jarenlang schrij-
ven ten behoeve van koren 
en overige muziekformaties, 
heeft Jan Meijer gekozen 
voor een bloemlezing van zijn
werk. Het resultaat is de eer-

ste bundel ‘De horizon voor-
bij’. Thema’s die regelmatig in 
de teksten voorkomen zijn de 
liefde, emoties en vrijheid.
Veel van de teksten zijn en 
blijven actueel, zijn helaas 
inpasbaar in welk tijdsbeeld 
dan ook. Er is en blijft nog 
veel te doen. De bundel is te 
koop bij Boekhandel Laan en 
het Hof van Kijk-uit te Castri-
cum voor 7.50 euro. Vormge-
ving: Harm Noordhoorn van 
Grafi sch atelier Sopit.

Meezingen met het 
Requiem van Dvorák

Castricum - Eens in de vier 
jaar verenigen de Castri-
cumse Oratorium Vereniging 
(COV), koorvereniging Ber-
gen en Oratoriumkoor Scha-
gen zich en geven zij een ge-
zamenlijk concert in het Con-
certgebouw in Amsterdam. 
Op 1 december 2016 staat 
het Requiem van Dvorák op 
het programma. Voor zan-
gers, alle stemsoorten, met 
of zonder ervaring, biedt de 
COV de mogelijkheid het 
werk samen met de vaste 

koorleden in te studeren en 
mee te zingen op het con-
cert. Hiervoor is een project-
lidmaatschap in het leven ge-
roepen. Projectleden sluiten 
van 21 januari tot en met het 
concert aan bij de repetities 
van de COV, elke donder-
dag van 20.00 tot 22.00 uur in 
de Dorpskerk. Aanmelden is 
mogelijk op de repetitieavon-
den op 14, 21 en 28 januari. 
Voor meer informatie en aan-
melding: Lous van Luijken tel. 
0251- 651877.

Peter is de beste darter
Castricum - Peter Hemmer 
is de beste darter van Cas-
tricum; dat bleek tijdens het 
toernooi dat werd gehouden 
in Tapperij de Stiefel. 

Met 32 deelnemers zat het 
toernooi bomvol. Rob Berlee 
verloor in de kwartfi nale met 
2-3 van Sjaak de Graaf en 
Theo Beentjes won met 3-2 
van Ron Hoek. De twee an-
dere winnaars werden Nico 
Glorie en Peter Hemmer, die 
respectievelijk Paul Steen-
brink en Jesper Nijman uit-
schakelden. In de halve fi -
nale liet Hemmer zien dat hij 

goed in vorm verkeerde, want 
hij won met 4-1 van Glorie. 
De Graaf en Beentjes maak-
ten er een zeer spannende 
wedstrijd van, waar uitein-
delijk De Graaf met 4-3 winst 
de fi nale kon bereiken. Theo 
Beentjes wist met 3-1 de 
strijd om de derde plaats te 
winnen van Nico Glorie. 

Tijdens de fi nale tussen Peter 
en Sjaak kon Hemmer een 
break forceren en daardoor 
de titel pakken. Het werd 4-1. 
Marcel Gevers had de prijs 
voor de hoogste fi nish van 
het toernooi, 132.

Opleiding tot Oer-IJ gids
Castricum - De Stichting 
Oer-IJ wil kennis over de na-
tuur- en cultuurwaarden van 
dit ‘vergeten’ landschap in 
de groene driehoek Alkmaar, 
IJmond en Zaanstad uitdra-
gen naar een breed publiek-
met het aanbieden van ex-
cursies onder leiding van ge-
certifi ceerde gidsen. Wie gids 
wil worden kan zich inschrij-
ven voor de cursus die bin-
nenkort van start gaat. De 
lessen worden onder meer 
gegeven in het het Huis van 
Hilde.
De gidsen zullen kleinscha-
lige gezelschappen gaan 

rondleiden. De docenten zijn 
specialisten van het Oer-
IJ gebied. Onderdeel van 
de cursus zijn drie buiten-
excursies op zaterdagoch-
tend, waarbij de verschillen-
de onderwerpen op locatie 
bekeken en besproken zul-
len worden. Ook die excur-
sies worden begeleid door 
vakdocenten. Aanvang 18 fe-
bruari. Aanmelden voor de 
opleiding kan via www.oerij.
eu, onder het kopje Acade-
mie. Wie belangstelling heeft 
of een vraag wil stellen stuurt 
een e-mail naar info@oer-ij.
nl. Zie ook www.oer-ij.nl.

Castricum - Op zaterdag 
9 januari neemt boswach-
ter Véronique van Meurs be-
langstellenden mee op een 
excursie door het duin in de 
duisternis. Uilenexpert Arend 
de Jong vertelt ondertus-
sen alles over het leven van 
bosuilen. Op die dag staat 
de maan precies tussen de 
aarde en de zon en is niet te 
zien. Het wordt dus echt een 
duistere tocht, zoveel moge-
lijk zonder zaklamp. De start 
is om 19.30 uur voor de in-
gang van De Hoep. Geschikt 
voor acht jaar en ouder. Aan-
melden via www.pwn.nl/er-
opuit of bel 0251-661066.

Uilenjacht bij 
nieuwe maan

Atleten breken records
Castricum - Atleten Calvin 
Hoogland en Sanne Verste-
gen hebben indruk gemaakt 
bij indoorwedstrijden in Dort-
mund. Op de 60m sprint won 
Calvin zijn serie om vervol-
gens ook zijn fi nale bij de ju-
nioren B te winnen. 

De winnende tijd van 7.31 
is een nieuw clubrecord bij 
AVCastricum. Calvin maakt 
sinds kort uit van de regiose-
lectie en traint een keer per 
week bij toptrainer Oscar Te-
rol in Amsterdam. Komen-
de weken zal zijn indoorsei-
zoen echt losbarsten met als 
gepland hoogtepunt het NK 
junioren in Apeldoorn op 20 
en 21 februari, waar hij op 

de 60m en 200m zal uitko-
men. Sanne Verstegen maak-
te haar rentree in wedstrijd 
na haar enkelbreuk eind mei. 
Nog niet op haar hoofdaf-
stand, de 800m, maar als 
vormtest op 1500m. Dat al-
les weer helemaal op de rit 
is, liet ze zien door harder te 
lopen dan ooit. Met 4.19.44 
was Sanne zelfs een kwart 
tel sneller dan ze ooit op een 
buitenbaan heeft laten zien. 

Slechts tien Nederlandse at-
leten waren ooit sneller. San-
ne loopt nu een trainingssta-
ge in Zuid Afrika, om vervol-
gens in februari weer enke-
le internationale wedstrijden 
te lopen.

Castricum - Vrijdag in de 
vroege ochtend was er een 
confl ict over het afsteken van 
vuurwerk  op de Hoocamp.  
Een 68-jarige buurtbewoner  
had enkele buurtbewoners 
aangesproken op het afste-
ken van vuurwerk in de na-
bijheid van zijn auto. Hier-
op kreeg hij een klap op zijn 
gezicht. Het slachtoffer heeft 
aangifte gedaan. Geduren-
de de dagen rond de jaarwis-
seling waren er vele meldin-
gen over vuurwerk. Enkele 
jeugdigen werden betrapt op 
het afsteken van vuurwerk en 
krijgen een passende straf.
Een aantal afvalbakken zijn  
door vuurwerk vernield. 

Vuurwerk 
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Castricum herdenkt aanslagMet lach én kippenvel

Oud-Castricum op zoek naar geldHuis van Hilde geopend

Bakkum - Na een stevige warming 
up rende een mensenmassa krij-
send de Noordzee in voor de traditi-
onele Nieuwjaarsduik. Want het was 
door een stevige wind koud op het 
strand, zo koud!  Er kwamen deel-
nemers voorbij in een carnavalspak, 
er was een verpleegster, een man in 
een trouwjurk en een met een keu-

kenschort. Badkleding in combinatie 
met een warme wintermuts was weer 
de trend. De jongste was pakweg zes 
jaar oud en de oudste deelnemer de 
tachtig al gepasseerd en allemaal 
hebben ze deze barbaarse start van 
het nieuwe jaar weer met een brede 
lach op het gezicht en met kippenvel 
overleefd. Foto: Erik Gevaert.

Castricum - Het bestuur van de 
Werkgroep Oud-Castricum voer-
de een jaar lang actie om het  geld 
dat nodig is om het onderkomen De 
Duynkant uit te breiden binnen te 
halen.  
De werkgroep hoopt dat de uitbrei-
ding uiterlijk in 2017 wordt gere-
aliseerd, zodat  het vijftigjarig be-
staan van Oud-Castricum in okto-

ber van dat jaar kan worden ge-
vierd in een groter onderkomen, 
want nu is er ruimtegebrek. Vanzelf-
sprekend zijn giften nog steeds wel-
kom. Deze kunnen worden over-
gemaakt op rekeningnummer NL-
38RABO0311905684 ten name van 
penningmeester Stichting Werk-
groep Oud-Castricum. Foto: Barbara 
van de Velde.

Castricum - Tijdens het feestelij-
ke openingsweekend van 16 tot en 
met 18 januari stond het nieuwe Huis 
van Hilde bol van de activiteiten. Bij-
na 2.000 mensen kwamen een kijk-
je nemen in het nieuwe archeologie-
centrum. 
Het Huis van Hilde huisvest het ar-
cheologisch depot van de Provincie 
Noord-Holland en een indrukwek-

kende tentoonstelling over de arche-
ologie van Noord-Holland. Architect 
Fons Verheijen bedacht dit duurzame 
gebouw. In de vaste tentoonstelling 
staan veertien levensechte mensfi -
guren centraal, waaronder natuur-
lijk Hilde en Cees de Steentijdman. 
Voor kinderen is er het ArcheoLab en 
scholen kunnen gebruikmaken van 
een educatief programma. 

Castricum - Wereldwijd is stilge-
staan bij de terreuraanslag op me-
dewerkers van het Franse weekblad 
Charlie Hebdo. Ook in het gemeen-
tehuis van Castricum werd uit eer-
betoon aan de vermoorde cartoo-
nisten en politieagenten en als pro-
test tegen de aanslag op de vrijheid 
van meningsuiting een bijeenkomst 
georganiseerd. De hal stroomde vol, 

waarna burgemeester Mans op ge-
paste wijze de gezamenlijke ont-
steltenis over deze terreurdaad ver-
woordde. Er werd een minuut stilte 
gehouden, waarna een gedicht werd 
voorgedragen, een agent kwam aan 
het woord en tot slot zong zanggroep 
De Straatklinkers een protestlied. De 
bijeenkomst was er een van grote 
saamhorigheid. Foto: Henk Hommes.
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Sporthelden van het jaar Oer-IJ wil alternatief 
opstelterrein

Laatste rondje carnaval

Limmen - Voor de allerlaatste keer 
werd carnaval gevierd in en rond de 
Leutbunker van Gorteldonk en daar-
om werd nog een keer uitbundig uit-
gepakt door carnavalsvereniging De 
Uilenspieghels. 

De carnavalsvereniging is opgehe-
ven, omdat er  te weinig mensen wa-

ren die zich vrijwillig in willen zetten 
om het feest te organiseren. 

Echte feestgangers betreurden het 
besluit. Nog een keer is alles uit de 
kast gehaald in het dorp en De Bur-
gerij om er een mooi feest van te 
maken. En dat is gelukt. Foto: Peter 
van Renen.

Castricum - De sportkampioenen 
van 2014 werden bekendgemaakt. 
Triatleet Herman Verhagen was kam-
pioen sporter 55-plus en wielrenner 
Yanne Dorenbos sporttalent van het 
jaar. Atlete Sanne Verstegen werd 
sportvrouw 2014 en Mark Nouws 
sportman van het jaar. De E1 van FC 
Castricum (foto) werd uitgeroepen 

tot het jeugdsportteam en de volley-
baldames van Croonenburg sport-
team van het jaar. Er was een apar-
te vermelding voor Mats Marcker en 
Bart Wierenga die de rugbyers van 
de Nieuw-Zeelandse All Blacks, de 
sevens-team naar Castricum haal-
den. In 2015 wonnen zij het WK. Fo-
to: Henk Hommes.

Regio - De Stichting Oer-IJ pleit-
te in een brief aan minister Melanie 
Schultz van Haegen van Infrastruc-
tuur en Milieu, om op zoek te gaan 
naar een alternatief voor een loca-
tie om een opstelterrein voor sprin-
ters aan te kunnen leggen. De voor-
keursvariant van de vijf betrokken 
regiogemeenten voor een plek aan 

de zuidoostkant van de weg Uit-
geest-Krommenie en de A9 wordt 
gezien als een onaanvaardbare aan-
tasting van het open landschap. Eer-
der werd Castricum opgeschrikt om 
een opsteltetrrein te realiseren in de 
weilanden nabij het Bonhoeffer Col-
lege.  Vervolgens werd actiegroep 
Opstelterrein Nee! opgericht. 

Zorgen om Oranjelaan

Castricum - De gemeente kondig-
de aan dat de Oranjelaan heringe-
richt zou worden. Daarvoor moesten 
bomen wijken. 

Een aantal bewoners maakte zich 
zorgen. Want de iepen, als de plan-
nen door zouden gaan, moesten ge-
kapt worden en die worden beeldbe-
palend voor de Oranjelaan genoemd. 

Buurtbewoners vroegen om steun 
zodat de bomen behouden konden 
blijven en de wijk goed bereikbaar. 
Want met de afsluiting van een aan-
tal zijstraten waren de bewoners het 
ook niet eens. 
Uiteindelijk kwam het tot een goed 
alternatief, bleven de meeste bomen 
staan en voor die wel om gingen, 
werden nieuwe boompjes gezet.  
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Jubileum bij Castricum105

Moordwapen in kanaal

Onderzoek naar DuynParc

Castricum – De gehele oppositie 
stemde tegen, maar dat was niet ge-
noeg om het aangepaste haalbaar-
heidsonderzoek naar bungalowpark 
DuynParc van Landal GreenParks op 
de Zanderij tegen te houden. 
Van Wijnen Recreatiebouw en 
Landal GreenParks hebben bij de 
gemeente een initiatief ingediend 
voor een recreatiepark in het gebied 

De Zanderij. Het initiatief past bij het 
beleid van de gemeente om toeris-
me en recreatie te bevorderen. Na-
tuurliefhebbers vrezen een aantas-
ting van het landschap. 

Een particulier kocht daarna een 
deel van het  land, om het recrea-
tiepark tegen te houden, waarna het 
plan in de vuilnisbak belandde. 

Akersloot - In het onderzoek naar 
het overlijden van Rolf Langenberg 
in Beets heeft de politie voor de 
tweede maal in het Noordhollands 
Kanaal gezocht naar een vuurwa-
pen. 

Een duikploeg van defensie heeft de 
recherche geassisteerd en er werd 
een wapen gevonden. Onderzoek bij 
het Nederlands Forensisch Instituut 

zou antwoord geven op de vraag of 
dit wapen een rol gespeeld heeft bij 
de dood van Langenberg. 
Het slachtoffer werd in oktober als 
vermist opgegeven. Tijdens een on-
derzoek werden menselijke resten 
gevonden, die van Langeberg ble-
ken te zijn. 

Bron: 112-Akersloot. Foto: Ruben 
Noom.

Castricum – Radiozender Castri-
cum105 bestond twintig jaar en dat 
werd gevierd. Op 7 maart maak-
ten de programmamakers een live-
uitzending vanuit Hotel Het Oude 
Raadhuis aan de Dorpsstraat. In de 
programma’s kwamen prominenten 
langs die te gast of betrokken wa-

ren geweest bij programma’s van de 
omroep. 

In de uitzending werd teruggeke-
ken naar het nieuws van de afgelo-
pen twintig jaar. De radio-uitzending 
werd ook live uitgezonden op C-TV. 
Foto: Henk Hommes.

Henny Huisman vereeuwigd 

Bakkum - Dorpsgenoot en tv-pre-
sentator Henny Huisman was gast 
in het atelier van kunstcentrum Per-
spectief. Was het vorig jaar burge-
meester Toon Mans die zich gedu-
rende twee uur geduldig door een 
twintigtal Perspectiefl eden liet por-
tretteren; dit jaar was Henny Huis-
man direct bereid gevonden om de 
podiumplaats op een houten keu-
kenstoel in te nemen. Huisman ken-

nende was het voor hem niet een-
voudig om zijn gezicht in de plooi 
te houden. ,,Ik ben een entertainer, 
wil mensen vermaken en nu moet ik 
lijdzaam toezien hoe ik op de korrel 
word genomen.” 
Na twee uur poseren was het zijn 
beurt om de werkstukken aan zijn 
kritisch oog te onderwerpen. Een 
werk van Cor Spil ging mee naar 
huis.
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Hortus op zijn paasbest Weer een stolp armer

Limmen - Hortus Bulborum was 
weer klaar voor het publiek. Deze 
unieke bollentuin in Limmen, die ge-
heel door vrijwilligers wordt gerund, 
heeft als enige in de wereld een col-
lectie van 4.200 verschillende histori-
sche bolgewassen. 

Er bloeien honderden soorten nar-
cissen, krokussen en vroege hyacin-

ten. Van de tulpen bloeien reeds de 
Kaufmannia, de Greigiï en de Fos-
teriana en de Duc van Tol, de oud-
ste soort in de collectie. Die werd in 
1595 door Clusius voor het eerst in 
de hortus van de Leidse universiteit 
gekweekt. 
Elk jaar komen belangstellenden uit 
de hele wereld om de bloemen te be-
wonderen.

Castricum - Bij de inventarisatie in 
2002 van de nog aanwezige stolp-
boerderijen in Castricum en Bakkum 
werden er nog 45 geteld, waarvan 
28 in Castricum en 17 in Bakkum. In 
de jaren daarop werden er drie ge-
sloopt, vooral ten gevolge van bouw-
valligheid. 

Dit jaar werd bij de gemeente een 
plan ingediend om de boerde-

rij van Nic Hes aan de Brakersweg 
71 te vervangen door een woonhuis. 
Sloop dus van een stolp die dateert 
uit 1911, waarin Nic en Afra Hes met 
hun gezin lange tijd heeft gewoond. 
Afra is in januari 2013 en Nic in okto-
ber van dat jaar overleden. De boer-
derij is inmiddels gesloopt. Daarmee 
verdween een stuk plaatselijke his-
torie en is er in Castricum weer een 
stolp minder.

Leukste feest van het jaar? Zes lintjes uitgereikt 

Castricum - Tijdens de lintjesregen 
van 2015 zijn zes Koninklijke onder-
scheidingen opgespeld in Hotel Het 
Oude Raadhuis op de Dorpsstraat 
door burgemeester Toon Mans. 

Het waren drie  mensen uit de zorg, 
een muzikant, een oud-wethouder 
en een historicus die de onderschei-
ding ontvingen. Jeanne Baltus-Bak-

kum (73) uit Limmen, Gina Beentjes-
Castricum (68) uit  Castricum, An-
drea Hommes-Zwart (62) uit Castri-
cum, Bert Meijer (62) uit Castricum, 
Jan van der Schaaf (73) uit Castri-
cum en Joop Stam (76) uit Akersloot 
vielen dit jaar in de prijzen vanwege 
hun belangeloze bijdragen aan de 
samenleving.  
Foto: Henk Hommes. 

Bakkum – ,,Grabbel vijftig eu-
ro, grabbel vijftig euro”. Dat zongen 
twee kleuters die dicht naast elkaar 
bij de grabbelton zaten. Het was een 
vrolijke bedoening in Bakkum tijdens 
Koningsdag, zoals het eigenlijk altijd 
wel is. 

Het Oranjefeest op de Vuurbaak in 
Limmen was er een voor jong en 

oud en de Storey Club in Akersloot 
heeft de avond voor Koningsdag een 
speurtocht voor kinderen uitgezet. 
De dag erna kwamen de in oran-
je geklede kinderen op hun versier-
de fi ets naar het jongerencentrum 
waarna een rondje om de kerk volg-
de. In het centrum van Castricum 
werd het gezellig met allerlei live-op-
tredens.
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Topstuk Bloemendagen Lokale actie voor Nepal

Cultureel speeddaten

Limmen - Otto Bruschke en zijn 
team hebben dit jaar weer een 
prachtig werkstuk gemaakt dat door 
de jury is beloond met de zilveren 
tulp, de hoogste onderscheiding tij-
dens de Bloemendagen. 

Naar aanleiding van een door Lida 
Pilkes bemachtigde bouwplaat van 
de Bloedkerk in St. Petersburg is één 

en ander op schaal gezet door René 
van Zilt. Duizenden hyacintenbloe-
metjes zijn gestoken op kippengaas, 
waar Nico Frijn en Gerrit Hartog we-
kenlang en Otto zelf maanden de no-
dige tijd in hebben gestoken. 
Tini, Otto’s vrouw heeft geheel alleen 
al het knipwerk gedaan. Het werk 
oogstte veel bewondering van de ju-
ry en het publiek.

Castricum - Lies Vink, Paul Buiten-
huis en Niek Rijs begonnen een actie 
om geld in de zamelen voor Nepal. 

Castricummer Lies Vink zet zich al 
jaren in voor de straatkinderen en 
kansloze vrouwen van Kathmandu. 
Op zaterdag 25 april werd Nepal ge-
troffen door een zware aardbeving 
van 7.9 op de schaal van Richter. Ve-

le duizenden inwoners overleefden 
dat niet, er waren ontelbaar veel ge-
wonden en duizenden mensen raak-
ten dakloos. 

Met deze fondsenwerving hebben 
de initiatiefnemers de noden van de 
allerarmsten verlicht en met name 
deze slachtoffers wat meer hoop ge-
geven in moeilijke tijden. 

Castricum - Het gemeentehuis van 
Castricum opende zijn deuren voor 
cultureel speeddaten. Kunstenaars, 
cultureel ondernemers en anderen 
die actief zijn in kunst en cultuur 
werden uitgenodigd om deel te ne-
men aan snelle kennismakingsses-
sies. Dit evenement, De Culturele 
Speeddate geheten, stond open voor 
iedereen in de gemeenten Bergen, 

Uitgeest, Castricum en Heiloo die 
zich bezighoudt met kunst en cul-
tuur.  Uit die datingsessies ontston-
den interessante samenwerkingen. 

Er was ook muziek, dichtkunst en 
beeldende kunst. Op de foto tassen-
ontwerpster Marieke de Vree op date 
met dichter en theatermaker Luuk 
Imhann. Foto: Harm Noordhoorn.

Dikste boek van het land?

Castricum - ‘2500 dagen Rust’. is 
een boek van Ruben Steeman. Hij 
begon in 2002 aan een project dat 
misschien wel het dikste boek van 
deze eeuw heeft opgeleverd. 2500 
tekeningen staan er in, allemaal ge-
inspireerd op het leven van alledag. 
Het boek zit vol met gebeurtenissen: 
van de allereerste ontmoeting met 
de vrouw waarmee hij twee kinde-
ren heeft die ook vanaf hun geboor-

te in de tekeningen fi gureren, tot een 
overstroming, het vangen van mug-
gen en ijskoude schaatstochten. Ge-
drukt op dun, ondoorschijnend pa-
pier, gebonden door de enige binder 
die het aandurfde, gedrukt door een 
drukker die weet dat zwart niet zo-
maar zwart is. 
Het eerste exemplaar ging naar zijn 
moeder, Anneke Steeman uit Castri-
cum.





Juni 2015

Unieke stunt Limmen Ludiek

Muzikaal feestje Bakkum Nieuw podium Bakkerij

Maquette Piet in Hermitage

Castricum – Hoeveel mensen op de 
wereld zullen kunnen zeggen dat het 
resultaat van een uit de hand gelo-
pen hobby geëxposeerd wordt in de 
Hermitage Amsterdam? Piet Prinsen 
(76) uit Castricum kan dat wel. Ge-
neraal-majoor Van Uhm onthulde ’s 
lands grootste Waterloo-maquette, 
die door Piet is gemaakt. 
De maquette van de Slag bij Water-

loo (schaal 1:72) is 33 m² groot en 
bestaat uit ruim 9.000 soldaten en 
1.500 paarden. Het stelt het slagveld 
voor, vlak voor de aanval. Het terrein 
is natuurgetrouw op schaal weer-
gegeven. Het model, in 28 jaar tijd 
gemaakt, is het grootste in Neder-
land. De totale afmetingen: 700 x 476 
cm, met afgeschuinde hoeken. Foto: 
Henk Waal.

Limmen - Ruim vier jaar hebben de 
honderden vrijwilligers van de Stich-
ting Limmen Ludiek eraan gewerkt; 
een mozaïek van 180,96 m2, volledig 
opgebouwd uit 401.731 wijnkurken. 
Op de muziek van Hardwell en be-
geleid door een spectaculaire licht-
show werd het kurkenmozaïek ont-
huld. Het was nog even spannend of 
het wel door kon gaar vanwege drei-
gend onweer. De kurkencollage van 

32 bij 5 meter bevat portretten van 
Nederlandse grootheden. 

En voor de derde keer heeft Limmen 
Ludiek een wereldrecord gevestigd 
dat een plek krijgt in het Guinness 
Book of Records. Limmen Ludiek 
brak eerder al twee wereldrecords 
met een piramide van 63.365 bier-
kratjes en een Legotoren van 30.52 
meter hoog. Foto: Henk Hommes.

Bakkum - Er kon weer volop geno-
ten worden van verschillende mu-
ziekuitvoeringen op verrassende lo-
caties in Bakkum: Van Dorp tot Kust. 
Het muziekfeest wordt georgani-
seerd door shantykoor De Skulpers. 
De doedelzakband Saendistrict Pi-
pes & Drums uit Assendelf open-
de het Korenfestival op het plein-
tje in Bakkum. De meeste aanwezi-
gen pakten daarna de fi ets om rich-

ting strand te gaan. Onderweg volg-
den verschillende stops om te genie-
ten van een variatie aan muziek. van 
twintig muziekgroepen op zes ver-
schillende podia. 

Er was weer een zeer gevarieerd pro-
gramma: zeemansliederen en smart-
lappen, maar ook gospelsongs, pop-
en musicalnummers en wereldmu-
ziek. Foto: Peter Savenije.

Castricum - De bouw van een nieu-
we muziekzaal achter cultureel podi-
um De Bakkerij naderde zijn voltooi-
ing. De vrijwilligers gingen aan de 
slag om onder andere het podium te 
bouwen en de zaal verder in te rich-
ten. Met de actie ‘Bak een steen voor 
de Bakkerij’ haalden zij geld op om 
dit te kunnen bewerkstelligen. De 
zaal is multifunctioneel en is naast 
muziekzaal onder andere geschikt 

als ontmoetingsruimte voor culturele 
instellingen en als oefenruimte voor 
bands, koren et cetera. Begin okto-
ber werd het podium geopend met 
een feestprogramma. 

Wethouder Klijnstra klom op het po-
dium om te laten horen dat hij niet 
alleen verstand van geld heeft, maar 
ook beschikt over muzikaal talent.  
Foto: Jorinde Reijnierse.





Juli 2015

Aanpak overweg gaat door Weekend genieten van kunst

Kijk Uit, wat een mensen! Pop-up stemhokje op strand

Bakkum - Een weekend lang was 
Bakkum opnieuw het culturele de-
cor voor tal van kunstuitingen. Op 
diverse buitenlocaties kon iedereen 
genieten van kleinkunst, beeldende 
kunst, poëzie, zang, fotografi e, ver-
telkunst, muziek en nog veel meer. 
Nico Lute, Wim de Goede en Mireil-
le Schermer lieten hun kunst zien en 

er waren diverse muziekoptredens 
van onder andere zangeres Fabia-
na Dammers, Emergo en bands als 
Morgan, Kleedkamer Twee, Die Vers 
en Double Dutch. 

Daarnaast werden verschillende 
workshops georganiseerd voor kin-
deren. Foto: Peter Savenije. 

Castricum - Er komen gelijkvloer-
se oplossingen voor de spoorweg-
overgang Beverwijkerstraatweg om 
de huidige verkeersknelpunten aan 
te pakken. De Gasstraat wordt een-
richtingverkeer. Ook de Huibert van 
Ginhovenstraat/Schoutenbosch kan 
niet meer worden ingereden nabij de 
overgang. Er wordt ook onderzocht 
of of een tweerichtingsfi etspad bij-

voorbeeld tussen de Dorpsstraat en 
Gasstraat effectief kan zijn. Het fi ets-
pad aan de oostzijde van de Bever-
wijkerstraatweg wordt rechtdoor ge-
trokken naar de Dorpsstraat. Van-
af de Dorpsstraat kan het autover-
keer straks alleen rechtsaf richting 
Mient. Bovendien wordt onderzocht 
of voorsorteervakken de verkeerssi-
tuatie kunnen verbeteren. 

Castricum - Nietsvermoedende 
fi etsers in de duinen moesten echt 
wel even uitkijken rond Kijk Uit. Een 
grote groep belangstellenden stond 
in de rij tijdens het open huis van het 
gemeentelijk monument. 

,,Het waren er honderden”, vertelt 
een medewerkster van het Hof van 
Kijk Uit, het nabijgelegen restaurant. 
Kijk Uit staat te koop en de vraagprijs 

voor dit vrijstaande huis in de duinen 
is maar 130.000 euro. Daar komt dan 
nog wel 4.800 euro per jaar aan erf-
pacht bij. ,,Het huis moet echt hele-
maal opgeknapt worden”, vervolgt de 
vrijwilligster van het Hof van Kijk Uit. 
,,Er zit bijvoorbeeld geen cv in en de 
keuken, badkamer en het toilet moe-
ten fl ink aangepakt worden. En er zit 
een vleermuizennest op zolder die 
niet mag worden verwijderd. “

Bakkum - Een stukje lokale politiek 
aan de kust: Bart Zijlstra, samen met 
Joost Lute eigenaar van Club Zand, 
klom maandagmiddag op een bier-
kratje om stemmen te werven. BN-
er Henny Huisman bracht hierna als 
eerste zijn stem uit. Hiermee gaf hij 
de aftrap voor de Schoonste Stran-
den Verkiezing waaraan vijftig Ne-
derlandse stranden deelnamen. 

Op donderdag 20 augustus maakten 
de ANWB en NederlandSchoon be-
kend welk strand zich een jaar lang 
het Schoonste Strand van Nederland 
mag noemen. Domburg werd num-
mer een van Nederland met 9,94, 
Heemskerk won in Noord-Holland 
met het eindcijfer 9,8. Castricum be-
haalde 9,56 punten. Vorig jaar was 
dat nog 8,9.





Augustus 2015

Vondst op het strand Acteur lanceert bordspel

Oldtimers en rock-’n-roll Serena twee keer 
Nederlands kampioen

Bakkum - Strandvonder Dirk Bakker 
bracht een reddingsboei met nood-
seinlamp van het in december 2012 
gezonken schip Baltic Ace naar het 
Strandvondstenmuseum. Deze is in 
de collectie opgenomen. Eerst werd 
in samenwerking met de strandtoe-
zichthouder melding gedaan van de 
vondst van de geïmplodeerde red-
dingsboei bij het kustwachtcentrum, 
want de boei zou wel een onderwerp 

van onderzoek kunnen zijn naar de 
scheepsramp die zich op 5 decem-
ber 2015 in het Nederlandse deel 
van de Noordzee voltrok. 

Destijds kwam het schip met onge-
veer 1.400 Mitsubishi auto’s in aan-
varing met het containerschip Cor-
vus J. De Baltic Ace zonk binnen vijf-
tien minuten en er kwamen elf men-
sen om het leven. 

Castricum - De in Londen wonen-
de acteur Julian Miller, bekend van 
de fi lms Nicoal en Spy, heet eigen-
lijk Ronald Beentjes en hij is opge-
groeid in Castricum. Hij lanceerde de 
Nederlandse vertaling van het popu-
laire bordspel ‘Game For Fame’. Het 
spel komt oorspronkelijk uit Enge-
land waar het de afgelopen jaren in 
de top vijf staat van best verkopende 
bordspelen op Amazon. Ronald zegt 

dat het spel zijn succes heeft te dan-
ken aan de originaliteit en het hu-
moristisch karakter: ,,Iedereen kan 
meedoen. De opdrachten zijn vooral 
grappig, maar het ontbreekt niet aan 
een leuk competitieve element, want 
dat hoort natuurlijk bij een bordspel. 

Het is elke keer weer geweldig om 
te horen hoe hard mensen hebben 
moeten lachen.”

Akersloot - Oldtimers kleuren het 
straatbeeld van Akersloot eens per 
jaar.  Amerikaanse bakken, Cadillacs, 
Ford Thunderbirds, Mustangs en oer-
degelijk Europese oldtimers stonden 
weer glimmend te ronken voor de 
liefhebbers. En de brommers, oude 
motoren en Solexen. Het oldtimer-
festival is een onderdeel van Rock-
`n-Roll Street Akersloot, een drie-

daags muziekfestival. Er kwamen dit 
keer elf bands naar het Wilhelmin-
aplein. In de grote tent werd lekker 
gedanst door mensen die zich in de 
juiste stijl hadden gekleed. Petticoats 
dus met suikerspinnen op het hoofd 
en de mannen met een vetkuif. Een 
van de hoogtepunten is de Solexrace 
met lange leren jassen en compleet 
met een potje op het hoofd.   

Castricum - Serena Stel heeft dub-
bel goud gewonnen op het Neder-
lands kampioenschap open water 
zwemmen voor senioren. 
Eerst zwom ze samen met teamge-
noten Jens Bakker, Serena Stel  en 
Ruben Dekker van De Dolfi jn naar 
het goud. Ze waren ruim vijf minuten 
sneller dan nummer twee. 
Daarna ging Serena de strijd aan met 

29 andere dames. De baan was 2.5 
km lang. Serena lag na de eerste 2.5 
km voorop. Op de laatste kilometer  
kwam Janina Beckers langszij. Het 
werd een spannende strijd met als 
winnaar Serena. Haar tijd 56.29.55 
was goed voor een baanrecord. 
Voor Serena waren dit haar eerste 
twee gouden plakken bij de senio-
ren.





September 2015

Verpaupering begraafplaats Provincialeweg afgesloten

Lunch aan tafel van 70 meter Opening van Westerplein

Bakkum - De Werkgroep Oud-Cas-
tricum luidde de noodklok omdat de 
begraafplaats van Duin en Bosch 
verpaupert. Dr. Jacob, de grondleg-
ger van de voormalige psychiatrische 
inrichting Duin en Bosch, overleed in 
1916 en hij ligt er begraven. Enkele 
jaren geleden is op initiatief van Oud-
Castricum zijn grafmonument geres-
taureerd en overgedragen aan Par-
nassia Groep, eigenaar van de be-

graafplaats. Ondanks de status van 
rijksmonument is langzamerhand de 
toestand van de begraafplaats dra-
matisch verslechterd, volgens Oud-
Castricum. Bij de overdracht van het 
gerestaureerde grafmonument was 
de wens uitgesproken dat Parnas-
sia zich een goed rentmeester over 
dit cultureel erfgoed zal tonen. Foto: 
Ernst Mooij.

Castricum - De Provincialeweg naar 
Uitgeest ging dicht voor onderhoud. 
Dat zorgde voor opstoppingen, met 
name bij de spoorwegovergang Be-
verwijkerrstraatweg en de Rijks-
straatweg in Heemskerk. De pro-
vincie heeft in totaal drie weken ge-
werkt aan de weg, die werd veiliger 
ingericht waarbij ook de doorstro-
ming verbeterde. De werkzaamhe-

den zijn gecombineerd uitgevoerd, 
zodat er de komende twaalf jaar 
geen groot onderhoud meer nodig is. 
Maandagmorgen 12 oktober ging de 
weg weer open, maar de doorstro-
ming liet nog even op zich wachten. 
Het weekend ervoor ging de kruizing 
Provincialeweg-Zeeweg dicht en op 
zondag reden er ook nog eens geen 
treinen. 

Castricum - PWN bestaat 95 jaar. 
Ter gelegenheid daarvan trakteerde 
het bedrijf klanten op een wandel- 
en fi etstocht in het Noordhollands 
Duinreservaat. Daarnaast stond er 
voor  vierhonderd deelnemers een 
lunch klaar aan een zeventig meter 
lange tafel op een prachtige plek in 
de duinen. PWN werd in 1920 opge-
richt om alle Noord-Hollanders van 

schoon en gezond leidingwater te 
voorzien. Gestart is met het bouwen 
van een omvangrijke infrastructuur. 
In de jaren dertig volgde een be-
langrijke volgende stap: de Provincie 
vroeg toestemming om ook de dui-
nen te beheren. Vandaag de dag le-
vert PWN aan 780.000 huishoudens 
water en beheert ruim 7.300 hectare 
duingebied. Foto: Paul Vreeker.

Castricum - Er moest eigenlijk een 
vuur ontstoken worden door een 
prehistorisch fi guur tijdens de offi -
ciële opening van het Westerplein 
achter het NS-station, maar dat ging 
niet helemaal goed.  Met een druk 
op de knop heeft wethouder Leo van 
Schoonhoven toen maar het elektri-
sche licht ontstoken op het plein. De 
voetgangerstunnel onder het stati-

on moet nog worden aangepakt en 
er komen nog winkels op het plein, 
maar er zijn wel al vier eiken geplant 
en er liggen tegels met archeologi-
sche afbeeldingen en jaartallen. De 
fi etsenstalling bevindt zich nu achter 
het station. Daarop zijn zonnecollec-
toren aangebracht, de energie gaat 
naar het Huis van Hilde. Foto: Henk 
Hommes.





Oktober 2015

Gemeente houdt open huis Vlammende poëzie

Windnomade op Zanderij Plannen voor het dorp

Castricum – Tijdens de open dag 
van de gemeente Castricum was er 
van alles te beleven en er reed een 
treintje langs de verschillende loca-
ties, zodat het makkelijk was overal 
een kijkje te nemen. Naast een rond-
leiding in het gemeentehuis, kon het 
publiek genieten van tromgeroffel 
van raadsleden die aandacht vroe-
gen voor de vernieuwing van de lo-
kale democratie. Ook de Slag bij 

Castricum van 6 oktober 1799 werd 
op historische wijze herdacht bij het 
gemeentehuis. De afvalbrengdepots 
en de groenonderkomens trokken 
vooral mannen die zich lieten infor-
merenover het reilen en zeilen bij de-
ze afdelingen. 

De brandweer trok het meeste pu-
bliek met spraakmakende demon-
straties. Foto: Hans Peter Olivier. 

Castricum - North Sea Poetry bracht 
twee vlammende poëzieavonden 
met dichters die er vol voor gingen. 
Bij de poëziewedstrijd in De Bakkerij 
mochten de bezoekers meestemmen 
over de kwaliteit van de voordrach-
ten. Daartoe kreeg iedereen een vlie-
genmepper. Mischa van Huijstee, de 
voormalig stadsdichter van Assen 
won overtuigend met geestige ge-

dichten en een perfecte voordracht. 
Als beloning mocht deze dichter ook 
optreden op de North Sea Poetry 
Show, zaterdagavond in een bom-
volle clubMariz. Van Huijstee deed 
hier niet onder voor de grote namen 
als Bart Chabot en F. Starik, die de 
zaal imponeerden met hun gepassi-
oneerde en vermakelijke voordracht. 
Foto:  Martin Waalboer.

Castricum - Een kunstwerk zonder 
vaste woon- of verblijfplaats langs 
het ‘Gedichtenpad’ op de Zande-
rij. Oud-huisarts van camping Bak-
kum, Erna Burks, strandt even met 
haar windnomade achter het Strand-
vondstenmuseum. Deze windnoma-
de is onderdeel van haar expositie in 
het museum. De windnomade heeft 
ze in 2009 voor het Oerolfestival ge-

maakt, maar reist nog steeds door 
het land. De nomade is zelfs in New 
York geweest. Haar werk is  tot 16 ja-
nuari te bezichtigen. 
Wie daarna naar het bos loopt, leest 
gedichten over de natuur van de 
Castricumse dorpsdichter Bob van 
Leeuwen. Ze zijn geschreven op pal-
lets van de bollenkwekers in de om-
geving. 

Castricum  - In 2016 wordt als expe-
riment een deel van de Dorpsstraat 
en de Burgemeester Mooijstraat ge-
sloten voor autoverkeer. Dat is een 
van de plannen, opgenomen zijn 
in het document Detailhandelsvi-
sie Castricum, om het winkelen in 
het dorp aantrekkelijker te maken. 
Het Bakkerspleintje wordt aange-
pakt, reizigers die bij het station aan-
komen worden verleid naar de Bur-

gemeester Mooijstraat te lopen, er 
moet een sterkere ruimtelijke rela-
tie komen tussen de Dorpsstraat, het 
Bakkerspleintje, de Torenstraat en 
de Burgemeester Mooijstraat krijgen 
doorkijkjes, wandelroutes en beweg-
wijzering en het horecaplein kan veel 
gezelliger. 
Er wordt een gebiedsmanager aan-
gesteld om alles in goede banen te 
leiden. 





November 2015

Lawaaidemonstratie Kinderen komen in actie

Backum Brass kampioen Winnaars Groot Dictee

Castricum - Er was een lawaaide-
monstratie tegen het gemeentelijk 
beleid bij het gemeentehuis. 
Er waren zo’n 150 mensen op de 
been om te laten weten dat ze het 
ongehoord vinden dat thuiszorgme-
dewerksters hun baan verliezen, ou-
deren hun thuiszorghulp zien ver-
dwijnen of verminderen met wie ze 
vaak al een jarenlange band hebben 

opgebouwd. Want de bedragen die 
de BUCH-gemeentes oplegden aan 
de thuiszorgorganisaties zouden te 
laag zijn om volgens de CAO uit te 
betalen. 

Ook de fracties van SP en Groen-
Links gaven gehoor aan de oproep 
van de FNV om te protesteren tegen 
de maatregelen van het college.   

Castricum - Een grote groep basis-
schoolleerlingen van de bovenbouw, 
hun leerkrachten en ouders kwamen 
met spandoeken naar het gemeen-
tehuis om te protesteren tegen het 
stopzetten van fi nanciering van de 
zogenaamde combinatiefunctiona-
ris; vakdocenten die gymles geven, 
drama en schoolzwemmen. Van-
af de invoering van de vakdocenten 

in 2011 was het volgens tegenstan-
ders van de voortgang van de bijdra-
ge duidelijk dat het om een tijdelijke 
functie ging. Maar een meerderheid 
van de raad stemde in met een motie 
en amendement om een deel van de 
kosten ook in het schooljaar 2016 te 
dragen. De gemeente betaalt veertig 
procent, net zoveel als het rijk, en de 
scholen de overige twintig procent. 

Castricum - Op vrijdag de dertien-
de nam Backum Brass van Emergo 
deel aan het Nederlands kampioen-
schap in Tivoli Vredenburg Utrecht. 
De uitvoering werd door de jury be-
loond met 92, van de 100 te beha-
len punten. Met deze overtuigende 
uitvoering, is Castricum een Neder-
lands kampioen rijker. 
Dit jaar namen in totaal 45 bands 
deel aan dit evenement, verdeeld 

over vijf divisie’s, de vierde tot en 
met de eerste divisie en de kampi-
oensdivisie. Elke orkest speelde het-
zelfde werk. 

De  nieuwe dirigent van Backum 
Brass, Vincent Verhage, is nog maar 
vanaf april aan het werk met deze 
band. Dit belooft wat voor de toe-
komst! Op de foto een deel van de 
band. 

Castricum - Tijdens het Groot Dic-
tee Castricum in de bibliotheek bon-
den ouderen de strijd aan met jon-
geren. Er waren circa veertig deel-
nemers. Het dictee werd weer keer 
geschreven door Hanneke Klin-
kert, oud-docente Nederlands van 
het Bonhoeffercollege, en ging on-
der andere over de columnist/schrij-
ver A.L. Snijders. Bij de senioren 
werd de eerste prijs behaald door Li-

lian Schreuder met slechts vier fou-
ten. De vier voorafgaande jaren won 
ze ook al de eerste prijs. De tweede 
prijs bij de senioren ging naar Her-
man Heijne en de derde prijs naar 
Minka van den Berg.  
Bij de junioren was de eerste prijs 
voor Jonas van Kappel met veertien 
fouten, nummer twee was Kirsten 
Peters gevolgd door Eline van der 
Beek.





December 2015

Schelpenkar bij Fjoertoer Fred Teeven bij Turn-Over

Expo van wereldformaat Vluchtelingen in Limmen

Bakkum - De Fjoertoer in Egmond 
viel  dit jaar voor een groot gedeel-
te in het water. Jan Tuin en Ronald 
Cats waren erbij. Zij waren de koet-
siers van de verlichte Bakkumse 
schelpenkar; een van de festivitei-
ten langs het wandelparcours. Maar 
de storm zette op en en het regende 
fl ink. De reddingsbrigade reed af en 
aan om onderkloelde wandelaars op 

te pikken. Ook het Castricumse Kun-
stenaarscollectief CAKtwo met Mari-
na Pronk, Berend Wijers en Peter Rij-
ke waren er met hun project ‘Kun je 
een rups leren vliegen?’. Het proces 
van eitje, rups, cocon tot vlinder werd 
in beeld werd gebracht in de betrek-
kelijke luwte achter de duinen aan 
de Herenweg in Bergen.  Foto: Ro-
nald Cats.              

Castricum - Tweede Kamerlid Fred 
Teeven bracht een bezoek aan pro-
ject Turn-Over. In het clubhuis van 
de Castricumse Rugby Club woonde 
Teeven een presentatie onder leiding 
van jobcoach Joeri Peperkamp bij. 
Aansluitend bezocht het gezelschap 
de training van de huidige Turn-Over 
groep. Turn-Over is een traject waar-
in jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt worden klaargestoomd 

voor een gestructureerd zelfstandig 
bestaan met baangarantie. 

Door middel van de normen en 
waarden uit de rugbysport worden 
de jongeren fysiek en mentaal ge-
stimuleerd, gemotiveerd en onder-
steund in het nemen van verant-
woordelijkheid. Teeven was enthou-
siast: ,,Ik zal staatssecretaris van Rijn 
wijzen op Turn-Over.” 

Castricum - Een wel zeer bijzon-
dere openluchtexpositie kwam naar 
Castricum met het werk van Jimmy 
Nelson. Tussen 2010 en 2013 reisde 
Jimmy Nelson de wereld over om de 
meest fantastische inheemse cultu-
ren te fotograferen. 
Meerdere wandelroutes leiden langs 
honderd foto’s, gepresenteerd op 
doeken van twee bij drie meter, uit 

zijn fotografi eproject ‘Before they 
pass away’. De tentoonstelling is tot 
stand gekomen dankzij de inzet van 
Bart Wierenga in samenwerking met 
de gemeente Castricum en C aan 
Zee. ,,U mag best weten dat we als 
gemeente zeer trots zijn”, aldus bur-
gemeester Mans. ,,Dit is niet zo maar 
een tentoonstelling, dit is er een van 
wereldformaat.”

Limmen - Het was een gigantische 
klus om voor circa 150 vluchtelingen 
een tijdelijk onderkomen te realise-
ren in sporthal De Enterij, maar het 
lukte. De bedden stonden klaar in 
de zaal waar vloerbedekking is ge-
legd om het lawaai te dempen. In 
een grote tent op het parkeerterrein 
werden drie maaltijden per dag ge-
serveerd met medewerking van een 
cateraar uit Akersloot en onderne-

mers uit de gehele gemeente. En er 
werden door vrijwilligers zo’n tachtig 
verschillende activiteiten aangebo-
den. De groep bestond uit mannen, 
vrouwen en zo’n zestig kinderen en 
afkomstig uit verschillende landen 
in het oorlogsgebied. Vanwege de 
kerstvakantie was er voor de kinde-
ren geen school. ,,Hartverwarmend”, 
noemde burgemeester Toon Mans 
de inzet van de vele vrijwilligers. 
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