
 
00   00 maand 2015

124 januari 2017 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Ophef rond tweet 
Henny Huisman

Castricum - Een bericht op 
Twitter van Henny Huisman 
heeft voor grote commotie ge-
zorgd op social media. Op 28 
december schreef hij in een 
tweet: ‘Ik zag een jongentje 
van 9 met een grote vuurpijl en 
zei, kijk je uit? Hij zei, bemoei 
je er niet mee ouwe kankerlul!’ 
Op Facebook noemde de een 
het bericht aandachttrekkerij, 
een ander sprak over het verlo-
ren gaan van normen en waar-
den. Huisman, die zelf te ma-
ken heeft gehad met de ziek-
te kanker, kreeg veel steun-
betuigingen. Het AD pakte 
het nieuws op en schreef er 
een artikel over dat niet hele-Bikkels kopje onder in zee

Bakkum - Het was eigenlijk 
al te koud om op het strand 

te wandelen met een ge-
voelstemperatuur van zo’n 

vier graden onder nul door 
een straf windje uit het zui-
den, maar dat weerhield jong 
en oud er niet van een duik 
te nemen in het koude zee-
water zondagmiddag. De 
meeste deelnemers kwamen 
niet heel ver en keerden snel 
om. Echte bikkels gingen wel 
echt kopje onder, een aan-
tal om de brakheid van de 
Nieuwsjaarsochtend van zich 
af te spoelen. Foto: Henk 
Hommes.TOMPOUCE VAN DE WEEK

BANANEN TOMPOUCE

IN MAAR LIEFST 8 SMAKEN

1,75

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

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

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

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

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924

Zonneboilers
Zonnepanelen
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Airconditioning
Ventilatie

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

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

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

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

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

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

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

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

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

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

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

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

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

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

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

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

INSTAL
®

maal klopte. Op Twitter noem-
de regisseur Willem Bosch dit 
verhaal vervolgens een gro-
te leugen. De ‘operette van de 
straat’ was volgens Bosch he-
lemaal door Huisman verzon-
nen. Hennyhoaxman werd een 
trending topic op Twitter. 
Henny vertelt desgevraagd: ,,Ik 
zag vier jongens bij de dieren-
winkel op de Dorpsstraat. Het 
vuurwerk hadden ze daar he-
lemaal niet gekocht. Ze lie-
pen richting station. Ze schep-
te op over hun leeftijd, vandaar 
dat die ene jongen zijn leeftijd 
noemde. Een klein opdonder-
tje. Hij was het die mij na mijn 
goedbedoelde waarschuwing 
uitschold.” 
De storm ging hierna net zo 
snel weer liggen als hij opge-
stoken was. 
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Het HELE JAAR
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wasmiddelen
Alle soorten 
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Unox  
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• 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten.
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DEZE WEEK IN ONZE KRANT:

Reformmarkt.nl 
Wenst u een  
gezond 2017 

a.s. vrijdag op de markt. 
 

Op vertoon van 
deze advertentie 
krijgt U 15% kor-
ting op één arti-
kel naar keuze.  

m.u.v. weleda producten 
 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Rundervinken
Elke 2e grati s

Kant en klaar
2 personen
Boerenkool
1 Rookworst

Samen €6,99
Stoofl apjes 

kant en klaar
50% korti ng
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Geen minirokken voor Carambella’s
Limmen - Ruim tien jaar ge-
leden is op initiatief van Riet 
Min gestart met biljarten voor 
dames in De Vredeburg. Ge-
orge Jacet gaf les aan de da-
mes. Er werden wel kleding-
afspraken gemaakt; geen 
laag decolleté en geen mini-
rokken. Na een aantal lessen 
zijn de vrouwen begonnen 

met een onderlinge competi-
tie en zo is dat tien jaar later 
nog steeds. Inmiddels spelen 
de dames elke donderdag-
ochtend. Zij maken deel uit 
van Senioren Biljart Limmen 
en naast de competitie is er 
ruimte voor een potje vrij bil-
jarten. De dames zijn gemo-
tiveerd, soms fanatiek, maar 

er is vooral veel lol. Senioren 
Biljart Limmen vindt plaats 
van maandag tot en met vrij-
dag van 13.00 tot 17.00 uur 
en op iedere tweede en vier-
de donderdag van de maand 
van 19.00 tot 22.00 uur. Ieder-
een is welkom. Bel voor meer 
informatie Ben Piepers, 06-
86268128.

Akersloot - Wie in aanmer-
king wil komen voor een gra-
tis cursus rock-’n-roll, kan 
meedoen met een quiz. Be-
antwoordt de volgende 
drie vragen: Wie wordt be-
schouwd als The King of 
rock-’n-roll? Noem de ge-
boorte en sterfdatum van El-
vis Presley. In welk jaar be-
gon Elvis Presley zijn muzika-
le carrière? 
Antwoorden mailen naar 
sonnyzichem@hotmail.com. 
De trekking is op zondag 15 
januari om  12.30 uur in café 
de Vriendschap in Akersloot.

Rock-’n-roll 
quiz

Historische 
kostuums 

Castricum - De middel-
eeuwen worden ook wel ‘de 
donkere eeuwen’ genoemd. 
Maar waren het echt donke-
re eeuwen? Of werd er ook 
wel kleurrijke kleding gedra-
gen?
Martine Teunissen vertelt op 
donderdagavond 19 janua-
ri in de bibliotheek in Cas-
tricum over de klederdracht 
van deze periode, die wel 
1000 jaar beslaat. Tijdens de 
lezing toont Martine Teunis-
sen replica’s van kleding uit 
de vroege middeleeuwen en 
uit de 14e en 15e eeuw. 
De lezing start om 20.00 uur. 
Aanmelden kan op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of bij de klantenservice in de 
bibliotheek. 

Pinken uit 
water gevist

Limmen - Op oudejaars-
dag rond 8.00 uur werd 
de brandweer van Limmen 
opgeroepen omdat er een 
dier te water zou zijn ge-
raakt op de Koningsdam. 

Er bleken drie pinken ont-
snapt te zijn waarvan er twee 
in het water beland waren. 
De politie had er al een uit 
weten te krijgen, de ander 
is door de brandweer op het 
droge gehaald.

Op oudjaarsavond om 23.15 
uur zijn de brandweerlieden 
van Limmen met spoed uit-
gerukt voor een container-
brand aan de Nijverheids-
weg in Heiloo. De container 
stond vlak naast een bedrijfs-
pand. De brandweer heeft er-
ger weten te voorkomen.

Heerenzeventien zijn springlevend

Akersloot - In 2002 werd 
door een paar mannen uit 
Akersloot, Limmen en Uit-
hoorn een shantykoor opge-
richt. Shanty’s zijn de liede-
ren die matrozen zongen bij 
het zware werk aan boord. 
Om deze arbeid met elkaar 
in de juiste cadans te kunnen 
doen en te kunnen volhou-
den zong men samen in het 
tempo van het werk.
Zingen voor eigen plezier, 
maar al snel kwam er vraag 
naar optredens en breidde 
de club zich uit tot zo’n ze-
ventien man. Voor de naam 
keek men naar het roem-

ruchtte scheepvaartverleden 
van Nederland via de Ver-
enigde Oostindische Com-
pagnie. Het bestuur daarvan 
werd Heeren Zeventien ge-
noemd en zie een naam was 
geboren.
Ook Nederlands repertoire 
werd toegevoegd en met be-
geleiding van accordeon en 
gitaar werd menig optreden 
een feestje.Vaak op de stei-
ger bij de rondvaartboot van 
het Hoorntje, maar ook bij de 
tewaterlating van grote jach-
ten, onder andere van Steve 
Jobbs in Aalsmeer.
Komend jaar wordt het vijf-

tienjarig bestaan gevierd. 
Naast een kleine terugblik 
wordt het vooral werken aan 
de toekomst. Enkele  mannen 
stappen uit het koor en nieu-
we treden toe. Een nieuwe 
repetitor is gevonden in de 
persoon van Fred Lagerwe-
ij. Het jaar 2017 staat naast 
het derde lustrum dan ook in 
het teken van vernieuwen en 
doorgaan. 
De Heeren kunnen nog en-
kele zangers gebruiken. 
Vooral tenoren en baritons 
zijn welkom. Contact via 
www.heerenzeventien.nl of 
06-18402632.

Klaverjassen en keezen voor Ethiopie
Castricum - De werkgroep 
Castricum-Ethiopië houdt 
een klaverjasmiddag op zon-
dag 22 januari in het paro-
chiehuis bij de Pancratius-

kerk. Er is ook een mogelijk-
heid te keezen. Het begint om 
13.30 uur en duurt tot onge-
veer 16.30 uur. De opbrengst 
van de toegangsprijs komt 

geheel ten goede van projec-
ten in Ethiopië. Men kan zich 
tot 18 januari opgeven via lia-
hoogeland@zonnet.nl, tel.: 
0251-656100.
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Decorade met oude
en hedendaagse kunst

Heemskerk - Op 6, 7 en 
8 januari wordt in Château 
Marquette de zestiende edi-
tie van Decorade gehouden. 
De uitgebreide kunstcollec-
tie wordt gepresenteerd in de 
sfeervolle ambiance van het 
oude kasteel met slotgracht 
gelegen op het schitterende 
landgoed. Liefhebbers van 
zowel eigentijdse als klassie-
ke kunst kunnen weer hun 
hart ophalen om iets span-
nends te vinden tussen de 
vele verrassende stukken en 
werken die worden gepre-
senteerd door 35 beeldende 
kunstenaars, kunstgaleries 
en de kunsthandel.
Naast de exposanten die eer-
der aan de art fair meededen, 
is er ook een grote collec-
tie van nieuwe deelnemers. 
Nieuw is ook de 3D-Kunst-
parade met glaskunst, me-
taal, hout en keramische ob-
jecten. 
Verder eigentijdse en klassie-
ke kunstwerken en een fi jne 

keuze klein antiek, zilver en 
kristal, er zijn sieraden en de-
signmeubelen in metaal. Be-
zoekers kunnen bovendien 
informatie inwinnen over res-
tauratie, reparatie en onder-
houd van schilderijen door 
Anita Weltman, restaurateur. 

Verschillende deelnemers 
taxeren meegebrachte ob-
jecten voor inkoop of inruil. 
Iedere bezoeker ontvangt in 
de kunstboekenstand van 
Uitgeverij Arti uit Alkmaar 
een glossy gratis. Het adres is 
Marquettelaan 34 in Heems-
kerk, parkeren is gratis. De 
kunstbeurs is geopend op 
vrijdag 6 januari van 19.00 tot 
22.00 uure is dan gratis toe-
gankelijk. 

Zaterdag 7 en zondag 8 janu-
ari is de Decorade te bezoe-
ken van 11.00 tot 17.00 uur. 
Het kasteel is rolstoelvrien-
delijk. Meer informatie is te 
vinden op www.decorade.nl.

Cabaretier Pieter Jouke en 
cabareceptie in Huiskamertheater

Castricum - Televisie, ra-
dio, de grotere theaters en al 
vier avondvullende cabaret-
programma’s; dat is de Pie-
ter Jouke die donderdag 12 
januari in Franks Huiskamer-
theater zijn vijfde avondvul-
lende voorstelling komt spe-
len. Dat meldt Huiskamerthe-

aterdirecteur Frank Boske. 
Doodgewone dingen trekt de 
43-jarige cabaretier/stand-
up comedian in het absurde 
met veel aandacht voor klop-
pende teksten. Pieter streeft 
in zijn voorstellingen naar 
een avond die omvliegt van 
de leukigheid. Donderdag 

12 januari om 20.30 uur trapt 
hij de eerste avondvullende 
voorstelling van 2017 af in de 
intimiteit van het groeiende 
theatertje aan de Dorpsstraat 
23 in Castricum.
Dan is er ook nog de nieuw-
jaar ‘cabareceptie’ op 6 en 7 
januari. Een uitgelezen kans 
eens kennis te maken met 
Huiskamertheater. Frank 
trakteert die twee avonden 
vanaf 19.00 uur op het nieu-
we jaar  en het vijfde succes-
volle Huiskamertheatersei-
zoen. Op dezelfde twee avon-
den speelt Janneke Jager 
haar inzending voor het Leids 
Cabaretfestival. Daar kunnen 
Huiskamertheaterliefhebbers 
en zij die dat willen worden 
vrij naar binnen lopen om te 
proosten en te genieten van 
een half uur cabaretpro-
gramma door Janneke, die al 
een paar keer eerder te zien 
was bij Frank. Deze avonden 
zijn vrij toegankelijk. Reser-
veren voor Pieter Jouke kan 
via www.dorpsstraat23.nl.

Brand aan Groteweide
Castricum - Het jaar begon 
niet goed voor bewoners 
van een huis aan de Grote-
weide. Van Oud op Nieuw 
om even voor 1.00 uur brak 
er brand uit in de houten 
schuur.Die stond vlak naast 
de woning. De brandweer 
heeft de brand snel weten 

te blussen met twee stralen 
hogedruk en wist te voorko-
men dat de brand zich uit-
breidde. Het schuurtje is 
volledig verloren gegaan en 
de schade aan de woning is 
ook behoorlijk. Over de oor-
zaak is nog niets bekend. 
Foto: Evelien Olivier.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

dinsdag 20.00 uur 
The Founder

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur 

De Zevende Hemel
zondag 11.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
De kinderen van Juf Kiet

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur 
A Streetcat named Bob

donderdag & vrijdag 16.00 uur 
Kappen

donderdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 3D

zaterdag 16.00 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 2D

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 21.00 uur 
Soof 2

donderdag 16.00 uur
Fantastic Beast - 2D

vrijdag 16.00 uur
Fantastic Beast - 3D

donderdag & vrijdag 11.00 & 13.30 uur
zaterdag & zondag 13.30 uur

Mees Kees langs de Lijn
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur 
Sing (NL) 3D

donderdag & vrijdag 11.00 uur
Vaiana (NL) 2D
zaterdag 16.00 uur

Vaiana (NL) 3D

Programma 05 jan t/m 11 jan 2017

The Founder
In dit controversiële ver-
haal achter de oprichting 
van McDonald’s speelt Mi-
chael Keaton de rol van 
Ray Kroc, een misluk-
te deur-aan-deurverkoper 
van milkshakemachines. 
Op de rand van zijn eigen 
faillissement ontmoet hij 
de twee broers Mac en 
Dick McDonald die een 
succesvol hamburgerres-
taurant runnen in het zui-

den van Californië. De ba-
sis van hun succes: een 
revolutionair en razend-
snel productieproces. De 
ambitieuze Ray Kroc laat 
de twee dromen van een 
enorme franchise: McDo-
nalds! Maar als Kroc aan 
boord stapt van het bedrijf 
komen de broers erachter 
dat Kroc hele andere plan-
nen heeft met de onderne-
ming.

In De Zevende Hemel ont-
moet het publiek Maria 
Rossi, die samen met haar 
man Max het prachtige Ita-
liaanse restaurant De Ze-
vende Hemel runt. 
Wanneer het leven een on-
verwachte wending neemt, 
besluit ze de familie, haar 
kinderen met partners, 

De Zevende Hemel
weer eens samen te bren-
gen. Echter staan oude ru-
zies, relatieproblemen en 
het jubileum van het fami-
lierestaurant haar wens in 
de weg? 
De Zevende Hemel is een 
hartverwarmende, muzikale 
fi lm en is een ode aan liefde 
en familie.
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Sprenkeling wint toernooi
Bakkum - Op 12, 19 en 23 
december is bij Biljartclub 
BVO aan de Stetweg weer 
het open bandstoottoer-
nooi gehouden, met deelna-
me van spelers uit de gehe-
le regio. Er bleven acht spe-
lers over voor de beslissen-

de ronde. Uiteindelijk bleek 
Jan Sprenkeling net even iets 
beter in vorm te steken en hij 
werd winnaar. Hij bleef Siem 
Bakkum nipt voor. Cor Hoe-
be legde beslag op de derde 
plaats. Ook spelen bij BVO? 
Bel 0251-656339.

Castricum - Sinds 1 januari 
is de ambtelijke fusie van de 
BUCH-gemeenten een feit. 
De ambtelijke organisaties 
van Bergen, Castricum, Hei-
loo en Uitgeest zijn nu één 
organisatie. 
De verandering is vooral voor 
ambtenaren van belang, ve-
len hebben nu een ande-
re standplaats. Inwoners zul-
len maar beperkt iets gaan 
merken van de veranderin-
gen. Men kan nog steeds in 
elk gemeentehuis een pas-
poort aanvragen. Ambtena-

ren waarmee een afspraak 
wordt gemaakt, zullen gaan 
pendelen tussen de diverse 
gemeentehuizen. 

Zo krijgen inwoners en on-
dernemers altijd een gesprek 
in hun eigen gemeentehuis. 
De ambtelijke fusie werd in 
gang gezet om de kwets-
baarheid van de individuele 
gemeenten te verkleinen en 
om de kwaliteit van het amb-
tenarenapparaat, door speci-
alisatie bijvoorbeeld, te be-
vorderen.

Fusie ambtenaren van 
gemeenten BUCH 

Pancratius opent deuren 
Nieuw Geesterhage

Castricum - Toneelvereni-
ging Pancratius speelt op 
vrijdag 13, zaterdag 14 en 
zondagmiddag 15 januari  
het stuk ‘Ouwe jongens kren-
tenbrood’ in de nieuwe the-
aterzaal Nieuw Geesterhage. 

Jarenlang hebben culture-
le verenigingen gewacht op 
een zaal waar men hun uit-
voering voor het voetlicht kan 
brengen. Eindelijk is het dan 
zover. Toneelvereniging Pan-
cratius mag het bal openen. 
Nieuw Geesterhage is een 

prachtig theater geworden 
met alle technische snufjes 
en andere voorzieningen, die 
nodig zijn voor perfecte voor-
stelling. 
‘Ouwe jongens krentenbrood’ 
is geschreven door Carl Slot-
boom en de regie is in han-
den van Gosse Zoet. Gosse 
heeft zijn sporen als toneel-
speler in het amateurtoneel 
wel verdiend en neemt nu 
plaats op de regiestoel. 

De inbrekers Gerrit en John 
zijn op dievenpad bij een 

huisarts, die op vakantie is. 
Hier worden ze verrast door 
een ouwe studiegenoot van 
de arts. Na 25 jaar ziet deze 
studievriend Gerrit aan voor 
zijn ouwe maat. Gerrit speelt 
het spelletje mee, maar dat 
loopt faliekant mis. 
Aanvang op vrijdag en zater-
dag 20.15 uur en zondagom 
14.15 uur. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij 
The Read Shop en Boekhan-
del Laan of bij pancratius@
ziggo.nl of telefonisch 06-
21262942.

Bakkum - Truus Witkamp-
Lankamp (88) stuurde een 
foto van haarzelf als dertien-
jarig meisje op het strand in 
Bakkum in de winter 1941-
1942. ,,De foto is stiekem ge-
nomen omdat fotograferen 
verboden was op het strand 
door de bezetters. Er lagen 
metershoge ijsschotsen, een 
verschijnsel dat daarna niet 
meer voorgekomen is.”  

IJsschotsen op 
het strand

Castricum - Zondagochtend 
8 januari is er weer gelegen-
heid om samen met anderen 
inzichtmeditatie te beoefe-
nen. ,,Door regelmatige be-
oefening krijg je meer inzicht 
hoe je geest werkt en hoe je 
reacties ontstaan”, vertelt Bi-
anca Vermeij. ,,Je gaat daar-
om anders kijken naar jezelf 
en alles om je heen en zorgt 
ervoor dat je met meer op-
merkzaamheid en aandacht 
leeft. Vipassana-of inzicht 
meditatie is een eenvoudige 
en krachtige vorm van medi-
tatie, waarvoor iedereen, on-
geacht levensovertuiging kan 
kiezen.” 
De ochtend wordt bege-
leid door Bianca en Anneke 
Breedveld en vindt plaats in 
het Yoga2Go, Pernestraat  31 
te Castricum van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Meer informa-
tie: bvermeij@telfort.nl en/of 
tel.: 06 49149542. 

Meditatie op 
zondagochtend

Sebastiaan Langeveld 
keert terug naar Egmond
Egmond - Sebastian Lange-
veld staat zaterdag 7 januari 
aan de start van de 19e editie 
van AGU Egmond-Pier-Eg-
mond. De oud-winnaar van 
2009 en 2014 gaat weer een 
gooi doen naar de titel. Het 
is voor Langeveld zijn eerste 
strandrace dit seizoen. 
Langeveld, die rijdt voor 
Cannondale-Drapac Pro Cy-
cling Team, heeft een wissel-
vallig seizoen achter de rug. 
Hij stond aan de start van de 
Tour de France en het we-
reldkampioenschap op de 
weg in Qatar en behaalde 
dit seizoen met een etappe-
zege de tweede plaats in de 
ronde van Tsjechië. In 2011 
won Langeveld de prestigi-
euze klassieker Omloop het 
Nieuwsblad en hij werd in 
zijn carrière tweemaal Ne-
derlands kampioen op de 
weg.
Organisator Le Champion is 
zeer content met het aan-
trekken van Langeveld:, ,,We-
derom hebben we een sterk 
deelnemersveld aan de start 
met zowel strandracespecia-
listen als bekende wegwiel-
renners. Langeveld is daar-
bij een absolute publieks-
trekker”, aldus Eventmanager 

Rick Mensen. Langeveld gaat 
in Egmond de strijd aan met 
de Belg Timothy Dupont. Du-
pont, winnaar van vorige edi-
tie, kwam Langeveld dit sei-
zoen al tegen bij de Belgium 
Tour. In het klassement van 
deze vierdaagse etappekoers 
ontliepen beide renners el-
kaar nauwelijks. Met een 
knappe derde plaats in de 
laatste etappe wist Timothy 
Dupont zich één plaats voor 
Langeveld in het eindklasse-
ment te vestigen.
Ruim 3.700 renners aan de 
start in Egmond aan Zee Za-

terdag 7 januari staan ruim 
3.700 renners aan de start 
van AGU Egmond-Pier-Eg-
mond, waaronder 70 kinde-
ren bij de jeugdwedstrijd. 
Ook deelnemers uit Bel-
gië, Duitsland, Italië, Groot-
Brittannië en Frankrijk ma-
ken hun opwachting in de 
Noord-Hollandse badplaats. 

Het startschot op de Noord 
Boulevard klinkt om 12.30 
uur. De inschrijving is inmid-
dels gesloten. Kijk voor meer 
informatie op: www.agueg-
mondpieregmond.nl
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Wandelen in de natuur
Regio - De werkgroep Ge-
zond Natuur Wandelen Hei-
loo biedt vanaf 12 januari el-
ke week een gratis, bege-
leide wandeling aan in het 
groen in en om Heiloo. Ieder-
een die het leuk vindt om in 
een rustig tempo een uurtje 
te wandelen is welkom. Voor 
meer informatie over Gezond 
Natuur Wandelen: www.ge-
zondnatuurwandelen.nl. De 
wandelingen zijn geen na-
tuurexcursies, maar onder-
weg vertellen de begeleiders 

kort iets over de natuur en de 
omgeving. 
De wandelingen zijn gratis en 
men hoeft zich niet van tevo-
ren op te geven. Na afl oop 
is er de mogelijkheid om sa-
men een kopje koffi e of thee 
te drinken. De wandelingen 
starten om 10.00 vanaf het 
Activiteitencentrum op Land-
goed Willibrordus, Bullaan 2 
Heiloo. Het Activiteitencen-
trum ligt naast kwekerij de 
Buitenkans, ingang tegen-
over de brandweer.

Eerste hulp aan kinderen
Castricum - EHBO vereni-
ging Castricum start weer 
een cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen. Tijdens de cursus 
leren de deelnemers hulp te 
verlenen aan kinderen, krijgt 
men inzicht in de gevaren die 
kinderen bedreigen en hoe 
deze kunnen worden voor-
komen. De cursus wordt ge-

geven volgens de eindter-
men van het Oranje Kruis 
en wordt afgesloten met een 
toets. Als deze toets succes-
vol wordt afgerond, ontvangt 
men het offi ciële certifi caat 
Eerste Hulp aan Kinderen. 

De cursus bestaat uit vier 
lessen van ieder drie uur die 

worden gegeven in Nieuw 
Geesterhage, Geesterduin-
weg 3 te Castricum. De cur-
susavonden zijn op dinsdag-
avond 10, 17, 24 en 31 janu-
ari 2017 van 19.00 tot 22.00 
uur. Veel ziektekostenverze-
keraars vergoeden (een deel 
van) de cursus. Voor meer in-
formatie of aanmelding tel.: 
0251-651060 tussen 19.30 
uur en 21.00 uur of info@
ehbocastricum.nl.

Akersloot - Vincent Denne-
man heeft de overwinning  
op zijn naam geschreven op 
De Cloppenburgh in de strijd 
om de KPB-mountainbike-
cup. 
Na ruim een ronde reed 
Henk Verdonk junior aan de 
leiding. Wegens materiaal-
pech moest hij halfkoers de 
wedstrijd verlaten. Onver-
wacht kwamen er twee nieu-

Vincent Denneman wint
we kanshebbers voor de 
overwinning; Wilfred Knegt 
en Vincent Denneman. Knegt 
nam resoluut de kopposi-
tie in met Vincent Denneman 
in het wiel. In de allerlaats-
te bocht lukte het Denneman 
op een brutale manier Knegt 
te verrassen en voorbij te ste-
ken, zodat de winst toch nog 
als buit werd binnengehaald. 
Henk Louwe werd derde.

Heiloo - Op 4 en 5 februa-
ri speelt Stichting Jeugdthea-
ter Heiloo in Theater de Beun 
de familievoorstelling ‘Diep in 
de zee...’ 
De bewoners van diepzee-
dorp Schubbeblubberveen 
hebben een probleem. El-
ke dag worden ze geteis-
terd door een mysterieus fe-
nomeen. Het dorp krijgt hier-
door dagelijks te maken met 
golfslag, heftige kou en niet 

te vergeten, vuilstormen! 
Vanwege dit dreigende ge-
vaar is het voor alle inwoners 
verboden het dorp te verla-
ten. Maar of iedereen zich 
hieraan houdt? 
Kaarten bij de kassa van The-
ater de Beun. In Limmen zijn 
de kaarten verkrijgbaar bij 
drogisterij Aker. Dit jaar zijn 
de kaarten ook online te be-
stellen via de website: www.
sjth.nl.   

Traktatie voor bewoners 
Strammerzoom van studenten

Akersloot - ,,Een frisse wind 
door het verzorgingstehuis 
en iets extra’s creëren voor 
de ouderen van Nederland 
is wat we wilden toen we be-
gonnen met het schoolpro-
ject Concepting van de Ho-
geschool van Amsterdam. 
Vanuit die gedachte zijn we 
gaan werken naar ‘Come Di-
ne With Me’; een dinershow 
in het verzorgingstehuis zelf, 
waarin we de bewoners een 
mooie ervaring willen ge-
ven, zonder te hoeven reizen. 
Strammerzoom Akersloot is 
het verzorgingstehuis waar 
we voor het eerst Come Dine 
With Me zullen geven.” 

Aan het woord is Rosa Been-
tjes die samen met Sam, 
Naomi, Nicole, Livia en Goos, 

allen studerend aan de Ho-
geschool van Amsterdam het 
project realiseert. ,,Omdat 
we niet de voor de hand lig-
gende doelgroep als studen-
ten wilden kiezen, hebben wij 
gekozen voor een doelgroep 
die onbekender is voor ons; 
ouderen in verzorgingstehui-
zen.” 

Come Dine With Me is een 
gratis evenement. Rosa: 
,,Daarnaast verspreiden we 
daags voor het event de Co-
me Dine With Me Krant on-
der de bewoners, met info 
rmatie over ons, interessan-
te stukjes voor de ouderen, 
informatie over donateurs en 
spelletjes. Daarnaast worden 
de bewoners alvast klaarge-
stoomd voor de avond zelf.” 

Tijdens Come Dine With Me 
eten de ouderen samen met 
een drankje en een speciale 
maaltijd met verse vis. Dit al-
les krijgt vorm door verschil-
lende kleine voorstellingen 
van Stichting Jeugdtheater 
Heiloo en mannenkoor Hee-
renzeventien.
,,Partijen die ons concept fi -
nancieel met producten on-
dersteunen zijn De Castri-
cummer, Deen Castricum, 
Zee & Meer Akersloot, Vak-
garage Akersloot, Podocen-
trum Alkmaar, Stuifbergen 
Assurantiën en Bakker Bo-
demonderzoek.” 

Come Dine With Me is op 
vrijdag 13 januari in Stram-
merzoom Akersloot van 17.00 
tot 18.30 uur. 

Poëzieprenten maken 
bij galerie Streetscape

Castricum - In een work-
shop van de drukpersbrigade 
wordt gewerkt met karton-
druktechniek, letterstempels, 
verschillende kleuren druk-
inkt, een drukpers en hai-
ku’s. Een haiku is een kort 
Japans gedicht, waarvan het 
onderwerp, de natuur, tot de 
verbeelding spreekt. Men 
kiest zelf een haiku uit om 
een mooie prent van te ma-
ken in kartondruktechniek. In 
het eerste deel van de work-
shop leren de deelnemers 
een kartondruk maken en af-
drukken. Er is ruimte om te 
experimenteren met verschil-
lende kleuren en composi-
ties. In het tweede deel gaan 
ze aan de slag met typografi e 
en letterstempels. De resul-
taten zullen worden ingelijst 
en tijdens de poëziemaand 
in de galerie geëxposeerd. 
De workshop wordt gegeven 
door Yvonne Zomerdijk en is 

zaterdag 14 januari van 13.30 
- 16.00 uur in Galerie Street-
scape, Dorpstraat 7 Castri-
cum. Inschrijven kan per-
soonlijk in de galerie of via 
workshops@streetscape.nl.  
De expositie is te zien van-
af donderdag 19 januari en 
wordt feestelijk geopend op 
zondag 22 januari om 16.00 
uur met livemuziek door het 
akoestische duo Onder de 
maan; Sander Egas (zang) en 
Walter Verdonk (gitaar). 
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PvdA maakt zich zorgen over 
bereikbaarheid per spoor

Castricum - De PvdA heeft 
opnieuw schriftelijke vragen 
aan het college gesteld over 
de bereikbaarheid per spoor 
en de gevolgen van de invoe-
ring van spoorboekloos rijden 
tussen Eindhoven en Amster-
dam Centraal voor Castricum 
en de overige gemeenten op 
de Zaancorridor.

Vanaf 2018 wil de NS tussen 
Eindhoven en Amsterdam el-
ke tien minuten een IC la-
ten rijden. Met zes intercity’s 
per uur wordt dit het eerste 
traject waar de NS hoogfre-
quent gaat rijden. Uiteinde-
lijk doel van de NS is om in 
het kader van het Programma 
Hoog-frequent Spoor (PHS) 
met zes IC’s tussen Eindho-
ven en Alkmaar te gaan rij-
den. Dave van Ooijen van de 
PvdA wil weten wat de gevol-

gen zijn voor de Noord-Hol-
landse gemeenten boven het 
Noordzeekanaal. 

,,De PvdA ziet op een drie-
tal terreinen dat het spoor 
in Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal eerder in z’n 
achteruit dreigt te gaan dan 
in z’n vooruit. De net inge-
voerde dienstregeling laat al 
een verslechtering zien. Met 
name de aansluitingen trein-
trein en trein-bus zijn erop 
achteruit gegaan. Een voor-
beeld is de overstap in Uit-
geest van de Zaanlijn op de 
Kennemerlijn in de avond en 
in het weekend. Was de over-
stap vorig jaar nog acht mi-
nuten, dit jaar is de wachttijd 
al veertien minuten. Boven-
dien verwacht de PvdA dat 
de te vernieuwen dienstrege-
ling als gevolg van het eind 

2017 in te voeren spoorboek-
loos rijden tussen Eindhoven 
en Amsterdam Centraal een 
negatieve doorwerking zal 
hebben op de regelmaat en 
de aansluitingen op treinen 
naar Noord-Holland boven 
het Noordzeekanaalgebied.” 

De partij verwacht bovendien  
dat de uitwerking van het OV 
Toekomstbeeld 2040 vooral 
zal leiden tot verbetering van 
het treinverkeer tussen de vijf 
grootste steden van Neder-
land. ,,In het OV Toekomst-
beeld 2040 staat op meer-
dere plaatsen dat de voorge-
nomen invoering van snelle 
treindiensten op een aantal 
corridors, zoals tussen Den 
Helder en Amsterdam, er toe 
zal leiden dat IC’s op tussen-
gelegen stations niet meer 
zullen gaan rijden.”

Alternatieve muzikale 
nieuwjaarsreceptie

Castricum - Op zaterdag 7 
januari komen muzieklief-
hebbers aan hun trekken bij 
ClubMariz op de Dorpsstraat. 
De alternatieve nieuwjaars-
receptie is gratis toeganke-
lijk voor iedereen. Het feestje 
begint om 20.30 uur met de 
rockformatie SuperCharger. 

De band Morgan heeft voor 
een paar nummers de bla-
zersgroep uitgeleend. De 
band Morgan speelt in vol-
le bezetting. De acht man en 
vrouw sterke funk-, soul- en 
discoband komt met hun vol-
ledige blazerssectie. Jackie 
Teerenstra treedt op, zij is be-
kend van The Voice Of Hol-
land, waar zij tweede werd, 
en ze maakte in 2014 deel uit 
van de band van Trijntje Oos-
terhuis. Ook Finn Karels komt 
langs. Finn speelde onder an-

dere in de musicals Ciske de 
Rat en Mary Poppins. Hij is 
stemacteur bij Disney en Nic-
kelodeon en is daarnaast be-
kend van The Voice Kids. En 
dan een verrassende vriend 
van Morgan: Frans ten Kleij. 
Gitarist, mondharmonicaspe-
ler en bluesfanaat. 
Al bijna vijftig jaar speelt hij 
de sterren van de hemel bij 
John the Revelator. Een van 
de beste bassisten van Ne-
derland, André Voebel, komt 
ook. Hij speelt bas, maar 
schrijft ook kinderliedjes. 
Zijn werk is soundesigner bij 
3FM. Daar werkt hij met een 
van de bekendste dj’s van 
Nederland, Ruud de Wild. 
Als pauzeact treden hiphop-
duo Sam & Falko op en er ko-
men meer muzikanten waar-
onder singer/songwriter Luc 
Nieuwland.

IJspret in de Museale Hoek

Limmen - Het kan vriezen, 
het kan dooien, maar in Lim-
men gaat op zaterdag 21 ja-
nuari de kluuntocht in de 
‘Museale Hoek’ hoe dan 
ook door. Het parcours voert 
langs de PKN kerk, de bol-
lenschuur van de Hortus Bul-
borum, het gebouw van Mu-
ziekvereniging Excelsior en 
het aangrenzende museum 
de Oude School van de Stich-
ting Oud-Limmen. 
Van 16.00 tot 20.00 uur staat 
alles in het teken van de 
schaatssport, waaronder de 
Elfstedentocht. Tot de Lim-
menaren die deze vaak meer-
maals hebben uitgereden, 
behoren bijvoorbeeld Piet 
Bloedjes, Dick de Haan en 
Peter Hollenberg. In ‘85, ‘86 
en ‘97 waren ze erbij. Ze ont-
moetten elkaar bij Oud-Lim-
men, als ze hun kruisjes, fo-
to’s en trofeeën komen inle-

veren voor de tentoonstel-
ling in de Oude School. Dan 
komt opeens Joop Beers bin-
nen. Niet alleen is hij de oud-
ste van de vier maar hij heeft 
ook in 1956 en ‘63 meege-
daan. Van die laatste tocht 
heeft hij geen kruisje, omdat 
deze door zware sneeuwval 
niet mocht worden uitgere-
den, maar de andere vier be-
waart hij in een doosje.
Niet alleen op de Elfsteden-
tocht wordt gefocust. In de 
bollenschuur is er volop aan-
dacht voor de alternatieve 
Elfstedenstocht op de Weis-
sensee. Verantwoordelijk 
man is mister Weissensee 
himself: Jos Bruijns. Bij Excel-
sior wordt muziek gemaakt 
en is allerhande schaatskle-
ding te zien, terwijl in de Ou-
de School een fi lm wordt ver-
toond van Limmer ijspret. Te-
vens is er een presentatie van 

de geschiedenis van de Lim-
mer IJsclub. In de PKN kerk 
is er een tentoonstelling zo’n 
vijftig verschillende soorten 
schaatsen van Castricum-
mer Rob Leenaars, die op 24 
januari ook een lezing over 
schaatsen houdt. 
Schaatsliefhebbers uit de 
omgeving biedt een bezoek 
aan de Museale Hoek (Zuid-
kerkenlaan/Schoolweg) ook 
de kans om oude bekenden 
te ontmoeten in een passen-
de omlijsting. Het parcours is 
feestelijk verlicht en Excel-
sior zorgt op verschillende 
plekken langs de route voor 
livemuziek. Ook de inwendi-
ge mens wordt niet vergeten. 
Voor kinderen is een speur-
tocht uitgezet. De toegang 
is gratis. De stempelkaarten 
voor de consumpties zijn op 
maandagochtend en -avond 
9 en 16 januari verkrijgbaar 
bij Oud-Limmen en bij Dick 
en Margreet Denekamp in 
Ons Huis aan de Zuidker-
kenlaan 25. Voor wie zater-
dag niet kan, is op 22 januari 
wel nog de tentoonstelling in 
de Oude School te zien zon-
der koek en zopie van 11.00-
16.00 uur en daarna tot eind 
februari tijdens de openings-
tijden van Oud Limmen op 
maandagochtend en -avond.

Op de foto: Piet Bloedjes laat 
Lia Admiraal van Oud-Lim-
men een van zijn foto’s zien. 
Op de voorgrond de Arie-
Krom-bokaal die hij drie keer 
won.

Manon Kruiver sluit 
het jaar af met winst

Castricum - Traditiegetrouw 
komt crossend Nederland te-
zamen op oudejaarsdag in 
Soest om het jaar af te slui-
ten met een pittige cross. Dit 
jaar deden twaalf TDR-at-
leten deze traditie eer aan. 
De grootste eindejaarsknal-
lers waren Bram Anderiessen 
(derde JJunA), 
Manon Kruiver (eerste vrou-
wen korte cross) en Ronald 
Schröer (zesde mannen pro-
minenten en tweede NL).
Bram Anderiessen bereik-
te een derde plaats bij de 
6.000 meter lange cross van 
de jongens A. Manon Kruiver 
liep de gehele race vooraan 
mee en kon prima controle-
ren. Het laatste stuk van de 
3200 meter lange cross bleek 
de Castricumse de sterkste. 
Zij kwam over de streep in 

12’38” en had acht seconden 
voorsprong op de nummer 
twee. Bij de korte cross man-
nen kwam een vijftal TDR-at-
leten in actie. Mahadi Abdi 
Ali was de snelste. Hij fi nish-
te als elfde in 10’53”. Bij de 
6.000 meter lange cross bij 
de vrouwen kwamen Jill Hol-
terman en Lotte Krause in ac-
tie. Holterman liep een sterk 
opgebouwde race en zag dit, 
net als haar partner Schröer, 
beloond met een zesde 
plaats (4e NL) in 23’22”. Na 
zijn sterke 32e plaats op het 
EK cross in Chia wist Ronald 
Schröer de sterke lijn door 
te trekken in Soest. Schröer 
miste net de aansluiting met 
de kopgroep van vier man en 
liep daardoor bijna de gehele 
race alleen. De atleet kwam 
als zesde over de streep.
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Klassiek koffieconcert van het 
Mokum Duo bij De Zwaan Cultureel

Uitgeest - Na het eerste 
mooie en bijzondere concert 
door Maaike Widdershoven 
staat het publiek op  zondag 

8 januari wederom iets moois 
te wachten in De Zwaan. Dan 
treedt namelijk op het Mo-
kum Duo. Her duo speelt be-

Expositie Vereniging Oud Uitgeest 

Uitgeest - Vanaf 12 januari 
wordt in de hal van het ge-
meentehuis de tentoonstel-
ling ‘Polderdorp Uitgeest’ ge-
houden. De titel van deze ex-
positie, die is ingericht door 
de Vereniging Oud Uitgeest, 
is gebaseerd op het feit dat 
de bebouwde kom van het 
dorp voor het grootste deel 
in polder de Zien ligt en bo-
vendien omringd wordt door 
andere polders en boezem-
water. 

Daarbij is het aardig om te 
vermelden dat als gevolg van 
een grenswijziging de Een-
denkooi in de Castricummer-
polder sinds 1993 ook tot de 
gemeente Uitgeest hoort.  
Op een van de twaalf ta-
bleaus wordt duidelijk ge-
maakt wat polders zijn, waar-
toe zij dienden en hoe zij zich 
in de loop der eeuwen heb-

ben ontwikkeld. Tom Poes en 
Heer Bommel zijn de bezoe-
ker hierbij behulpzaam. Gro-
te en kleine polders van Uit-
geest, het Plankenpad dat 
van Westergeest naar Krom-
menie liep, de boten waar-
mee in de polders werd ge-
varen, het hooien en de turf-
winning… het komt allemaal 
aan bod.

Plattegronden, tekeningen en 
foto’s geven telkens weer een 
kenmerkend beeld van af-
zonderlijke polders. Veel van 
het geëxposeerde materiaal 
is overigens nog niet eerder 
tentoongesteld of in gedruk-
te vorm verschenen.

Historische bouwwerken zo-
als molens, veren, sluizen en 
forten (Stelling van Amster-
dam) maken deel uit van de 
landschappen om ons heen. 

De column van 
Monique.......

Mag ik beginnen met u een fantastisch 2017 toe te wen-
sen? Dat al uw goede voornemens dit keer nou maar eens 
mogen lukken. Om meteen even duidelijkheid te scheppen: 
ik heb ze niet! Of nou eigenlijk misschien toch wel…. mijn 
goede voornemen is om flink stout te zijn, minder braaf dus. 
Op het nieuwjaarsfeest sprak ik met een vriendin over ons 
redelijk brave leven tot nu toe en dat het tijd wordt voor wat 
peper. 
We zijn er alleen nog niet helemaal over uit hoe we dit pre-
cies dienen in te vullen. Misschien kwam het door het the-
ma van de nieuwjaarsavond, ‘zestiger/zeventiger jaren par-
ty’. Ten tijde van de hippies was ik een jaar of 10 dus heb er 
wel het een en ander van meegekregen maar ik was nog 
te jong voor deelname aan de sit-ins op de Dam. Iedereen 
had het over langharig tuig maar mijn inwonende oma en 
mijn ouders vonden het allemaal niet zo erg. Peace, hasjiesj 
en marihuana ach, we piepen nu wel anders. Een beetje re-
bellie moet kunnen en we zien in de landen om ons heen 
dat het prettig is dat tegengas geven hier in Nederland ge-
woon mag. 
Afijn, op die nieuwjaarsparty moest iedereen verkleed ver-
schijnen en we hadden allemaal aardig ons best gedaan. 
Een aantal mannen had zich totaal uitgeleefd op het aan-
schaffen van een, in het echt ontbrekende, weelderige 
haardos. De een zag er uit als een ouwe indiaan terwijl een 
ander iets onduidelijks op het heufd droeg waarbij we ons 
de hele avond afvroegen waar die scheiding nou hoorde te 
zitten. De dames liepen in catsuit of bloemetjesjurken met 
haarbanden en peacekettingen. Iedereen had hapjes ge-
maakt uit oude kookboeken en het smaakte echt allemaal 
even lekker. Weken van te voren hadden we flinke voorpret 
bij de voorbereiding en werd er druk heen en weer geappt. 
Een van de belangrijkste zaken was toch wel de muziek-
keuze en ook daaraan was ruim aandacht besteed. The Ma-
mas and the Papas, The Beach Boys, Creedence Clearwa-
ter Revival, ze waren sfeervol aanwezig en iedereen brulde 
de teksten mee. Naarmate de avond vorderde en hiermee 
ook de drankinname werd de precieze tekst iets minder be-
langrijk maar ging het meer om het ‘gevoel’ wat uiteindelijk 
ook zeer ‘hippie’ was. We dansten tot we niet meer konden 
en moe op de banken vielen waar we een leuke quiz kregen 
voorgeschoteld met vragen over betreffende tijdspanne. Om 
00.00 uur proostten we op 2017 en buiten stuurden we en-
kele pijlen de lucht in die met een zielig boogje vroegtijdig 
afhaakten terwijl de buren een godsvermogen aan vuurwerk 
drie kwartier lang het universum injoegen. De glazen wer-
den bijgeschonken, er werd wederom uitzinnig gedanst en 
gezongen. Een heerlijk feest, eentje om nooit meer te ver-
geten. Met dank aan de gastheer en gastvrouw. En nu moet 
ik dus gaan bedenken hoe ik in 2017 minder braaf ga zijn.  
Ik ben er gewoon te MOE voor! 

Monique Teeling

2017

Heemskerk - Buurtcentrum 
d’Evelaer aan de Luttik Cie 
start vanaf 11 januari weke-
lijks met peuterdanstheater. 
Theater voor kinderen van 1,5 
tot 4 jaar van 10.00 tot 11.00 
uur. 

Samen met een peuter op 
woensdagochtend theater 
maken. Groot en klein zullen 
leren dansen, zingen en to-
neel spelen. Ouders, groot-

ouders of verzorgers gaan 
er samen met het kind iets 
moois van maken (één ou-
der per kind). Er zal worden 
ingespeeld op de ontwikke-
ling van het kind. Het thema 
op 11 januari is ‘Sneeuw’. El-
ke ochtend heeft een afge-
rond programma en een an-
der thema.
Aanmelden is niet nodig. 
Kosten zes euro per keer in-
clusief consumptie. 

Eenmaal aangekomen bij 
een prachtig bord met pano-
rama’s en oude kaartjes van 
Bus en Dam zal menig be-
zoeker zich erover verbazen 
hoe fraai het landschap in 
de directe omgeving van Uit-
geest eruitziet. 
Een verrassend element in 
deze expositie is het tableau 
‘Kunst en polder’ met repro-
ducties van schilderijen en 
tekeningen. Deze werken 
zijn gemaakt door kunste-
naars die de Uitgeester pol-
ders als onderwerp hebben 
genomen.

Ongetwijfeld zal de aan-
dacht van de bezoeker wor-
den getrokken door een ta-
bleau waarop aanschouwe-
lijk wordt gemaakt wat het 
effect zal zijn als het A9-tracé 
in Uitgeest naar een voorstel 
van de AVBU wordt onderge-
bracht in een tunnelbak. Te-
keningen en foto’s laten het 
effect zien van het wegne-
men van de barrière tussen 
het dorp en het oostelijk ge-
legen poldergebied. Het vi-
suele contact tussen dorp en 
polder is dan hersteld.
Woensdag 11 januari zal de 
expositie om 20.00 uur wor-
den geopend door wethou-
der Anke de Vink-Hartog en 
de gerenommeerde water-
schapshistoricus Diederik 
Aten zal optreden als gast-
spreker. De tentoonstelling 
kan worden bezichtigd tij-
dens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 

paald geen (Jonnhy) Jor-
daan muziek. Het duo Rober-
ta Cristini (klarinet/Italie) en 
Eliska Horehledova (fluitiste/
Tsjechie) ia afgestudeerd aan 
het conservatorium van Am-
sterdam. Beiden hebben veel 
concertervaring, onder an-
dere bij het Koninklijk Con-
certgebouw orkest, het Ne-
derlands jeugdorkest en Kre-
merata Baltica. Ook zijn ze lid 
van het intercontinentale en-
semble Nonet. Zij spelen ou-
de muziek maar ook klassie-
ke muziek uit de 20ste eeuw.

Het concert in Dorpshuis de 
Zwaan begint om 11.00 uur 
en duurt een uur. De toegang 
bedraagt 10 euro, vrienden 
van De Zwaan Cultureel be-
talen 7,50. Kaartverkoop bij 
Boekhandel 
Schuyt of op de dag zelf aan 
de zaal (indien nog voorra-
dig).
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Uitreiking sportprijzen 
met Michel Butter

Castricum - Vrijdag 6 janu-
ari worden de sportprijzen 
uitgereikt aan de winnaars 
van de sportverkiezingen 
2016. Er zijn vijf categorieën: 
sportman, sportvrouw, talent, 
jeugdteam en sportteam. De 
winnaars zijn gekozen door 
de besturen van sportvereni-
gingen. Dit jaar zijn er ook 
weer drie kandidaten voor de 
Publieksprijs: Bert van Kess-
sel van MHCC, Ton Moes van 
AVC en Gerard en Willie Trav-
nicek van FCC. 

Allen hebben zich als vrij-
williger uitzonderlijk ingezet 
voor de verenigingen. De uit-
eindelijke winnaar, de keu-
ze van het publiek, wordt ook 
op deze avond bekend ge-
maakt. Na de uitreiking van 

de sportprijzen is de trek-
king van de Sportgala Club-
prijs. Nederlands topatleet 
Michel Butter, tevens geno-
mineerd voor sportman van 
het jaar, presenteert op deze 
avond een sportquiz volgens 
het bekende petje op/petje af 
principe.
Pannavoetballer Hendrik 
Ploegaert, ook genomineerd 
voor sportman van het jaar, 
geeft een korte demonstra-
tie van zijn behendigheid met 
een bal. Na het officiële ge-
deelte zorgt Omroep Castri-
cum voor gevarieerde mu-
ziek. In ClubMariz, Dorps-
straat 72 in Castricum. Aan-
vang van het programma is 
20.00 uur. Gratis entree. Op 
de foto Michel Butter, Kees 
Nouws Fotografie.

Sportieve afronding van 2016
Castricum - Op Oudjaars-
dag vond de derde Strand- 
en Duinloop plaats. De tem-
peratuur was net boven het 
vriespunt, het was mistig, 
maar dat weerhield ruim 400 
deelnemers er niet van om af 
te reizen naar Castricum. Veel 
lopers wilden nog even een 
laatste loop doen voordat ze 
volgende week aan de hal-
ve of kwart marathon in Eg-
mond meedoen. De deelne-
mers op de langere afstan-
den vonden de routes pittig, 
door de kou en de tegenwind 
op het strand. De vierde en 
laatste Strand- en Duinloop 
van deze winter vindt plaats 
op zondag 5 februari. Op de 
2,3 km jongens minipupillen 
won Stan Dekker deze af-

stand in 12:11, Samuel Möhl-
mann werd tweede in 12:32 
en vlak daarachter werd 
Thom Montezinos Mul derde 
in 12:34. bij de meisjes mi-
nipupillen werd Jip de Groot 
winnares in 12:57, vlak daar-
achter finishte Yenthe Zon-
neveld van AV Castricum die 
tweede werd in 12:59, der-
de werd Maartje Wit in 13:04. 
Bij de jongens pupillen won 
Sven van Gelderen in een tijd 
van 9:22, daarachter finishte 
Sepp Schulte van AV Castri-
cum in 9:34 en Sil de Ridder 
in 10:06. De meisjes pupillen 
werd gewonnen door Guusje 
de Groot in een tijd van 10:53, 
achter haar werd Sanoë Pen-
ha tweede in 10:55 en derde 
werd Dania Klaver in 11:41. 

Jongens junioren cd werd ge-
wonnen door Rick Thomasse 
in een tijd van 8,49; een su-
persnelle tijd want hij liep 
3,50 minuten per kilometer 
wat een gemiddelde snelheid 
is van 15,62 km per uur. Na 
hem finishte Sem Verkaart in 
9.49, ook voor hem een hele 
snelle tijd met een gemiddel-
de snelheid van 14,058 per 
uur. Kai Deumers werd der-
de in een tijd van 11:01 mi-
nuten. Bij de meisjes junioren 
cd werd Pipp Pauzenga eer-
ste in een tijd van 10:34, zij 
liep 13,06 km per uur, twee-
de werd Jet Commandeur in 
11:04 en derde werd Cynthia 
Huis in t Veld in een tijd van 
11:36 minuten. Foto: Bert Ou-
dendijk.

Laatste expositie Jaarboek
bij Oud-Castricum

Castricum - De fototentoon-
stelling over het nieuwe jaar-
boek van Oud-Castricum is 
voor het laatst te bezichtigen 
op de open dag van de werk-
groep op zondag 8 januari. 
Er wordt in de tentoonstel-
ling aandacht besteed aan 
alle onderwerpen uit het 39e 
Jaarboek. Met name zijn er 
foto¹s te zien van de artike-
len over de Schoolstraat, We-
reldwinkel, de cafés in Bak-

kum, de volleybalverenigin-
gen en vrachtrijderij De Wit. 
Ook wordt er doorlopend een 
film gedraaid over de herin-
neringen van oud-boswach-
ter Cor Mooij, aan wie dit 
keer ook een artikel is gewijd. 
Uiteraard is het nieuwe jaar-
boek in De Duynkant te koop. 
Het is ook mogelijk om dona-
teur te worden. Het adres is 
Geversweg 1b van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Wereldkampioen in Egmond

Egmond - De Egmond Hal-
ve Marathon heeft op zon-
dag 8 januari een absolu-
te wereldtopper aan de start 
staan. De 21-jarige Ghirmay 
Ghebreslassie uit Eritrea is 
als regerend wereldkampi-
oen op de marathon de grote 
favoriet voor de overwinning. 
Kortgeleden bewees hij nog-
maals zijn status als topper 
door als jongste loper ooit de 
TCS New York City Marathon 
te winnen. Het internationale 
deelnemersveld wordt verder 
aangevoerd door oud-win-

naar Dawit Wolde uit Ethio-
pië. Hij verbrak in 2012 het 
parcoursrecord van de Sau-
cony Egmond Halve Mara-
thon (1.00.46). Andere con-
currenten zijn de Ethiopiër 
Tesfaye Abera, winnaar van 
de Dubai Marathon (2016) 
en Mumbai Marathon (2015), 
Ykalo Fsaha (trainingspart-
ner van Ghebreslassie uit 
Eritrea) en Kalipus Lomwai 
uit Kenia (winnaar Route du 
Vin Halve Marathon en Ham-
burg 10K 2016). Vanuit België 
komt de sterke Koen Naert 

ook een gooi doen naar het 
podium. Voor hem wordt met 
name ook de ontmoeting met 
de Nederlandse topatleten 
Abdi Nageeye, Khalid Chou-
koud, Michel Butter en Ro-
nald Schröer interessant.
De strijd om de titel bij de 
vrouwen wordt uitgemaakt 
door de Keniaanse Ivy Ki-
bet (zusje van de Nederland-
se Hilda Kibet, derde Venloop 
Halve Marathon 2016), Teji-
tu Daba uit Burundi (twee-
de Dam tot Damloop 2016), 
de Ethiopische Tejitu Siyum 
(tweede Breda Singelloop 
2016) en de eveneens Ethi-
opische Belaynesh Shifera 
(derde Barcelona Marathon 
2015). 

Juichzone 
Na het succes van vorig jaar 
wordt een ‘juichzone’  inge-
richt op Camping Bakkum 
met hapjes en drankjes. Te-
gen kwart voor één worden 
de eerste wedstrijdlopers 
verwacht. Dj Stefan zorgt er 
met muziek voor dat de sfeer 
er tegen die tijd al goed in zit.
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Bijzondere foto’s

Wandelaars genieten

Pitti  ge marathon

Excellent onderwijs

Edo van Westerop had er zin in, de nieuwjaarsduik op het strand 
van Bakkum. Hij kwam goed beslagen ten ijs door een week ervoor 
fl ink te oefenen. En als er dan prachtige foto’s staan opgesteld op 
het strand, vraagt dat om een toepasselijk plaatje. 

Tot 11 januari was er een speciale openluchtexpositie ‘Be inspired’ 
van Jimmy Nelson te bewonderen in Castricum. Bart Wiernga 
haalde de foto’s naar het dorp. 
Jimmy Nelson reisde de wereld over en legde inheemse stammen 
vast op zijn camera. 
Het resultaat was een serie zeer indrukwekkende foto’s van 
mensen en landschappen; authentiek en direct. Er waren 
verschillende wandeling door de natuur en door het centrum van 
Castricum waar heel veel mensen gebruik van hebben gemaakt. 

Ruim 14.000 wandelaars uit binnen- en buitenland kwamen 
afgelopen weekend naar Egmond voor een deelname aan de 
dertiende Egmond Wandel Marathon tegen reuma. Gedurende 
twee dagen liepen zij routes over 10,5 en 21,1 km langs het 
Noordzeestrand en door het Noordhollands Duinreservaat. 
Waar de wandelaars op zaterdag konden rekenen op een 
prachtige wandeldag met veel zon en een ongekend warme 
temperatuur voor januari, viel het op zondag tegen; motregen en 
mist. Dit had echter nauwelijks invloed op de wandelstemming. Op 
Camping Bakkum werden zij verwelkomd met livemuziek. 

De Egmond Halve Marathon via Castricum stond in teken van 
een stevige zuidenwind die zorgde voor de langzaamste tijd 
sinds 1985. Yekeber Bayabalwerd werd winnaar, hij fi nishte na 
1.08.08. 

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Ethiopische 
Genet Yalew (1.19.02). In totaal trotseerden 17.000 hardlopers 
de stormachtige omstandigheden. Een dag eerder was de 
mountainbiktocht Egmond-Pier-Egmond. Daar werden wel 
recordtijden geboekt. 
De Belg Timothy Dupont fi nishte in 57.12 minuten. Hij versloeg 
op de streep de plaatselijke favoriet Bram Imming.  
Foto: Henk Hommes.

Het Clusius College Castricum is al sinds 2012 in het bezit 
van het predicaat Excellente School. Het predicaat geldt als 
de Michelinster binnen het onderwijs en heeft betrekking op 
de basisberoepsgerichte leerweg. Het geldt nu weer voor 
de komende drie jaar. De jury heeft haar oordeel gebaseerd 
op aangeleverde gegevens van de school gevolgd door een 
bezoek waarbij alle betrokken groepen en inspectierapporten 
zijn bekeken. Geconcludeerd werd dat het Clusius het 
welbevinden en de ontwikkeling van de leerling bijzonder 
belangrijk vindt. Vijftig procent van de basisleerlingen verlaat 
de school met een hoger diploma dan het advies van de 
basisschool. Het bevorderen van het zelfvertrouwen van de 
leerling en het bieden van kansen door het doorstromen naar 
een hoger niveau staan bij het Clusius hoog is het vaandel. JA
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Polonaise op De Brink

Spitsbus blijft  leeg

Nu of Nooit, verleg de Mient

Wethouders stappen op

Het merendeel van de bezoekers van de tiende editie van Sociaal 
Carnaval op De Brink had zich fl ink uitgedost om de show te 
stelen in de bomvolle tent. De stemming zat er meteen goed in 
en zoals het hoort zwierden de feestgangers in polonaise rond. 
Op het podium stonden bekende Nederlanders zoals Henny 
Huisman, Imca Marina (foto), Jacques d’Ancona en last but not 
least, burgemeester Toon Mans. Maar ook de Bloaspiepers, 
drumband Reigersdaal, Bernard Karsten en De Wico’s waren erbij. 
Er werd een playbackshow gehouden met wisselend talent. De 
dagen ervoor waren er diverse sportieve en culturele activiteiten 
georganiseerd; allemaal om het carnaval voor mensen met een 
beperking mogelijk te maken. En zij waren allemaal weer blij.

NS zette spitsbussen in tussen Amsterdam-Sloterdijk en 
Castricum. Deze bussen moesten de drukte in de trein op dit 
traject voor reizigers verlichten. Het ging om een proef. Maar er 
was geen belangstelling voor het alternatief, ook al is het vervoer 
in de beginperiode gratis en daarna een euro. De extra reistijd 
was zo’n drie kwartier. Aan het einde van dit jaar stromen nieuwe 
sprinters geleidelijk in. NS vervangt ook duizend eerste klasstoelen 
voor tweede klasstoelen.

Het College van Castricum heeft aangegeven géén goede 
oplossing te hebben gevonden voor de spoorwegovergang aan 
de Beverwijkerstraatweg. Zij stelt de gemeenteraad voor om 
alles bij het oude te laten. 

Castricummer Hans van Balgooi lanceerde een alternatieve 
oplossing: ‘Nu of Nooit, gebruik het viaduct en verleg de 
Mient’. In deze presentatie wordt voorgesteld om van het reeds 
aanwezige viaduct onder de Zeeweg gebruik te maken als 
ongelijkvloerse kruising tussen het autoverkeer en de spoorlijn. 

De wethouders Klijnstra (D66) en Hollenberg (VVD) zijn door 
hun fractie teruggetrokken nadat bleek dat een meerderheid 
van de gemeenteraad in zou stemmen met een motie van 
wantrouwen tegen Klijnstra, wethouder van fi nanciën. De motie 
kreeg steun van de voltallige oppositie én de coalitiepartijen 
CKenG en PvdA. In december bleek dat Klijnstra de zaken 
niet meer onder controle had en er een tekort op de begroting 
was ontstaan. Dit was al eerder bekend, maar de raad werd 
hierover niet geïnformeerd. De vragen die gesteld zijn door de 
raad, werdenn niet adequaat door Klijnstra beantwoord, aldus 
de motie.JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ja

nu
ar

i

2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
JA

AR
 o

ve
rz

ic
ht

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
fe

br
ua

ri

2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

aa
rt

2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ju

ni
2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ap

ril

2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

ei
2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ja

nu
ar

i

2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
fe

br
ua

ri

2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

aa
rt

2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ju

ni

2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ap

ril

2016

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
m

ei

2016





Mooiste wandelgemeente?

Beste profi elwerkstuk

De gemeente Castricum werd samen met Ameland en 
Valkenswaard genomineerd voor de Wandelgemeente van het 
Jaar 2016. De jaarlijkse verkiezing is van wandelkrant Ô te voetÕ . 
De drie gemeenten blijken in de praktijk extra vriendelijk voor 
wandelaars. Verslaggevers van Ô te voetÕ  hebben ter plekke 
de mooiste route van de gemeente beoordeeld. Daarbij is 
onder meer gekeken naar het percentage onverharde paden, 
rustpunten, horeca onderweg, afwisseling in het landschap, 
exclusiviteit voor de wandelaar, bereikbaarheid en informatie.

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker reikte de prijs uit 
voor het beste profi elwerkstuk van 2016, het Junior Fellowship 
van de NTR en het Rijksmuseum, aan Anouk van Amsterdam 
en Jonas van Kappel van het Bonhoeffercollege. De prijs? Een 
studiebeurs van 1.500 euro per persoon. Het onderzoek ging 
over de ontstaansgeschiedenis van het Rijksmuseum en of 
deze typisch is voor de 19e eeuw. Een link in het onderzoek 
met het Rijksmuseum was verplicht, maar een onderzoek 
zo dicht op het museum zelf was een riskante inzending. 
Uiteindelijk gaven de heldere schrijfstijl en de focus op de goed 
geformuleerde onderzoeksvraag de doorslag.

De klok wordt ingeluid
Bij Boshutten St. Wilfried op het Scoutingpad werd een speciale 
klok ingeluid. Pastoor Kaleab en de dochter van burgemeester 
Toon Mans, Suze Slag, waren uitgenodigd voor deze handeling. 
De kerk Maria ten Hemelopneming is in 2015 gesloten. In de 
kerktoren hingen drie kleine klokken. EŽ n klok is geschonken 
aan het  Liobaklooster in Egmond, de tweede is de Brandsenklok 
en komt in de parochietuin van de Pancratiuskerk te hangen 
ter nagedachtenis aan pastoor Brandsen en de derde klok is 
geschonken aan Stichting Boshutten St. Wilfried  met als doel deze 
in Bakkum te houden. Deze klok gaat alleen luiden bij speciale 
gelegenheden of op verzoek van  buurtbewoners.

Tasontwerp is mooiste
Veruit de meeste stemmen kreeg het ontwerp van de Castricumse 
tassenkunstenares Marieke de Vree, als de Ô Online Design 
Favorite’ in de internationale Design-A-Bag Competition Hong 
Kong 2016. Aansluitend boog de vakjury van Design-A-Bag, 
bestaande uit internationale tasproducenten en ontwerpers, 
zich over de vraag welk van de winnende ontwerpen het meest 
geschikt is voor de Aziatische of de Europese markt. MariekeÕ s 
Ô PerditaÕ  werd gepresenteerd voor de Europese markt op de 
vakbeurs in Parijs. ,,Mijn Perdita sluit naadloos aan bij Lolita, de 
modesubcultuur uit Japan die voornamelijk is be• nvloed door de 
Victoriaanse kinderkleding en kostuums uit de rococo.Ó
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Hortus staat in bloei

Museale hoek compleet

Vijft ig jaar oud

Blije koeien in de wei

Hortus Bulborum was weer klaar voor het publiek. Deze unieke 
bollentuin in Limmen, die geheel door vrijwilligers wordt gerund, 
heeft als enige in de wereld een collectie van 4.200 verschillende 
historische bolgewassen. 

Er bloeien honderden soorten narcissen, krokussen en vroege 
hyacinten. Van de tulpen bloeiden de Kaufmannia, de Greigi•  en 
de Fosteriana en de Duc van Tol al, de oudste 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 bewonderen.

Er werd een nieuw onderkomen van de Stichting Museum voor 
de Bloembollenteelt en Stichting Oud Limmen op de Schoolweg 3 
gerealiseerd: De Oude School. 

Het is gevestigd in een voormalige school. Ook de harmonie 
Excelsior zetelt in dit gebouw. De Oude School heeft een 
expositieruimte en een proefl okaal van de Noord-Hollandse 
bierbrouwerij Dampegheest. De museale hoek bestaat verder 
uit de protestantse kerk met het kerkhof, Ons Huis en de Hortus 
Bulborum. Met deze realisatie is de museale hoek voltooid. Er is 
een collectie van Pieter Boschman te zien en beeldende kunst.

Het vijftigjarige jubileum ging van start bij basisschool Juliana 
van Stolberg. Een versierd schoolplein met een erehaag met 
rode en witte ballonnen zorgde voor een feestelijke ontvangst. 

Directeur Carla Riethorst opende het feest en blikte terug op 
de historie van de school. Daarna zongen alle 250 kinderen 
uit volle borst het speciaal door AndrŽ  Voebel geschreven 
schoollied Ô De JvS is voor jou en mijÕ . Er werden allerlei 
feestelijke activiteiten georganiseerd voor de leerlingen. 
Hoogtepunt was de reŸ nie 50 jaar Juliana van Stolberg op 
vrijdag 24 juni.

Bij Agro-Camping Ormsby Field werden de koeien van stal 
gehaald en daar werd meteen een kleine prijsvraag aan 
gekoppeld. 

Bezoekers waren tijdens het moment dat de koeien van 
stal werden gehaald welkom en zij konden net zoveel fotoÕ s 
maken als ze wilden. Deze foto, gemaakt door T. Hoogland uit 
Castricum, viel niet in de prijzen. 
Kim Marcker ging met de prijs, kaas van eigen boerderij, naar 
huis. De bezoekers werden ook getrakteerd op blokjes kaas 
door boerin Wilma Veldt. Zij promoot: ,,Echte Noord-Hollandse 
kaas, die met de rode stempel.ÓJA
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Benjamins kampioen

Draaien op dancefeest Q-Base

De Benjamins van Cas RC speelden in Oisterwijk voor het 
kampioenschap van Nederland. In de poule kwamen zij als 
eerste RC Amstelveen tegen. Deze wedstrijd eindigde in 4-1 
voor Cas RC. De volgende wedstrijden werd het 6-1 en 7-2. 
In de halve fi nale tegen BSN RC was de stand 4-2 in het 
voordeel van Cas RC. In de fi nale stonden zij tegenover RC 
Rotterdam. Overtuigend werd het 5-1 voor Cas RC. Talent van 
het toernooi werd Anthony de Miranda van Cas RC. En in de 
overwinningsroes van dit samenwerkende gemotiveerde team 
bleek dat ze ook nog de sportiviteitsprijs had gewonnen. Op de 
foto niet alleen het winnende team, maar ook andere spelers en 
de hond van Debby.

Het dj-duo David en Linda Stolker werden gevraagd om voor 
tienduizenden mensen te gaan draaien op het door Q-Base 
georganiseerde dancefestival Die Hards Only op het enorme 
festivalterrein bij vliegveld Weeze in Duitsland. 
David (35) begon op achtienjarige leeftijd met draaien als 
hobby. Hij leerde zijn vrouw Linda (29) negen jaar geleden 
kennen op een feest, een dancefeest. Zij kroop ook achter de 
draaitafels. Als D-Hunter en Dryade treden ze af en toe op. 
En toen kwam er uitnodiging via de mail binnen van Q-Base. 
David en Linda konden het bijna niet geloven; draaien tussen 
gevestigde namen als Dune, Zany en dr. Rude.

Allerlekkerste taart
Angela Denys, oorspronkelijk afkomstig uit een dorp in de buurt 
van Newcastle, woont met haar gezin sinds drie maanden in 
Akersloot. Toen ze in de krant de oproep las om deel te nemen aan 
de taartenbakwedstrijd, die De Oude Knegt vanwege de Nationale 
Molendagen had uitgeschreven, ging ze aan de slag. Ze bakte 
met een pondje meel van de molen een Ô Luscious Lemon CakeÕ  
en won daarmee de eerste prijs. Op de foto krijgt de winnares van 
juryvoorzitter Theo Visser de prijs. Organisator/molenaar Ella ter 
Heide laat het restant van de winnende cake zien. Het recept staat 
op de website www.oudeknegt.nl.

Kunst aan zee
Van juni tot en met september hielden kunstenaarscollectief 
CAKtwo met Berend Wijers, Peter Rijke en Marina Pronk open 
atelierdagen in het voormalige restaurant Blinckers op het 
strandplateau. Al geruime tijd heeft het drietal dit pand in gebruik 
als atelierruimte. Tijdens de Kunstfi etsroute exposeerde CAKtwo 
hier samen met ateliergenoten Marion Albers, Mireille Schermer 
en Gemma Distelbrink en gast Haluschi. Dit was tevens de aftrap 
van de open atelierdagen. Atelier voorheen Blinckers opende haar 
deuren ieder weekend in de middagen en bezoekers konden de 
kunstenaars aan het werk zien waarbij tevens tentoonstellingen 
van steeds wisselende kunstenaars werden ingericht.
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Strand vol bruidsparen

Sanne naar EK

Oldti mers verrassen regio

Rugbyfeestje

Wie op een mooie zaterdagavond naar strand ging om de zon te 
zien ondergaan, werd fl ink afgeleid. Er liepen overal bruidsparen 
over het het strand, meer dan dertig. Arjan en Myrna Gottmer 
uit Akersloot waren een jaar getrouwd en vierden hun feest bij 
Deining. De dresscode voor de gasten was bruidskleding. Myrna 
vertelt: ,,Wij zijn veertigers en willen niet wachten op het eerste 
jubileum voor een feestje. Ons huwelijksfeest was zo gaaf, dat we 
het nog een keer over wilden doen, maar dan met z’n allen als 
bruidspaar. Dankzij de kleding werd het een heel romantisch feest.” 
Foto: Claudia van Westen.

Op de Nationale Kampioenschappen Atletiek in het Olympisch 
Stadion behaalde Sanne Verstegen de titel op de 800m. Het 
verschil op de fi nish tussen Sanne en de nummer twee, eveneens 
Castricumse Manon Kruiver, was uiteindelijk bijna drie seconden. 
Door haar winst en tijd van 2.01.36 kon Sanne op het EK 
atletiek het rood-wit-blauw verdedigen op 6-10 juli in Amsterdam 
Olympisch Stadion. Andere Castricumse atleten met medailles: 
Lisanne de Witte 400m (eerste) ook naar het EK! 
Manon Kruiver 800m (tweede) en 1500m (eerste), Simon 
Grannetia 3000m (eerste), Peter Wolters 4x100 (derde) en 4x400 
(tweede). Foto: Erik van Leeuwen.

De Nederlandse oldtimervereniging Austin A30/35 vierde het 
35-jarig jubileum in Akersloot. Donderdag 9 juni werden de 
Nederlandse en buitenlandse gasten welkom geheten op 
Camping de Boekel. Op de camping was een aparte ruimte 
gereserveerd voor alle activiteiten. Er kwamen ruim dertig 
auto’s uit de jaren ‘60 uit het binnen- en buitenland samen. 
Nico Brantjes uit Uitgeest was ook van de partij. ,,De groep 
overnachtte in tenten en oldtimer caravans. Vrijdag 10 juni 
werd Alkmaar en Bergen aan Zee bezocht, zaterdag ging de 
optocht naar de Zaanstreek en zondag gingen we de Schermer 
in. En ‘s avonds aten we samen en was er volop tijd voor veel 
gezelligheid.”

Ze kwamen niet alleen uit Castricum, maar uit het hele land om 
erbij te zijn; de rugbywedstrijd tussen Nederland en de Nieuw-
Zeelandse Ambassadors: 5-35 was de einduitslag. Organisator 
Pieter Bob Wierenga, die van het bezoek van spelers uit Nieuw-
Zeeland een traditie wil maken, speelden mee met zijn gasten. 
Rond het veld hadden zich duizenden liefhebbers verzameld 
die genoten van de wedstrijd. 
De jeugd van Cas RC werd de dag ervoor getrakteerd op een 
training van de Ambassadors, net zoals vorig jaar toen de All 
Blacks in Castricum waren. Later dat jaar won het team van 
Australië en prolongeerde de wereldtitel. Foto: Theo Beentjes.JA
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Dutch Junior 0pen

Nederlands kampioen roken

Op de Dutch Junior Open bij TC Bakkum hebben Sebastian 
Baez uit Argentini‘  en Ayumi Miyamoto uit Japan de titel op hun 
naam geschreven. 

De ongeplaatste Argentijn Baez won in de fi nale van Alexander 
Donski (Canada) met 7-5 6-1. Miyamoto won eveneens in 2 
sets (6-4 6-1) van de Russin Sofya Lansere.  Allebei zijn ze 
pas vijftien jaar en hebben genoeg potentie om het later te 
schoppen tot een tenniscarri• re. 

De dubbels werden gewonnen door Zoe Kruger (RSA) en 
Komola Umarova (UZB). Bij de jongens ging de titel naar de 
Zizou Bergs (BEL) en Matteo Martineau (FRA). Op de foto 
Sebastian Baez (ARG).

Rob Huijsmans werd drie maal achter elkaar Nederlands 
kampioen makreelroken. Zowel in 2014 als in 2015 was hij de 
beste van Nederland en nu dus ook in 2016. Rob blijkt gewoon 
onverslaanbaar. 
De juiste houtkeuze voor het vuurtje, de eigen mix van eiken, 
beuken en vuren om te roken en zijn perfect schoongemaakte 
en gepekelde makrelen laten iedereen watertanden. De 
makrelen worden in zijn zelf ontworpen rookoven vakkundig 
bereid tot goudgele rakkers. 

Het niveau lag bijzonder hoog, maar toch wist Rob met maar 
liefst 2,8 punten verschil de concurrentie te verslaan. De 
wisseltrofee mag Rob nu voor altijd houden.

Versterking centrum
De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door de 
gemeente Castricum, het Ondernemersfond Castricum en de 
Ondernemersvereniging Castricum om het centrum aantrekkelijker 
te maken. Henk Ruijter trekt de kar. ,Het doel is om een centrum 
te realiseren met een geconcentreerd en op elkaar afgestemd, 
compleet aanbod met een verrassende mix van verblijfsfuncties 
zoals horeca, voorzieningen, vrijetijds- en toeristisch aanbod en 
winkels voor zowel boodschappen doen als funshoppen. Er liggen 
zeventien concrete projecten die zorgen voor de realisatie van 
het doel. Er is bovendien een fi nanciële basis gecreëerd voor het 
project Versterking Castricum.Ó  

Huis van Hilde museum?
De provincie Noord-Holland wil dat Huis van Hilde, het 
archeologiecentrum in Castricum,  offi cieel geregistreerd wordt als 
museum. Daarnaast moeten bezoekers die in het bezit zijn van een 
Museumkaart gratis  toegang kunnen krijgen. Huis van Hilde werd 
bij de opening in 2015 gepresenteerd als een Ô bezoekbaar depotÕ . 
De hoofdfunctie van het gebouw is die van bewaarplaats voor de 
archeologische collectie van de provincie Noord-Holland. Een deel 
van het pand is ingericht als publieksruimte. Inmiddels hebben ruim 
50.000 mensen Huis van Hilde bezocht. Een museumregistratie 
maakt het eenvoudiger om bruiklenen aan te vragen bij andere 
musea. Foto: Kenneth Stamp.
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Uit Je Bak mag blijven

‘Rock around the clock’

Bakkum Vertelt in De Pan

Plons in water bij kampvuur

Niet echt strandweer, geen regen en regelmatig zon; dat waren 
de ideale omstandigheden voor een geslaagde tiende editie 
Uit Je Bak Festival van de vrijwilligers van De Bakkerij. Het 
Willem de Rijkepark stroomde zondagmiddag vol met jonge 
muziekliefhebbers Ž n met inwoners die gewoon even een kijkje 
kwamen nemen, al dan niet met kinderen. Een echtpaar op hoge 
leeftijd manoeuvreerde zich tussen drukte door met hun rollator 
en stond even verbaasd te kijken wat er bij de Ô silent discoÕ  in de 
Knalhal gebeurde. 
De sfeer was weer als vanouds optimaal. De gemeente Castricum 
heeft voor de komende vijf jaar een vergunning  verleend voor Uit 
Je Bak in het park.

Waar een klein dorp groot in kan zijnÓ , zegt Rob Dekker trots op 
Twitter als hij het heeft over het rock-Ô n-roll feest eind augustus in 
zijn woonplaats. 

Er was weer een jaarmarkt, een Solexrace en oldtimerfestival, 
onvervalste rock-`n-rollmuziek van verschillende bandjes, 
Amerikaanse automobielen, brommers, motoren, petticoats, 
sukerspinnen en vetkuiven, jukeboxen, een barbier, 
kinderactiviteiten, de zon scheen volop en er was heel veel publiek 
dat op het jaarlijkse evenement afkwam. 

En het allerbelangrijkste was ook dit weer: iedereen had de 
grootste lol. 
Foto: Ger Bus.

Begin augustus waren er tal van bijzondere voorstellingen 
en optredens bij te wonen in het openluchttheater De Pan 
op Camping Bakkum. Ook voor kinderen was een groots 
programma samengesteld met grappige activiteiten. Er 
werden po‘ tische teksten voorgelezen, er waren theater- 
en dansperformances op en rond het terrein. En natuurlijk 
muziek: jazz, balkan, latin, funk, hiphop en popmuziek De 
foodtrucks en wijnbar zorgden bij De Pan dat het extra gezellig 
werd. De voorstellingen werden natuurlijk bezocht door de 
campinggasten die uit heel Nederland afkomstig zijn. Maar ook 
Castricummers konden gratis genieten van het aanbod en het 
bonte gezelschap campinggasten. 

Na een natte start brak de zon door voor de kinderen van 
Timmerdorpen aan het einde van de schoolvakantie.  In 
Akersloot, Limmen en Castricum werd volop gewerkt door de 
kinderen en vrijwilligers. 

Na een paar tropische dagen was het vrijdagavond tijd voor het 
mooie einde, de fi k ging er in in Castricum. Het hout was droog 
en het vuur greep razendsnel om zich heen. Kinderen zochten 
de koelte op van het water. Toen de toren ineenzakte was het 
voorbij, die mooie week voor de deelnemende kinderen, maar 
niet totdat ook alle vrijwilligers de traditionele  duik in het water 
hadden genomen. Foto: Henk Hommes. JA
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Bakkum Bruist!

Non-stop over de Rijn

Hele straten versierd met lichtjes, lampionnen, slingers en 
vlaggen, bewoners die samen eten, gedichten voordragen, 
kunst  laten zien of muziek maken; Bakkum bruiste volop. De 
Eerste Groenelaan won de eerste prijs als meest bruisende 
straat van Bakkum.  Henny Huisman reikte de prijs uit. Tijdens 
de optocht liepen ruim driehonderd volwassenen en kinderen 
mee. Kinderen waren feestelijk gekleed en versierd met lichtjes 
en voor iedereen kind had de organisatie een mooi lichtgevend 
armbandje. 
Is het initiatief voor herhaling vatbaar? De volgende editie van 
Bakkum Bruist staat al vast: zaterdag 9 september 2017. 
Foto: Richards Photography.

Avonnturier Ralph Tuijn is samen met drie andere roeiers een 
week lang non-stop, in afwisselende roeidiensten, de Rijn 
afgeroeid. Het  was een tocht van 800 kilometer. Het team van 
Ralph Tuijn heeft met deze tocht, samen met hoofdsponsor 
TriFinance, geld ingezameld voor de strijd tegen de auto-
immuunziekte MS. 
De tocht liep van Basel (Zwitserland) naar Amsterdam. Ze 
hebben hiermee een primeur te pakken: dit is de eerste keer 
dat er vanaf het eerste punt dat de Rijn begaanbaar is tot het 
einde van de rivier 24 uur per dag geroeid is. Ralph Tuijn: 
,,Ik ben erg blij dat ook deze uitdaging succesvol is verlopen. 
We hebben het echt samen gedaan en ik ben het team dan 
dankbaar.Ó

Buff elen op Kermisrun
Van Õ s ochtends vroeg, toen gestart werd met de opbouw van 
de hindernissen, tot aan het startsein om 16.00 uur gonsde het 
in Limmen; de Kermisrun vond plaats. De deelnemers moesten 
modder, schuim en modderige slootjes trotseren en er werd veel 
geklauterd, geplonsd, gebuffeld en gelachen. 
De eerste man die na drie ronden de fi nish bereikte was Boi 
de Moel. En ook dit jaar was Marion Dekker de snelste vrouw. 
Bij de teams won het team Kees van de WCÕ s voor het vierde 
opeenvolgende jaar de hoofdprijs. De prijs voor de meest ludieke 
runner ging naar de mannen met de roze dirndolls; Jac Kaandorp 
en zijn zoons. Foto: Marleen Bos.

Paardenpoep op straat
Peter Paul Bruin richtte een Anti PaardenPoep ComitŽ  op, kortweg 
het APPC. Er werd een boekje samengesteld met fotoÕ s van de 
overlast en die is aangeboden aan wethouder Swart. 
,,Ons mooie dorp Castricum wordt geteisterd door paardenpoepÓ , 
zegt Bruin. ,,Alle paardrijders en rijdsters laten hun paarden 
hun behoefte doen op straat en ze denken er zelfs niet aan om 
deze smerigheid op te ruimen.Ó  De maatregelen die het APPC 
aankondigt zijn niet mis.  ,,Het comitŽ  vraagt mensen die ook 
overlast ondervinden onder andere om vlaggen te plaatsen in elke 
niet opgeruimde hoop paardenpoep. Hondenbezitters kunnen in 
staking gaan en hun hopen hondenpoep laten liggen.Ó
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Hilde viert verjaardag

Nacht van de Nacht

Regenboogzebra geopend

Symbolische stoeptegel

Hilde winkelde in het centrum van Castricum, tenminste, een 
stagiaire van Huis van Hilde die een dagje Hilde deed. Ze ging 
boodschappen doen voor haar verjaardag die op 16 oktober 
gevierd wordt in het archeologiecentrum. Ze ging naar de kapper 
en naar de supermarkt om inkopen te doen. Gevierd wordt dat het 
twintig jaar geleden is dat het skelet van Hilde werd aangetroffen 
in de Oosterbuurt in Castricum. Gedurende de hele herfstvakantie 
was het feest in Huis van Hilde en alles stond in het teken van de 
Romeinen en Romeinse feesten. En Hilde trakteerde, dus er was 
lekkers en een cadeautje voor iedereen die kwam. En dat waren 
zoÕ n tweeduizend bezoekers alleen al op de verjaardag zelf.

Nachtelijk kunstlicht heeft negatieve gevolgen voor planten en 
dieren, zoals een verstoord bioritme. Bovendien blijkt lichthinder 
ook schadelijk voor de gezondheid van mensen. PWN deed 
daarom op zaterdag 29 oktober mee met de jaarlijkse Nacht van de 
Nacht. In het Noordhollands Duinreservaat werd een wandeltocht 
in het donker uitgezet vanaf camping Geversduin. Het was een 
tocht van 5 kilometer over met kaarslicht verlichte duinpaden. 
Daarnaast was PWN mede-organisator van de prijsuitreiking van 
de Ster van de Nachtprijs. Deze prijs werd tijdens de Nacht van 
de Nacht door de provincie NH uitgereikt aan het beste plan voor 
maatschappelijk verantwoorde buitenverlichting.

Ze waren opeens aan het werk met vijf man sterk en 
na een paar uurtjes was het klaar; Castricum kreeg een 
regenboogzebrapad bij de Pancratiuskerk. Hiermee laat het 
dorp zien dat seksuele diversiteit geaccepteerd wordt. Het is 
ook nog eens een veilige oversteekplek, want er staat een 
stoplicht bij. 
Cor Kramer deed even alsof hij Henny Huisman was, die het 
oorspronkelijke plan bedacht en later een kijkje kwam nemen, 
net zoals verantwoordelijk wethouder Marcel Steeman en Ralph 
Castricum van Forza die het idee van Henny inbracht bij de 
gemeenteraad. De regenboogpad werd gerealiseerd de dag 
voor Coming Out Day en op de verjaardag van Ralph.

Een maand na de eerste editie van Bakkum Bruist is in de 
winnende straat, de Eerste Groenelaan, een symbolische 
stoeptegel uitgereikt. 

De tegel is versierd met Ô de twee Bakkum Bruist-poppetjesÕ  die 
elkaar vasthouden en is ontworpen door Hanna Looyen. De 
tegel staat in het teken van het maken van verbinding tussen 
bewoners. Jolijn Kerkkamp, Ž Ž n van de organisatoren: ,,We 
hopen bij alle aankomende edities een tegel aan de winnende 
straat te kunnen uitreiken, zodat dit symbool zich als een 
olievlek gaat verspreiden in het straatbeeld van BakkumÓ . 
De volgende  Bakkum Bruist is op zaterdag 9 september 2017.JA
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Job jongste Magister Vini

Scandinavië op z’n wildst

Job Joosse (1982) uit Castricum verdedigde zijn scriptie Ô Het 
belang van kwaliteit voor Cabernet Franc uit Anjou en TouraineÕ  
in Haarlem. Aansluitend kon hij het diploma Magister Vini in 
ontvangst nemen. Job werd daarmee de tiende Nederlander 
die deze hoogst haalbare professionele wijnopleiding succesvol 
afrondde en de allerjongste Magister Vini ooit. ,,Deze druif staat 
aan de basis van wijnen die ik zeer bijzonder en ongelofelijk 
lekker vind. Het is echter geen populaire druif. Hoe komt dat? 
En wat kunnen wijnmakers hier aan doen? Dat wilde ik nader 
bestuderen.Ó  De examencommissie bestond uit specialisten 
uit verschillende disciplines in de wijnwereld, waaronder de 
oenologie.

In het Noorse Morgedal leren de Akersloters Jolanda Linschooten 
(fotograaf National Geographic) en Frank van Zwol (wildernisgids) 
het uitgestorven ambacht van zelf skiÕ s uit een boom hakken, 
waarna ze samen met husky Herschel door nationaal park 
Dovrefjell ski‘ n. De smaak te pakken, besluiten ze vervolgens zelf 
sneeuwschoenen te maken waarmee ze opnieuw met hond de 
diepbesneeuwde bossen bij Rondane intrekken. Maar het ultieme 
plan is zelf een kano te bouwen om daarmee stroomopwaarts door 
Zweeds Lapland te trekken richting de bron van de ongetemde 
PiteŠ lv. De theaterlezing Ô Scandinavi‘  op z¹n wildstÕ  is onder 
andere in theater De Vest te zien op 12 januari 2017.

Einde Gevederde Vrienden
In de kantine van Helios op sportpark Noord End wordt voor de 
51ste keer de tentoonstelling gehouden van vogelvereniging 
De Gevederde Vrienden. Ruim 180 vogels laten zich van hun 
beste kant zien. Behalve kanaries en parkieten waren er diverse 
tropische vogels te bewonderen. Na deze tentoonstelling viel het 
doek voor deze vereniging, die in 1964 is opgericht. Toenemende 
vergrijzing en gebrek aan nieuwe, jongere leden hebben het 
bestuur genoodzaakt het besluit van opheffi ng te nemen in overleg 
met de leden.

Stormschade valt mee
De eigenaar van de auto die in de Nuhout van der Veenstraat 
geraakt werd door een boom denkt er waarschijnlijk anders 
over, maar de stormschade in november viel wel mee. Op de 
Beverwijkerstraatweg vormde een tak gevaar boven het fi etspad 
en bij het Clusius College aan de Oranjelaan dreigden de 
zonweringen weg te waaien. De brandweer greep in. In Akersloot 
moest de brandweer bouwhekken aan de Startingweg/Lijdweg 
veiligstellen. Ô Op de Julianaweg waar een groot stuk zeil van het 
dak was losgeschoten en in de Verdistraat hing een groot stuk 
zink te wapperen. Ook op de Vuurbaak in Limmen raakte een stuk 
dakbedekking los waarvoor de brandweer in actie kwam. Foto: 
Evelien Olivier.
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Nagels lakken net als Tijn
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Schaatsen Serious Request

Jochem testleider Solar Team

Eerste gasloze wijk in Limmen

Op vrijdagavond 23 december ging Castricum op de schaats 
voor de actie Skating for Air plaats. Deze was opgezet door 
Serious Request samen met het Rode Kruis Noord-Holland 
Noord, waaronder ook de afdeling Castricum valt. Een van de 
initiatiefnemers Yvonne Schneiders gaf zelf het lichtend voorbeeld. 
Ze heeft een versnelde cursus schaatsen op noren geboekt, 
waarbij ze privŽ les krijgt. Het bijeen te brengen sponsorgeld is 
bedoeld voor de bestrijding van longontsteking. Wereldwijd is dit 
de dodelijkste infectieziekte voor kinderen onder de vijf jaar. Met 
de juiste behandeling en goede informatie zouden ze eenvoudig te 
redden zijn. Yvonne: ,,Het is jammer dat het Rode Kruis Castricum 
door onvoorziene omstandigheden niet eerder voor Serious 
Request en Skating for Air heeft kunnen werven. Eigenlijk hadden 
we ook de scholen willen benaderen. Op de foto Yvonne en haar 
instructrice Inge klaar voor de start.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen ontwikkelaar Corporatiekracht en Lokhorst Bouw en 
Ontwikkeling is een defi nitieve stap gezet in de realisatie van 
22 nul-op-de-meter woningen in het project Ô de VereenigingÕ . 
De woningen worden gerealiseerd op het terrein van de 
voormalige zuivelfabriek Acumen. Hans de Visser van 
Corporatiekracht: ,,De zuivelfabriek was al sinds 1905 op 
deze locatie gevestigd en heeft veel voor de werkgelegenheid 
en economische ontwikkeling van Limmen betekend. De 
eigenaar wilde de herontwikkeling in deze geest voortzetten 
door het realiseren van zoveel mogelijk duurzame woningen 
voor starters uit Limmen. Bij de planvorming waren dit dan ook 
belangrijke uitgangspunten. Met als gevolg dat we 22 nul-op-
de-meter woningen realiseren waarvan veertien voor sociale 
koopwoningen.Ó  

Solar Team Twente is een team van twintig studenten van 
Saxion Hogeschool Enschede en Universiteit Twente, dat 
deelneemt aan de World Solar Challenge op 8 oktober in 
Australi‘ . Dat is een race voor zonnewagens van meer dan 
3.000 kilometer van Darwin naar Adelaide op wereldniveau. 
Castricummer Jochem Wildeboer maakt deel uit van het 
team; hij is de testleider. Hij is ook verantwoordelijk voor de 
motorontwikkeling. Sinds een aantal jaar rijdt Solar Team 
Twente op een zelfontwikkelde elektromotor om zo alle 
ontwerpvrijheid in eigen hand te hebben.
Als oud-leerling van het Jac. P. Thijssecollege kwam Jochem 
eerder in het nieuws omdat hij een belangrijke wiskundeprijs 
won. Nu is hij derdejaars Technische Natuurkundestudent. ,,Ik 
vond dat het einde van mijn bachelor bijzonder dichtbij kwam, 
en het werken aan een zonneauto is een leuke manier om mijn 
studie te vertragenÓ , grapt hij.

 ,,Tijn, het jongetje van zes dat Nederland midden in het hart 
raakte met een oprechte kerstgedachte, bracht mij op het idee 
om ook mijn dochters Amie en Noralie nagels te laten lakken in 
de studio van Castricum105 en C-TVÓ , vertelt Mirko Carton die 
daar zelf actief is. ,,Alle aanwezige medewerkers deden mee aan 
de actie Serious Request.Ó  Mannen en vrouwen liepen daarna 
rond met vrolijk gekleurde nagels. Ook bij zwembad De Witte 
Brug werd met nagellakken een fl ink bedrag opgehaald voor het 
goede doel. Op het Jac. P. Thijsse College is voor de kerstvakantie 
een sponsoractie gehouden voor Serious Request. De leerlingen 
hebben hiermee 8.293,43 euro opgehaald. Foto: Mirko Carton.
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