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Vrijwilligers van Reddingsbrigade en 
EHBO-ers verrast met onderscheiding

Castricum - De strandpost van 
de EHBO Castricum en de red-
dingsbrigade De Strandlopers 
zijn afgelopen dinsdag op de 
nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Castricum gemeentelijk 
onderscheiden. Uit handen van 
burgemeester Mans ontvingen 
de bestuurders de gemeentelij-
ke waarderingsspeld. 
Mans drukte zijn waardering ook 
uit in woorden: ,,Mede dankzij de 
inzet van de EHBO strandpost en 
de reddingsbrigade is ons strand 

Brandweerman beloond 
Louwie Bakker is lid in 

Orde van Oranje Nassau
Castricum - Na 22 jaar trouwe 
brandweerdienst is Louwie Bak-
ker koninklijk onderscheiden. De 
55-jarige Limmer kreeg zondag 
op de nieuwjaarsreceptie van 
het brandweercorps zijn lintje uit 
handen van burgemeester Toon 
Mans. De eerste burger noem-
de de decorandus een pretti-
ge, behulpzame en betrouwbare 
vrijwilliger en bovenal een voor-
beeld voor anderen.

Louwie Bakker startte zijn carriè-
re op 1 juni 1990 bij de bedrijfs-
brandweer van Willibrord in Hei-
loo. Op 1 januari 1999 kreeg hij 
bij opheffing van de brandweer 
St. Willibrord een plek bij het 
corps in Limmen. Louwie Bakker 
staat bekend als een zeer actie-
ve brandwacht. Naast de druk-
ke oefenavonden, bleef hij door-
studeren. In Limmen haalde hij 
de modules hulpverlening en 

hoofdbrandwacht. ,,Bakker was 
een corpslid waar de andere vrij-
willigers op konden bouwen. Zijn 
naam stond regelmatig boven-
aan de telefoonlijst van collega’s 
om als eerst te vragen een piket-
dienst over te nemen. Tijdens de 
kermis van Limmen stond Lou-
wie klaar om als gids te functio-
neren voor de brandweer Castri-
cum die de taken waar nam voor 
corps Limmen.” 

een belangrijk, mooi en vooral 
veilig uithangbord van onze ge-
meente.
,,Zonder hen geen Nieuwjaars-
duik.” De Castricumse Reddings-
brigade bestaat uit louter vrijwil-
lige leden. Dat is uniek. Deze ver-
eniging is de enige in Nederland 
die uitsluitend bestaat uit vrijwil-
ligers. De 150 vrijwilligers rukken 
ongeveer 230 keer per jaar uit.  
De EHBO-strandpost speelt net 
als de brigade een belangrijke rol 
op het strand. De vereniging be-

staat momenteel uit circa 150 le-
den. Zij verzorgen in het zomer-
seizoen de bemanning van de 
strandpost van de EHBO in Cas-
tricum aan Zee en verzorgen de 
leden jeugd-EHBO-lessen op di-
verse basisscholen in Castricum.   
Burgemeester Mans benadrukte 
vooral de waarde van de samen-
werking tussen beide partijen, 
waardoor zij niet alleen samen 
zorgen voor een mooi en veilig 
strand; zij zijn ook nog eens een 
voorbeeld voor anderen. 

Hilda en Hugo in actie voor 
scholen en ziekenhuizen in Kenia
Castricum - Marathonlopers 
Hilda Kibet en haar partner Hu-
go van den Broek hebben stich-
ting Kibet4Kids opgericht. De-
ze stichting richt zich op het ver-
beteren van gezondheidszorg en 
educatie in Kenia. ,,Kenia ont-
wikkelt zich behoorlijk goed, 
maar de grote onderklasse profi-
teert daar niet van”, vertelt Hilda. 

,,De arme plattelandsbevolking 
blijft aangewezen op de publieke 
scholen en ziekenhuizen en die 
zijn vaak van mindere kwaliteit. 
Daar willen wij met Kibet4Kids 
verandering in brengen.” 

Hugo van den Broek vervolgt: 
,,Hilda helpt al jaren Keniaan-
se kinderen door bijvoorbeeld 
schoolgeld te betalen, maar we 

willen het groter aanpakken. We 
denken onder meer aan het bou-
wen van extra klaslokalen en 
een bibliotheek, het renoveren 
van bestaande schoolgebouwen, 
het aanstellen van docenten en 
het leveren van boeken en com-
puters. Doel is dat meer leerlin-
gen zich plaatsen voor een mid-
delbare school. We hebben con-
tact met de officier van onderwijs 
van het Keiyo-district in de Keni-
aanse Rift Vallei. Samen met hem 
selecteren we scholen en regio’s 
in dit district die het meest ge-
baat zijn bij hulp. Daarnaast leg-
gen we bezoeken af aan scholen 
en interviewen we docenten en 
schoolhoofden. Het is een groot 
voordeel dat we zelf in dit district 
wonen. Op die manier kunnen 
we met eigen ogen zien waar 

hulp nodig is en kunnen we de 
activiteiten van de stichting van 
dichtbij coördineren.” Meer in-
formatie is te vinden op www.ki-
bet4kidsfoundation.org. 

Bananen tompouce
Verse banaan, slagroom, 

banketbakkersroom, Mmm

Januari Tompoucenmaand!
In maar liefst 8 smaken.

Deze maand gaat de 1.000.000 
tompouce over de toonbank!! 

Hou onze advertenties in de gaten.

Tompouce van de week

1.50

Castricum - Darter Jimmy Hen-
driks heeft tijdens het WK in 
Frimley Green drievoudig we-
reldkampioen Martin Adams 
in vijf sets verslagen. De BBC 
liet een live-verslag zien van de 
overwinning, waarna Jimmy het 
populairste onderwerp werd op 
Twitter.

Zege voor Jimmy
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Goede daad voor de thuiszorg
Castricum - Leden van de SP-
Castricum deden hun eerste 
goede daad van het jaar door 
voor het behoud van de Thuis-
zorg deel te nemen aan de 
nieuwjaarsduik. 
Vervolgens haalden ze handte-
keningen op voor de gecombi-

neerde actie van de AbvaKabo/
FNV en de SP. Op internet kan 
een petitie worden getekend op 
www.strijdvoorthuiszorg.nl of 
neem contact op met Linda Lou-
we, SP-Castricum, werkzaam in 
de thuiszorg, tel. 0251-658456; 
lindalouwe@casema.nl. 

Jan en Marieke Groenewold en hun kinderen, Berdien Admiraal, Linda 
en John Louwe. Foto: Marjo Husslage. 

Nieuwe bestuursvoorzitter Muttathara

Castricm - De stichting Castri-
cum helpt Muttathara heeft met 
ingang van 2013 een nieuwe 
bestuursvoorzitter. Hans Rook 
overhandigde het stokje aan zijn 

opvolgster Karin Mulder, die per 
1 januari in functie trad. 
Na twee termijnen trad Hans 
Rook om statutaire redenen af. 
Van de acht jaar binnen het be-

Hulp voor ouderen bij 
invullen belastingaangifte
Castricum - Binnenkort moet 
de jaarlijkse belastingaangifte 
weer ingevuld en ingediend wor-
den bij de Belastingdienst. Stich-
ting Welzijn Castricum biedt on-
dersteuning aan ouderen bij het 
invullen van het belastingfor-
mulier. De deskundige vrijwilli-
gers van het Gilde-Thuisadmini-
stratieproject zijn door het belas-
tingkantoor Alkmaar geschoold  
en helpen mensen tot een inko-

mensgrens van maximaal 25.000 
euro per jaar.

Zij kunnen de aangifte invullen 
aan de hand van de verstrek-
te informatie,  mensen leren het 
zelf te doen of reeds ingevulde 
aangifte controleren. Wie van 
deze ondersteuning gebruik wil 
maken, kan zich telefonisch aan-
melden (0251-656562) of mailen 
naar info@welzijncastricum.nl.

Radio Castricum105 komt 
met een reisprogramma

Castricum - Radio Castri-
cum105, het lokale radiostati-
on van de gemeente Castricum, 
is maandagavond 7 januari met 
Reiswijzer gestart, een informa-
tief consumentenprogramma 
over reizen, recreatie en cultuur.
Hoofdredacteur Sander Ver-
schoor is enthousiast over het 
nieuwe radioprogramma. ,,Reis-
wijzer informeert over alle soor-
ten reizen, zoals auto-, vlieg- en 
busvakanties en cruises. Daar-
naast wordt aandacht besteed 
aan bijvoorbeeld actieve en cul-
turele vakanties en diverse doel-

groepen zoals ouderen en jon-
geren. Verder krijgen bijvoor-
beeld de thema’s ‘gezond op 
reis’ en ‘reisliteratuur’ aandacht 
en speelt het programma in op 
actualiteiten, nieuwtjes op reis-
gebied en nieuwe tentoonstel-
lingen en exposities in binnen- 
en buitenland. Daarnaast biedt 
Reiswijzer vaste columns van 
onder anderen medewerkers van 
reisbureaus uit de regio. Extra in-
teractief is dat de luisteraars hun 
vragen en opmerkingen kun-
nen voorleggen.” De samenstel-
ling en presentatie van het nieu-

we reisprogramma is in han-
den van Otto-Mark Schaap. Hij 
werkt inmiddels ruim twintig jaar 
in de reiswereld en heeft in deze 
branche veel contacten. Samen 
met Richard Grapendaal, die de 
techniek van het programma 
verzorgt, heeft Schaap de opzet 
van het programma bedacht en 
uitgewerkt. Reiswijzer wordt we-
kelijks op maandagavond tussen 
20.00-22.00 uur en op woens-
dagmiddag tussen 16.00-18.00 
uur op Radio Castricum105 uit-
gezonden. De frequenties: 105 
FM ether, 89.0/104.5 kabel en via 
de website www.castricum105.
nl. Reacties en vragen voor Reis-
wijzer kunnen worden verzon-
den per e-mail: redactie@reis-
wijzerradio.nl. 

Stichting Welzijn viert jubileum
Castricum - De Stichting Wel-
zijn heeft op donderdag 20 de-
cember haar 12,5-jarig bestaan 
gevierd in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage. Burgemees-
ter Toon Mans bracht samen met 
directeur Ellen Morre, bestuur 
en medewerkers van de stich-
ting en de vele aanwezige vrij-
willigers, een toast uit op dit ju-
bileum. Woorden van dank gin-
gen onder meer uit naar de 350 
vrijwilligers die voor de stichting 
actief zijn. Mede dankzij de gro-
te inzet en betrokkenheid van 
deze vrijwilligers is het mogelijk 
een breed scala aan diensten en 
activiteiten in alle kernen van de 
gemeente te bieden op het ter-
rein van ondersteuning, ontmoe-
ting en participatie. Foto: Nico 
Lute

stuur was hij vijf jaar een be-
vlogen voorzitter van Muttatha-
ra. Tijdens zijn afscheid werd hij 
door vele medewerkers bedankt 
voor zijn bijzondere inzet.
Karin Mulder, de nieuwe be-
stuursvoorzitter, is net zo gemo-
tiveerd als Hans: ,,De gedreven-
heid en inzet van alle vrijwilligers 
bij Muttathara spreekt mij erg 
aan. De winkel is een belangrijk 
punt in de Castricumse samen-
leving, zowel voor koopjes  als 
voor recycling. Dat duurzaam-
heidprincipe in combinatie met 
de grote steun voor menig be-
langrijke project voor vrouwen 
en kinderen in Azië, Afrika en 
Midden – en Zuid-Amerika zijn 
meer dan de moeite waard om je 
voor in te zetten.  Juist in deze tij-
den van bezuinigingen en crisis.”

Start cursus keramiek
Castricum - Op 17 januari start 
een nieuwe cursus keramiek op 
donderdagavond bij Toonbeeld 
aan de Jan van Nassaustraat 
6. Een complete keramiekcur-
sus waar alles wat met kera-
miek mogelijk is aan bod komt. 

De cursus is zowel geschikt voor 
beginnende als ervaren keramis-
ten. Op donderdag vanaf 19.30 
uur is een ieder welkom voor een 
gratis proefles. Deze les dient al-
leen betaald te worden wanneer 
men besluit zich voor de cursus 

Prijswinnaars van kerst-
tentoonstelling Toonbeeld 
Castricum - Tijdens de afgelo-
pen kerstexpositie bij Toonbeeld 
heeft het publiek de volgende 
winnaars gekozen uit de deelne-
mers die hebben gewerkt naar 
het thema ‘tegenstellingen’. Deze 

winnaars zijn Janny Stuifbergen 
van Dijk met het platte vlak, Mia 
Wijten met ruimtelijk werk en 
Gerard de Bruijn met fotografie.
De volgende kersttentoonstel-
ling zal plaatsvinden in 2014.

op te geven. Op dinsdag 15 janu-
ari is er om 19.30 uur een proef-
les modeltekenen. Aanmelden 
voor beide cursussen kan via 
www.toonbeeld.tv. 
Ook voor deelname aan de 
proeflessen graag even een be-
richtje aan tnbeeld@xs4all.nl 
met vermelding van de datum en 
de cursus.

Hooglandercolleges: Nooit 
meer bang voor grote grazers

Castricum – Op 11 januari en 8 
en 23 februari zijn er Hooglan-
dercolleges onder leiding van 
een boswachter. Tijdens het col-
lege vertelt de boswachter wat te 
doen als men tijdens een wande-
ling of fietstocht in het duin oog 
in oog komt te staan met een 
Schotse Hooglander. De gratis 
workshop duurt 1,5 uur, inclusief 
een ontmoeting met de koeien.
De colleges op 11 januari en 23 
februari worden gegeven vanaf 
parkeerplaats Noorderstraat aan 
de Herenweg, ten noorden van 

jeugdherberg Koningsbosch in 
Bakkum. Het college op 8 febru-
ari is in Bergen, vanaf het Zee-
huis aan de Verspyckweg 5 in 
Bergen aan Zee.
Het college is geschikt voor vol-
wassenen en kinderen vanaf 10 
jaar, maar er wordt wel dieper 
op de materie in gegaan. Aan-
melden is wel noodzakelijk. Dit 
kan via www.pwn.nl/eropuit of 
bel Bezoekerscentrum De Hoep: 
0251-661066 (7 dagen per week 
bereikbaar van 09.00 tot 17.00 
uur).
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Castricum - Op 10 januari is van 
10.00 tot 12.00 uur ’t Praethuys 
Castricum weer geopend.
Voor iedereen die met kanker te 
maken heeft biedt ’t Praethuys 

’t Praethuys 
geopend

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
24-12-2012: Jobbe Jan Douwe, 
zoon van G.J. Nieuwenhuizen 
en Y. Drijfhout, geboren te Be-
verwijk. 25-12-2012: Jelle Harm, 
zoon van J.R.H. Jansbeken en 
T.M. Dijkstra, geboren te Bever-
wijk.

Wonende te Limmen:
25-12-2012: Ive Teuntje Maria, 
dochter van A.J. Huijsmans en 
N.E.J. Hopman, geboren te Alk-
maar. 27-12-2012: Finn Dirk Jo-
hannes, zoon van S.W. van der 
Locht en E.C.M. Metselaar, ge-
boren te Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
28-12-2012: Lisa, dochter van P. 
Zijp en J. van Dijk, geboren te 
Beverwijk.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
25-12-2012: Bakker, Mattheus, 
oud 87 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met A.J. Bedeke.
Wonende te Beverwijk:
01-01-2013: Hoitsma, Jacobus, 
oud 79 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met B.L. 
Stallinga.

Wonende te Akersloot:
24-12-2012: van der Eng, Ma-
ria C.H., oud 75 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met M.P.A. 
Kaandorp.

Wonende te Castricum:
23-12-2012: Fabius, Anneke, oud 
86 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd geweest met H.W. Noo-
ter. 23-12-2012: Bruin, Petrus J., 
oud 80 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J. de 
Boer. 24-12-2012: de Winter, An-
na, oud 93 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met C. 
Nuijens. 25-12-2012: Mous, Ja-
coba A., oud 86 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met E.J. Lute. 28-12-2012: Va-
der, Cornelis, oud 81 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met G.J. Wegbrans. 28-12-
2012: Uijtewaal, Adrianus G., oud 
85 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met M.J. Vonk. 

31-12-2012: Poel, Geertruda M., 
oud 88 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met G.M. 
Duijn. 01-01-2013: Tierolf, Hen-
drika, oud 87 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
L. Burger. 

Wie klust mee met NLdoet?
Castricum - Net als voorgaande 
jaren wil de gemeente Castricum 
actief bijdragen en meedoen aan 
de actie NLdoet. Komend jaar 
wordt deze grootste vrijwilligers-
actie van Nederland gehouden 
op 15 en 16 maart.
Alle maatschappelijke organi-
saties kunnen nu hun klus(sen) 
aanmelden op www.nldoet.nl. 
Het organiserende Oranje Fonds 
roept vervolgens iedereen op om 
samen met vrienden, collega’s 
of klasgenoten een leuke klus 
uit te voeren. Vorig jaar deden 
4800 maatschappelijke orga-

nisaties met 7000 klussen mee 
in 412 gemeenten.  Alle orga-
nisaties waar vrijwilligers al ac-
tief of juist extra nodig zijn, kun-
nen meedoen. Denk aan verzor-
gingshuizen, peuterspeelzalen, 
scouting, sportclubs, culturele 
instellingen, maatschappelijke 
opvang, jongerencentra, kinder-
boerderijen etc.
Daarnaast kunnen Castricumse 
organisaties voor de uitvoering 
van een klus geld ontvangen. De 
maximale bijdrage is dit jaar 450 
euro. Het Oranje Fonds hanteert 
verschillende criteria.

Team CAL d’HuZes ook dit jaar 
aanwezig op de Alpe d’Huez

Castricum - Ook dit jaar is team 
CAL d’HuZes weer op 6 juni 
aanwezig op de  Alpe d’Huez om 
zich in te zetten voor stichting 
Alpe d’HuZes. Dit jaar doet team 
CAL mee met 20 deelnemers 
verdeeld over drie teams. Het 
merendeel komt uit de CAL ge-
meente net als de diverse bege-
leiders die weer mee gaan. Ook 
zijn er een aantal die naast het 
beklimmen van de Alpe d’Huez 
zich deze dagen als vrijwilliger 
inzetten voor stichting Ad6. De 
trainingfrequentie is al aardig 
omhoog bij de teamleden door 
trainingen in duin en op strand. 
Full of Life Limmen en Castri-
cum draagt een belangrijke bij-
drage aan de conditie van team 
CAL. Het team wordt gespon-
sord door eigenaar Koen Rooks. 

De teamleden mogen gratis ge-
bruik maken van de voorzienin-
gen en kunnen speciale spin-
ninglessen volgen.
Natuurlijk heeft team CAL ook 
weer diverse sponsoracties om 
geld voor dit goede doel binnen 
te halen. Als eerste is er op zon-
dag 10 februari een strandtoer-
tocht waarbij Strandpaviljoen 
Zoomers al heeft toegezegd hier  
aan mee te werken als sponso-
ring. Ook is het weer de bedoe-
ling om een Benefietsconcert te 
organiseren en is het benaderen 
van sponsoren volop begonnen. 
Team CAL is volop in beweging 
en hoopt ook dit jaar weer op 
steun van vele mensen. De site 
wordt binnenkort aangepast en 
ook gaat het team binnenkort via 
facebook de ‘lucht’ in. 

Lezing Paul Vermeulen
Castricum - Op woensdag 
16 januari organiseert de Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland een lezing. Deze vindt 
plaats in het bezoekerscentrum 
de Hoep aan de Zeeweg en be-
gint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis.
Aërodynamicus en vogelaar Paul 

Vermeulen is gefascineerd door 
de aërodynamische achtergron-
den van het vliegen van vogels 
en geeft een avondvullende le-
zing over de aërodynamica van 
de vogelvlucht. De lezing is ge-
richt op ‘de vogelaar’ en vereist 
geen aërodynamische voorken-
nis. 

Vermist:
De Malleweg Castricum: cypers 
poesje, witte bef en snorharen, 4 

witte voetjes, wat bruin op kop, 
gesteriliseerd, 10 jaar, Moos.
Gevonden:
Geen.
Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251- 658504. 

een plek om even tot zichzelf te 
komen. Vrijwilligers zijn aanwe-
zig met een kopje koffie of thee 
om aandacht, inspiratie en infor-
matie te geven. 

Iedere eerste donderdag  in de 
maand is er inloop in ’t Praethuys 
op locatie Castricum op Dorps-
straat 23 van 10.00 tot 12.00 uur.

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Castricum - Op vrijdagavond 
omstreeks 21.00 uur was de be-
woner van een pand aan de Cos-
terstraat op zijn slaapkamer toen 
hij plotseling geluid hoorde op 
de benedenverdieping. Toen hij 
ging kijken hoorde hij nog net 

Inbreker overlopen een persoon de trap af rennen 
en door het achterraam naar 
buiten vluchten. 

Er bleek te zijn ingebroken. De 
dader had het achterraam gefor-
ceerd om binnen te kunnen ko-
men. Uit de woning is vermoede-
lijk niets gestolen. 

Prijswinnaars kerstpuzzel
Castricum/Uitgeest - De op-
lossing van de kerstpuzzel in De 
Castricummer en de Uitgeester 
Courant was tekstverwerkings-
programma.

De prijswinnaars van deze puz-
zel zijn: G. v.d. Nieuwendijk, Uit-
geest: Fruitmand t.w.v. 15 bij 
Dekker groente & fruit. T. Klei-
berg-Bisschop, Limmen: ca-
deaubon t.w.v. 25 euro bij De 
Eeuwige Lente. L. Laan-Metse-
laar, Akersloot: Goody bag bij 
Etos van den Haak. Mirjam Glo-
rie, Uitgeest: 1 uur gratis bow-

len bij Bob’s Party Palace. Carla 
Ham, Castricum: Goody bag bij 
Mooi van den Haak. Ruud Jurrj-
ens, Castricum: Heerlijke taart bij 
de Roset. 
Mw. Half-Kuijt, Uitgeest: ca-
deaubon t.w.v. 25 euro bij De 
Eeuwige Lente. Fam. G. Muijs, 
Uitgeest: 16 GB USB stick King-
ston bij Computer Connections. 
Jan Beentjes, Castricum: 2 vrij-
kaarten Corso bioscoop. R. Smit, 
Castricum: Horloge t.w.v. 39,95 
naar keuze bij Nice2Have. Eli-
ne van IJsseldijk, Castricum: ca-
deaubon t.w.v. 20 bij Twice. 
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Les Miserables
Les Misérables is de verfilming 
van de succesvolle musical die 
wereldwijd al door meer dan 60 
miljoen mensen is gezien. De 
adembenemende film Les Mi-
sérables, gebaseerd op het boek 
van Victor Hugo, is vanaf 10 ja-
nuari te zien in de bioscoop. 
De bekende liedjes, waaronder 
‘I dreamed a dream’, ‘Bring him 
home’, ‘One day more’ en ‘On my 
own’ worden vertolkt door een 
internationale sterrencast, waar-
onder Hugh Jackman, Russell 
Crowe, Anne Hathaway, Amanda 

Seyfried, Eddie Redmayne, Aar-
on Tveit, Samantha Barks, Hele-
na Bonham Carter en Sacha Ba-
ron Cohen. Les Misérables speelt 
zich af in het 19e eeuwse Frank-
rijk en vertelt het verhaal van ex-
gevangene Jean Valjean. Val-
jean wordt tientallen jaren ach-
tervolgd door de meedogenloze 
agent Javert na zijn voorwaarde-
lijke vrijlating. Het leven van Val-
jean verandert voor altijd wan-
neer hij de zorg op zich neemt 
van Cosette, de dochter van de 
alleenstaande moeder Fantine.

Finding Nemo
Dit adembenemende onderwa-
teravontuur vol met gedenk-
waardige komische personages 
en oprechte emotie volgt de on-
gelooflijke reis van de overbe-
zorgde clownvis genaamd Mar-
lin en zijn jonge zoon Nemo. Zij 
worden in het Great Barrier Reef 
van elkaar gescheiden als Nemo 

ver weg van de oceaan in een 
aquarium op het kantoor van een 
tandarts belandt. Aangemoe-
digd door Dory, een vriendelijke 
maar vergeetachtige blauwe vis, 
begint Marlin aan een gevaar-
lijke tocht om zijn zoon Nemo 
te redden, die zelf een paar ge-
waagde plannen heeft bedacht 
om thuis te komen. Nederlands 
gesproken en in 3D.

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 15.15 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Les Misérables

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 20.45 uur 
Life of Pi – 3D

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 20.00 uur 
The Hobbit – 3D

vrijdag 18.30 uur
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Alles is Familie
zaterdag 18.30 uur 

Skyfall - 007
zaterdag & zondag 15.30 uur 

woensdag 13.30 uur
Koning van Katoren 

zaterdag 13.00 uur 
zondag 11.00 & 13.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
Finding Nemo (NL) 3D

zaterdag 15.30 uur
woensdag 13.30 uur 

Wreck it Ralph (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 16.00 uur
De Groeten van Mike 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 10 jan t/m 16 jan 2013

Buy and try!  
Koop koffie/thee 

en proef! 
Krijg de 

hele maand 
januari een 
kopje koffie 

of thee 
bij uw aankoop!  

Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

 Ook voor de lunch 
bent u welkom bij 

Pincho
______________________

Combineer 
uw eten 
met een 

bioscoopbezoek

3 Gangen maandmenu 
inclusief

Bioscoopkaartje
€ 32,50 

per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

Telefoon: 0251-654769
www.gustocastricum.nl

Sunfield & Friends 
bij Blues in Bakkum
Bakkum - Zondag 13 januari 
staat Het Mirakel van Bakkum. 
weer in teken van de blues. De 
organisatie van deze maande-
lijks goed bezochte bluesmidda-
gen is in handen van Jos Zon-
neveld die, speciaal voor deze 
middag een gelegenheidsforma-
tie heeft samengesteld onder de 

naam: Sunfield & Friends. Voor-
dat Jos als dj Joseph Sunfield 
bekendheid verwierf, trok hij in 
de jaren 60 veelvuldig op met 
The Frogs Ltd. 

Hij heeft nu twee Frogsmuzikan-
ten uitgenodigd om samen met 
twee Poker-vrienden de basis te 

vormen voor deze bluesmiddag. 
Dave van der Schaaf speelt pi-
ano en hammond, Jean Hanck 
gitaar, Jaap Neele basgitaar en 
dwarsfluit, Cor Boot drums/per-
cussie. Verder is er een gast-
optreden van Birgit Smit, Edith 
Zonneveld en Lonneke Lute. 

Jos begeeft zich ook meerde-
re keren tussen de muzikanten 
om zijn favoriete bluesnummers 
ten gehore te brengen. Aanvang 
15.30 uur. Het adres is Heere-
weg 36 in Bakkum en de entree 
is gratis. 

Castricum - Hoe komt Amster-
dam toch aan een Heiligeweg?  
Deze vraag wordt op zondag 13 
januari beantwoord tijdens de 
zondagsociëteit in Ontmoetings-
centrum Geesterhage. Aan de 

Lezing over 
idolenbeeldjes
Akersloot - Zondag 20 januari  
vertelt kunsthistorica drs. Chris-
tine Bangert over hoe de kunst 
vanaf het eerste prehistorische 
Idolenbeeldje, door de eeuwen 
heen vaak een uitingsvorm is 
van de spirituele beleving van de 
mens. 

De lezing wordt gegeven in de 
dorpskerk aan het Dielofslaan-
tje en begint om 14.30 uur. Toe-
gangsprijs inclusief consump-
tie bedraagt 7,50 euro. Reserve-
ren bij Koosje Wiegman, e-mail: 
koosje.wiegman@hetnet.nl of 

Bedevaart naar Lourdes
Regio - Veel mensen willen 
eens naar Lourdes, maar we-
ten niet goed hoe ze dit moeten 
aanpakken. De Organisatie Lim-
burgse Bedevaarten biedt al 90 
jaar bedevaarten naar Lourdes, 
voor pelgrims uit heel Neder-
land. Het zijn geheel verzorgde 

reizen. Dit jaar kan men kiezen 
uit een 9-daagse busreis (30 
mei tot en met 7 juni, opstap-
plaats Haarlem) of een 8-daag-
se treinreis (3 tot en met 10 sep-
tember, vertrek vanaf station 
Den Bosch via touringcar van-
uit Haarlem) De reizen worden 

door vrijwilligers van de Lour-
desgroep begeleid. 
Meer weten? Bezoek dan de in-
formatiebijeenkomst op zon-
dag 20 januari in Parochie Jo-
hannes de Doper, Amsterdam-
straat 59 in Haarlem. De aan-
vang is 14.00 uur.  Meer infor-
matie: Joke Hoekman, telefoon 
013-5216701 of Linda Walweer, 
telefoon 075-6177605. 

aan bedevaartgangers die via 
de Heiligeweg naar Amsterdam 
kwamen. Zo deden de kloosters 
letterlijk dienst als gasthuizen. 
De zondagmiddagsociëteit vindt 
elke tweede zondag van de 
maand plaats van 14.00 tot 16.00 
uur. De toegang is 4,00 euro. 

Zondagsociëteit hand van dia’s maakt Dick Ke-
ijzer met de bezoekers een denk-
beeldige wandeling van de Munt 
naar de Dam via de Oude Zijde. 
Daarna wordt er geslenterd door 
een buurt die in de 15e eeuw ge-
domineerd werd door kloosters. 
Deze kloosters boden onderdak 



Jong wint knaller van 
het jaar bij CasRC

Castricum – Op 1 januari om 
15.00 uur stond de knaller van 
het jaar op de agenda van Cas-
RC: Oud tegen Jong.
De jarenlange ervaring van Oud 
was ietwat ten koste gegaan 
van de snelheid, dus Jong rook 
zijn kans en spoedde zich naar 
de trylijn. Met scores van Sepp 

Kotten, Mischa Nanne en Scott 
Gorman leek het een eenzijdi-
ge wedstrijd te worden. Maar… 
Oud had een drietal geheime 
wapens in de personen van Hans 
van Balgooi, Jan van Eerden en 
Jan Beentjes. Het rood/goud trio 
geassisteerd door de rest van het 
Oud team, baande zich een weg 

richting try lijn, waarna Beentjes 
de verdiende try scoorde. Ietwat 
in de war liet Jong zich opnieuw 
verrassen met wederom een try 
van Beentjes. Jong zette in het 
vervolg orde op zaken met tries 
van Kotten, Rico Hoogenboom 
en Gorman.  Hinderlijk off-side 
van Jong, voorkwam een drop-
goal van Ben Scheerman. Het 
laatste wapenfeit kwam op naam 
van Oud met een try van Been-
tjes. Met een ‘onvervalste’ hat-
trick werd Jan topscoorder van 
de wedstrijd, welke de boeken 
ingaat als gewonnen door Jong 
met een rood/goud randje.
De wedstrijd Oud tegen 
Jong wordt altijd gevolgd door de 
nieuwjaarsreceptie. De speech 
van gelegenheidspreker, oud 
voorzitter Mart Kat, was door-
spekt van respect, vrijwilligers 
en jeugd. Ook werd nog even 
stilgestaan bij de Media Award 
die Marina Marcker mocht ont-
vangen uit handen van Hans Bri-
an, de Michael Cahsay Memori-
al Trophy, ter nagedachtenis aan 
een groot speler, waar om ge-
speeld zal worden bij de wed-
strijden tussen de eerste teams 
van Eemland en CasRC en niet 
te vergeten, de Benji-babes, het 
all-meisjes Benjamin team van 
de Duinranders. 

Smashbalclinic vraagt om meer
Castricum - In samenwerking 
met Sportservice Noord-Holland 
organiseerde volleybalvereni-
ging Croonenburg een smash-
balclinic. 
Veel enthousiaste begeleiders 
zorgden er voor dat de deelne-
mers een leuke middag had-

den. Wie meer wil weten over 
smashbal/volleybal kan mailen 
naar jeugdcommissie@croonen-
burg.nl. 
De eerste drie trainingen (maan-
dagavond 18.00-19.30 uur in de 
sporthal de Bloemen) kan men 
vrijblijvend meedoen. 

Kay Pronk wint G.P. Univé
Limmen - Melvin Bos heeft 
donderdag 27 december op 
spectaculaire wijze een eind ge-
maakt aan de overmacht van 
Pronk door hem naar de twee-
de plek te rijden. Wel wist Kay 
Pronk voor zichzelf, door zijn 
goede uitslagen in de wedstrij-
den waar hij aan de start ver-
scheen, de winst om de G.P. Uni-
vé veilig te stellen. De overmacht 
van Pronk vertoonde de laatste 
weken wel enkele haarscheur-
tjes. Was het drie weken gele-
den Patrick IJpelaan die Pronk 
naar de kroon stak, ditmaal was 
het Melvin Bos die deze stunt 

herhaalde. Tot driekwart van de 
koers was het een wisselend 
kat en muis spel tussen de twee 
koplopers, die direct na de start 
het initiatief hadden genomen en 
geen tegenstand hadden te vre-
zen van hun achtervolgers. On-
danks valpartijen en stuurfout-
jes van beide coureurs bleven zij 
toch tot elkaar veroordeeld. Uit-
eindelijk moest de betere tech-
niek van Pronk het afleggen te-
gen het grotere motorvermogen 
van strandspecialist Melvin Bos, 
die een week daarvoor nog der-
de werd tijdens de Castricumse 
strandrace.

Peter Hes prolongeert titel 
in strandloop FC Castricum

Castricum - Voor de insiders 
was het geen verrassing. Twee 
jaar geleden won Peter Hes de 
laatste strandloop van FC Cas-
tricum. Destijds beloofde hij dat 
hij de volgende editie opnieuw 
zou winnen. Zonder tot op de 

bodem te gaan, schreef hij in 
27,40 minuten de strandloop op 
zijn naam. Nuchter commen-
taar: ,,Dat had ik toch voorspeld. 
Ik heb super gelopen en wil de 
organisatie bedanken voor deze 
dag. Alles was super geregeld.”
Bij de dames ging de titel naar 
Els Kuiper, die 37,53 minuten 
klokte. Zoon Willem maakte het 
familiefeest compleet door in 
zijn categorie de snelste te zijn. 
Over de toekomst hoeft FC Cas-
tricum zich geen zorgen te ma-
ken. Sil Jonker is pas tien jaar. Hij 
was de snelste van zijn leeftijds-
genoten en werd door voorzitter 
Martin Vaalburg in het zonnetje 
gezet met de woorden: ,,Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst.”
(Foto: Han de Swart)

Eerste titel voor Hollander

Limmen - De traditie bij SV Vre-
deburg schrijft voor dat op de 
eerste vrijdag van het jaar de 
strijd om het snelschaakkampi-
oenschap plaatsvindt. Nu Koen 
Kramer, de negenvoudig kam-
pioen, de club verlaten heeft en 

de nog sterkere Waldemar Mroz 
ook niet meespeelde vanwe-
ge familiebezoek in Polen, was 
er op voorhand sprake van een 
open strijd. Het toernooi dat met 
21 deelnemers over acht ronden 
werd afgewikkeld was dan ook 
ongemeen spannend. Niemand 
wist alle partijen te winnen. Het 
toernooi leverde uiteindelijk een 
verrassende nieuwe kampioen 
op in de persoon van de zeer 
talentvolle 19-jarige wiskunde-
student Bert Hollander. Hoewel 
Hollander al wel eens kampioen 
werd bij de schaakjeugd, pakt hij 
nu met veel tact en inzicht zijn 
eerste grote titel. Met een sco-
re van 6,5 uit 8 bleef hij met het 
kleinst mogelijke verschil, een 
half puntje, Harold Ebels voor, 
die – hoewel in topvorm – zich 
tevreden moest stellen met de 
zilveren plak. Bob Stolp, club-
kampioen in de lange partij, leg-

de beslag op de derde plek, net 
voor Niels Hageman die bij snel-
schaaktoernooien een abonne-
ment heeft op topnoteringen. 
Naast Bert Hollander is ook Hid-
de Ebels, die knap als vijfde ein-
digde, een vertegenwoordiger 
van de volgende generatie. Hol-
lander en Hidde Ebels lieten zien 
dat, op de keper beschouwd, de 
jongeren minder moeite hebben 
met de korte bedenktijd en de 
bijbehorende druk dan veel er-
varen spelers. Gertjan Hafkamp, 
Jos Admiraal en de erkende 
snelschaakkracht Robin Rommel 
completeerden de top acht.
In de B-groep kaapte Sewints 
Dahi de titel weg voor de neus 
van de sterk spelende Bram 
Brantjes, die hetzelfde aan-
tal matchpunten scoorde, maar 
net één weerstandspuntje min-
der had. Het snelschaken zit er 
weer voor een jaar op. Komen-
de vrijdag speelt SV Vredeburg 
de dertiende ronde van de inter-
ne competitie.
pagina 0 00 maand 2012

Handbal voor de school- 
jeugd tot en met groep 8
Castricum - CSV handbal heeft 
vorig jaar het schoolhandbal-
toernooi in ere hersteld voor 
scholen uit Castricum, Limmen 
en Heiloo. Dit jaar kunnen ook 
de groepen 7 en 8 meedoen. In 
april ontvangen de scholen de 
uitnodigingen en kunnen kinde-
ren zich opgeven.
Gedurende het hele jaar kunnen 
kinderen vast komen oefenen op 
de ‘Cool kids middagen’. Op de-
ze middagen doen de kinderen 
handbalvaardigheid spelletjes en 

worden er wedstrijden gespeeld. 
Kinderen van groep 1 tot en met 
8 zijn hier welkom, er is voldoen-
de ruimte en begeleiding.

De eerstvolgende ‘Cool kids 
middagen’ zijn op woensdag 16 
januari en 13 maart van 15.30 tot 
17.00 uur in sporthal De Bloe-
men. Toegang gratis en tussen-
door krijgen de kinderen wat 
drinken en iets lekkers. Het is 
een instuif: vooraf aanmelden is 
niet nodig.

Nieuwjaarsreceptie TV 
Castricum goed bezocht
Castricum - Afgelopen zondag 
opende TVC het nieuwe jaar met 
een drukbezochte nieuwjaarsre-
ceptie op Berg en Bal. Aanwezig 
waren een kleine 80 leden die el-
kaar een sportief nieuwjaar toe-
wensten en de sfeer was uitge-
sproken positief. Voorzitter Jos 
Verkleij bedankte in een toe-
spraak Danielle Veenman voor 
haar jarenlange werkzaamhe-
den als voorzitter van de jeugd-
commissie. Hij constateerde ver-
der dat er diverse nieuwe vrij-
willigers zich aangemeld heb-
ben om de jeugdcommissie te 
komen versterken, wat een op-
bouwende uitwerking zal heb-
ben op het jeugdbeleid van de 
vereniging. Louise Vonk zal inte-

rim-voorzitter van de jeugdcom-
missie worden en één en an-
der verder in goede banen lei-
den. Wat de competitie betreft 
zal ook dit jaar weer een record-
aantal teams uitkomen voor TVC 
en op alle niveaus strijden om de 
hoogste plaatsen. Het is duide-
lijk dat TVC zich ontwikkelt als 
een bloeiende vereniging met 
een actief verenigingsleven. Tij-
dens de ledenvergadering op 28 
januari worden de plannen voor 
het nieuwe jaar verder uitgerold.
Aanmelden als nieuw lid, of het 
nou jeugd, beginner of gevorder-
de is, is mogelijk via de website 
www.tvcastricum.nl. Daar is ook 
meer informatie te vinden over 
de club. 
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FC Castricum MD1 
ongeslagen kampioen
Castricum - Door naaste concurrent Kolping Boys MD1 in de laatste 
wedstrijd te verslaan met liefst 0-5, heeft FC Castricum MD1 defini-
tief het kampioenschap naar zich toegetrokken. (Foto: Han de Swart
 

Castricum - Bridgeclub Bricas 
start 4 februari een cursus club-

Van cursus naar bridgeclub

Goede weersomstandigen bij 
strand- en duinloop van AVC 

Castricum - Met een zonne-
tje, goede temperatuur en goed 
beloopbare paden in de bossen 
gingen afgelopen zondag ruim 
500 deelnemers van jong tot oud 
van start over de verschillende 
routes door de duinen en over 
het strand. 

De jongste deelnemers  gingen 
om 10.15 uur van start voor de 
2,3 km. In de categorie pupil-
len waren dat Femke Drijfhout 
van Lycurgus in 11.27 minuten 
en Alex van Pol in 9.30 minuten. 
En in de categorie jonger dan 7 

jaar was Thomas Bruins weder-
om de snelste in 11.10 min. Bij 
de meisjes was dit Marlotte Vlie-
se in 11.50 min. 
De 4 km voor junioren en vol-
wassenen was een leuke strijd 
waar Daan van der Meulen bij 
de mannen en Jamila Stokey, 
beiden uit Alkmaar, bij de vrou-
wen de snelsten waren. 

De wedstrijdafstand van de dag 
was de 10,5 km. Bij de dames 
was Sandra Butter de snelste in 
een tijd van 49.59. Bij de mannen 
was de snelste Yennick Wolthui-

Sterk begin Kay Pronk
Limmen -  Kay Pronk heeft zijn 
opgaande lijn in de laatste we-
ken van 2012 weten door te trek-
ken naar winst in de eerste wed-
strijd van het nieuwe jaar om de 
G.P.Pilkes Infra Licht cub. Na 
de feestdagen wisten toch ruim 
vijftien renners de weg te vin-
den naar het O.G.L. mountain-
bikeparcours aan de Pagelaan 
in Limmen. Na een wat mindere 
periode begin dececember, heeft 
Kay Pronk toch weer de weg om-
hoog weten te vinden, door di-
rect na de start via een splijtend 

vertrek te laten zien dat de eer-
ste klap een daalder waard is. Al-
leen Ruud Leegwater, Henk Lou-
we en Dennis van Dalen kwa-
men de schrik te boven. Laatst-
genoemde wist de achterstand 
op Pronk nog binnen de perken 
te houden, maar Louwe en Leeg-
water moesten toch meer ach-
terstand incasseren. Verrassend 
was het optreden van de jonge 
renner van W.V. Noord Holland 
Thom Leegwater die de wedstrijd 
over uiteindelijk vijf kwartier op 
een knappe 8e plek afsloot. 

Rammaarraaktoernooi 
weer groot succes

Castricum - Het jaarlijks terug-
kerende volleybaltoernooi van 
Croonenburg was weer super 
gezellig. 
Het thema was deze keer rood en 
dat was te zien: mooi uitgedost 
zaten de dames van de organi-
satie achter de tafel met prijzen 
voor de loterij. Dankzij de gulle 
sponsoring van diverse bedrij-
ven uit omstreken waren er weer 
prijzen te winnen. Er werden dan 

ook volop lootjes gekocht en de 
opbrengst gaat geheel naar de 
vereniging. De deelnemers wa-
ren op volleybalsterkte inge-
deeld en ieder speelde op zijn/
haar eigen niveau een heel leuk 
en enthousiast toernooi. Dit jaar 
was er zelfs een poule meer en 
volgend jaar is het streven naar 
nog een poule erbij. 
De datum voor volgend jaar staat 
al vast, 3 januari 2014.

Succesvol Old Alkmaar 
Boardingtoernooi

Regio - Afgelopen vrijdagavond 
ging het 6e Old Alkmaar Boar-
dingtoernooi van start met de 
Meisjes E1-teams van ADO’20, 
Assendelft, FC Uitgeest, Limmen, 
KFC, DTS, Vitesse’22 en Meervo-
gels. Na spannende poulewed-
strijden ging de finale tussen 
FC Uitgeest ME1 en Assendelft 
ME1. Het was Assendelft dat de 
finale won met 3-1. De prijzen 

werden uitgereikt door niemand 
minder dan de aanvoerster van 
het Nederlands vrouwenelftal; 
Daphne Koster.
Op zaterdagochtend was het de 
beurt aan de E2-pupillen. Bij de 
E2 poule ging Zeevogels E2 met 
de cup naar huis door in de fi-
nale met maar liefst 5-1 te win-
nen van HSV E2. De prijsuitrei-
king werd gedaan door Hera-

cles Almelo speler Ben Rienstra.  
Aansluitend werd de D-poule 
gespeeld. Spannende wedstrij-
den leidden tot een leuke finale 
tussen Limmen en HSV. Het was 
hier Limmen D1 dat nipt met 2-1 
won. Tot slot op de zaterdag-
avond de C1- poule. Hier werd 
ADO’20 de grote winnaar door 
met 5-3 van HSV C1 te winnen. 
Zondagochtend begon het toer-
nooi met de F1 poule. Castricum 
en Foresters wisten er een zin-
derende finale van te maken. Na 
een 2-1 voorsprong voor Fores-
ters , wist Castricum enkele se-
conden voor tijd nog op 2-2 te 
komen. Penalty’s moesten uit-
eindelijk de doorslag geven en 
hier wist Foresters de overwin-
ning te pakken. De prijzen van 
de F1-poule werden uitgereikt 
door AZ-directeur Toon Ger-
brands. Als laatste deelnemers 
van het Old Alkmaar Boarding-
toernooi was het de beurt aan de 
E1-teams. In de finale stonden 
HSV en Zeevogels tegenover el-
kaar. Zeevogels E1 won de span-
nende finale met 2-1. De orga-
nisatie van het toernooi kan te-
rugkijken op een uitstekend en 
sportief verlopen toernooi. 

Voor foto’s zie www.boarding-
toernooi.nl.

Viering 65-jarig bestaan CSV
Castricum - Handbalvereni-
ging CSV is opgericht op 4 no-
vember 1948 en dat maakt 2013 
een jubileumjaar. Met diverse 
feesten en evenementen wordt 
het 65-jarig bestaan gevierd en 
de voorbereidingen zijn in vol-
le gang. 
In 1948 ging op initiatief van 
Henk Koelewijn het eerste da-
mesteam van start. Dit was toen 
nog buiten met 11 speelsters op 
een voetbalveld. Linten dien-
den als lijnen, omdat niet gekrijt 

mocht worden binnen de heilige 
voetballijnen. Ada Peijs was de 
eerste voorzitter van CSV Hand-
bal en men begon met een con-
tributie van 25 cent per week. 
Het heeft tot zeker 1968 geduurd 
voordat de heren zich gingen in-
teresseren voor de handbalsport. 
Op 25 januari wordt het start-
schot voor het feestjaar gege-
ven met een feest voor alle (se-
nioren) leden en hun aanhang. 
In maart volgt het inmiddels in 
Castricum en omstreken beken-

de Après Ski feest. Evenementen 
zoals het schoolhandbaltoernooi 
en CSV toernooi voor handbal-
verenigingen krijgen ook feeste-
lijk tintje. Op 5 oktober vindt hét 
jubileumfeest plaats in het club-
huis op Wouterland. Leden, oud-
leden en alle anderen die CSV 
een warm hart toedragen zijn  
welkom. 
Meer informatie volgt zeker, 
maar vroege vogels kunnen al-
vast aangeven dat ze erbij zijn 
via 65jaar@csvhandbal.nl. 

zen van DOKEV in een tijd van 
38.07. De 15 km lopers gingen 
tegelijkertijd van start. De snel-
ste dame werd Naomi Hendrik-
sen van Hylas in een tijd van 
1.05,58 en de snelste heer Jef-
frey Vork in 54.50. 

De volgende wedstrijd is de TA-
TA/Runnersworld Cross cup op 
zondag 3 februari met weer vier 
afstanden. Deze keer gaan de 
routes alleen door de bossen 
en duinen. Voor meer informa-
tie en uitslagen zie: www.avcas-
tricum.nl.

bridge. In 10 maandagmiddagen 
leert men omgaan met bidding-

boxen, spelregels en arbitrages, 
en leert spelen op het tempo van 
een bridgeclub.Aanvang 13.30 
uur in Geesterhage. Aanmelden  
via www.bricas.nl.
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Hondenbeleid Castricum, 
voorkom nieuwe misser!

Door via feiten aan te tonen dat onvoldoende was nagedacht over de ef-
fecten van het nieuwe beleid voor honden op het strand en dankzij ruim 
1200 handtekeningen van hondenbezitters, is onlangs door de raads-
fracties toegezegd dat het strandbeleid voor honden wordt herzien.
De raad wordt volgens de krant binnenkort met een vergelijkbaar besluit 
geconfronteerd, maar hopelijk viert het gezonde verstand nu vooraf in 
plaats van achteraf. Volgens de krant stelt het college de raad binnenkort 
voor om een voetgangersbruggetje aan te leggen als verbinding tussen 
Limmen en Castricum. Ondanks dat er blijkbaar veel woorden aan zijn 
gewijd en veel papier aan is besteed vraag ik mij als burger gewoon af: 
wat is het doel hiervan en is er voldoende nagedacht over de gevolgen. 
Waarom hier een voetgangersbrug naar een woonwijk voor waarschijn-
lijk een paar voetgangers, terwijl 200 meter verder de entree naar Castri-
cum via het Gerbrandsven ligt?! Die woonwijk zal zich opnieuw roeren. 
Maar het lijkt dat opnieuw onvoldoende is stilgestaan bij de hondenbe-
zitters. Voor hen betekent de aanleg simpelweg dat een toegang wordt 
gemaakt tussen de snelweg naar Uitgeest en het hondenlosloopgebied 
randgronden Noord End. Dit gebied is door de gemeente bewust aan-
gewezen als grootste losloopgebied binnen de gemeente, waar men-
sen van heinde en verre naar toe komen, ook omdat het gebied door 
water is afgesloten van de omringende snelwegen.  Mijns inziens kan 
nooit worden gegarandeerd, dat het bruggetje alleen toegankelijk is voor 
voetgangers. Moeten er bijvoorbeeld kinderwagens en scootmobielen 
doorheen kunnen, dan gaan er in de praktijk ook fietsen en brommers 
doorheen. En een garantie dat de toegang zo wordt afgesloten, dat er 
geen honden, die van dezelfde gemeente juist in dit gebied vrij moeten 
kunnen rennen en spelen, via het bruggetje naar de snelweg kunnen 
lopen, zult u nooit kunnen geven. Dus waarom deze aanleg, terwijl er al 
voetgangersverbindingen dichtbij zijn en de gemeente jaren geleden al 
door de hoogste rechter is teruggefloten over exact hetzelfde voorstel.
Daarom de oproep aan de raad: bezint eer gij begint.
Bert Visser, hondenbezitter Castricum 

De baard van Sinterklaas
De baard  van Sinterklaas moet voor een onderhoudsbeurt terug naar de leverancier. Wegens de kerstdruk-
te is daar nog niets van gekomen. Veiligheidshalve bewaar ik de baard achter in de auto in een onopvallen-
de doos. Op de laatste dag van het jaar rijd ik met mijn auto door het dorp. Plotseling word ik aangehou-
den. Een agent van het ijzige type. Ik blijf kalm. “Goedemiddag meneer, rij- en kentekenbewijs alstublieft.” Ik 
zoek even en kan snel de benodigde papieren overhandigen. Na controle krijg  ik de papieren terug, maar 
ik mag mijn reis nog niet vervolgen. De agent legt onverstoorbaar uit: “Dit betreft niet alleen een contro-
le op de papieren meneer, dit betreft ook een controle op vuurwerk. Wilt u even uw kofferbak openen?” 
Ik werk volledig mee, stap de auto uit en open de kofferbak. De agent buigt zich voorover en tuurt en tuurt. 
Hij wijst naar de onopvallende doos en vraagt: “Wat zit hier in, meneer?” Ik schraap mijn keel en antwoord: 
“De baard van Sinterklaas, agent.” De man slikt even en toont een glimp van lichte irritatie. “Ik vraag wat 
hier in zit, meneer!” Kalm antwoord ik: “Ik zeg de baard van Sinterklaas, agent.” De agent gaat rechtop 
staan en kijkt me aan. “Speelt u voor Sinterklaas, meneer?” Ik kijk de agent recht in de ogen en antwoord: 
“Nee agent, ik bén Sinterklaas.” Een korte stilte en de agent duikt weer de kofferbak in. Voorzichtig tilt hij 
de doos ietsje op, kennelijk om het gewicht te bepalen. Hij staat weer rechtop en kijkt me aan. Onverstoor-
baar: “U kunt doorrijden, meneer...” 
Peter Hollenberg, Castricum.

Buitengebied bedreigd
Na een zorgvuldige voorbereiding heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied tot 19 december 2012 
ter visie gelegen. Het open en groene  karakter van het buitengebied wordt daarmede bestendigd want er is 
in principe geen nieuwe permanente bebouwing toegestaan. Als een duveltje uit een doosje komt de VVD-
fractie nu met een intitiatiefvoorstel waarin zij voorstelt om het bouwen van permanente vakantiewoningen 
toe te staan op de boerencampings in het  buitengebied. Per huisje moeten daarvoor wel drie kampeer-
plekken worden ingeleverd. Als argumenten voeren zij aan een bevordering van het toerisme en een verho-
ging van de inkomsten uit de toeristenbelasting. Wij vinden dat dit naar cliëntelisme riekende voorstel niet in 
het belang van Castricum en zijn unieke omgeving is.  Het leidt tot een toename van het aantal regels (was 
een afname daarvan niet juist het stokpaardje van de VVD?). Daarbij dreigt het gevaar van permanente be-
woning omdat het vrijwel onmogelijk is om goed te handhaven. Zie ook de onbeheersbare situatie op het 
strand waar in strijd met de regels een strandpaviljoen al een langere tijd staat te verkommeren. Hoopge-
vend is in dat opzicht de reactie van ons college dat ook wijst op de moeilijke handhaving. Rekenen is ken-
nelijk niet het sterkste punt van de VVD-fractie want het inleveren van drie kampeerplaatsen per huisje le-
vert zeker niet meer toeristenbelasting op. Ra, ra... Of rekent de VVD-fractie nu op een substantiële toena-
me van het aantal boerderijcampings? Het verder bebouwen van het buitengebied zal ons inziens juist tot 
minder toerisme gaan leiden hetgeen niet in het belang van Castricum en haar ondernemers is. Tenslotte 
wijzen wij ook op het lage democratische gehalte van het initiatiefvoorstel. Immers, als de raad het voorstel 
overneemt, en de eerste voortekenen wijzen daarop, moet dit als een ambtshalve wijziging worden meege-
nomen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied.  Er zijn dan geen zienswijzen meer moge-
lijk tegen dit onderdeel. Wel is er nog beroep mogelijk bij de Raad van State maar welke burger doet dat? 
Wij nodigen de VVD-fractie uit het jaar 2013 goed te beginnen en dit initiatiefvoorstel in te trekken. 
Fractie GroenLinks, Janine Cornel, Aart Waterman, Corrie Hermann, Rob Glass. 

Workshops sieraden maken 
met Hart voor Borstkanker
Castricum - Lia Kooijman van 
de Stichting Hart voor Borst-
kanker kijkt tevreden terug op 
een geslaagde periode dat zij 
gebruik mocht maken van een 
leegstaand winkelpand in de 
Burgemeester Mooijstraat. 
De week voor kerst heeft zij de 
winkel ingericht met sieraden, 
tassen, schilderijen en andere 
zaken rondom het LIA-symbool. 
De opbrengst komt ten goede 
van borstkankeronderzoek. De 

opbrengst bedroeg maar liefst 
2.800 euro. Naast het kopen 
van de sieraden was er ook de 
mogelijkheid zelf een ketting of 
oorbellen te maken tijdens een 
workshop. Deze workshops wa-
ren zo geslaagd dat Lia heeft be-
sloten deze blijvend aan te bie-
den. Wie zelf een locatie kan re-
gelen en een workshop wil or-
ganiseren, kan bellen: 0251-
656469 of mailen naar lia@hart-
voorborstkanker.org. 

Bakkum - De eerste expositie 
in 2013 in Het Oude Theehuys 
toont portretschilderijen van 
Sandra van Santen en assembla-
ges van Annemarie Kuster. De 
expositie is tot en met 3 maart in 
Het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin is open op 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur.  

Dubbelexpositie

Voetgangersverbinding
Castricum - Een bestemmings-
plan moet een voetgangersver-
binding mogelijk maken tussen 
Castricum en Limmen. De ge-
meenteraad bespreekt het on-
derwerp donderdag 10 janu-

ari. Het gaat om een brug over 
de bermsloot van de Provincia-
leweg. Deze maakt dat het be-
staande voetpad de beide woon-
kernen weer met elkaar verbindt. 
Inwoners van Limmen die lopend 

naar Castricum willen, toeristen 
en recreanten zijn gebaat bij de-
ze verbinding, aldus de gemeen-
te. De bereikbaarheid van het 
aangrenzende park, het honden-
losloopgebied en het oorlogs-
monument, zouden door de ver-
binding worden verbeterd. 

Sport- en spelgroepen 
kinderen ASS en ADHD
Castricum - Bij Vitesse begint 
een nieuw seizoen van sport- en 
spelgroepen voor kinderen met 
A.S.S. (P.D.D.-nos) en ADHD.
Op de woensdagmiddag is er 
een sport- en spelgroep voor 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Kinderen met ADHD of autisme 
spectrum stoornissen, waaron-
der PDD-nos,  vinden het niet al-
tijd makkelijk om een passende 
vrijetijdsbesteding te vinden, bij-
voorbeeld omdat ze moeite heb-

ben met sociale vaardigheden.
In de sport- en spelgroep is het 
de bedoeling om sociale vaar-
digheden aan te leren, om te 
leren omgaan met energie en 
emoties. De kinderen leren sa-
men te spelen en hun talenten te 
herkennen en uit te bouwen.
Vooraf wordt met de kinderen en 
hun ouders besproken aan wel-
ke doelen ze willen werken. Het 
belangrijkste doel is plezier in 
de sport- en spelgroep! Tijdstip 
van 14.30 tot 15.45 uur. De be-
geleiding wordt gegeven door: 
Baukje Uilkema: NLP-coach en 
Marloes van de Hulsbeek, ergo-
therapeut. Ook individuele be-
geleiding is mogelijk gericht op 
thuis en school. De kosten zijn 
afhankelijk van mogelijkheden 
tot declaratie bij de zorgverzeke-
ring of vanuit PGB. Voor meer in-
formatie of opgave: Marloes van 
de Hulsbeek: 06 - 2236 4473.

Castricum - De peuter- en kleu-
terlessen op zaterdagochtend en 
woensdagmiddag bij balletstu-
dio Jacqueline Burger zijn een 
goede start voor mini-ballerina’s 
van 3, 4 en 5 jaar. 
Late - fanatieke starters kunnen 
zich uitleven bij de stoomcur-

Peuter- en kleuterballet van start
sus 12+ op donderdag. Instro-
men bij alle lessen kan het hele 
jaar door. Iedereen doet aan het 
eind van het seizoen mee aan de 
eindpresentatie in Sporthal De 
Bloemen op 23 juni. Voor meer 
informatie: www.Balletstudio-
JacquelineBurger.nl.  
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Afzwemmers december
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. In decem-
ber hebben 33 kandidaten hun 
diploma behaald.
Maandag 3 december heeft 
Anouk Hollenberg afgezwom-
men voor haar eerste zwemdi-
ploma.
Woensdag 5 december was er 
afzwemmen voor de Zwemvaar-
digheidsdiploma’s. Deze diplo-
ma’s kunnen behaald worden 
na het C-diploma en lopen van 
1 naar 3 ook weer op in moei-
lijkheidsgraad. Voor Zwemvaar-
digheid 1 heeft Kim Boonstra al-
le eisen goed afgelegd. 
Op donderdag 6 december heeft 
Elaha Ofiani tijdens haar eigen 
les haar A-diploma gehaald.
Woensdag 12  december werd 
er door een groep van 14 kan-
didaten voor het A-diploma af-
gezwommen. Dit eerste zwem-
diploma werd gehaald door: An-
gelo Atencia, Jip Beukers, An-
nemarie Bökenkamp, Felicia van 
den Elzen, Sophia Gouweleeuw, 

Tessa Hardebol, Jort van Hooff, 
Isabel Huisman, Guus Jurrjens, 
Felice Knippen, Sil Koenekoop, 
Bram Koppes, Sacha Verberne 
en Daan van Zijtveld.

Op dinsdag- en woensdagoch-
tend wordt er ouder- en kind-
zwemmen gegeven. En in die 
lessen worden vaardigheden 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar ge-
oefend en een paar keer per jaar 
wordt er tijdens de les voor ver-
schillende diploma’s afgezwom-
men.
Op woensdagochtend 19 de-
cember hebben Sienna Ixer en 
Kim Zentveld voor Jip 1, Saar 
Castricum en Tom van Nijnat-
ten voor Jip 2, Isabelle Banning 
en Michael de Wijs voor Jip 3 
en Charlotte Banning en Mischa 
Rood voor Jip 4 afgezwommen. 
’s Middags was het de beurt 
aan de groep van 8 kandidaten 
voor het B-diploma. De geslaag-
de kandidaten  zijn: Isa Bakker, 
Tim Bakker, Brady Baltus, Kas 
Dalenberg, Noah Hillebrand, 
Thijs Kaaijk, Dewi Koper en Am-
ber Meijering.

Croonenburg meisjes A1 
door naar halve finale NK
Castricum - Van de vier jeugd-
teams die mee mochten doen 
aan het NK volleybal voor jeugd-
teams hebben alleen de meis-
jes A zich geplaatst. Zij werden 
overtuigend kampioen in hun 
poule. Met slechts een set ver-
lies plaatsten zij zich voor de hal-
ve finale op 9 februari. De spi-
rit lieten de meiden afgelopen 

weekend ook zien in de eerste 
ronde.  Verzorgd spel, goed ver-
dedigend werk, prima spelver-
deling en rake klappen van de 
aanvalsters zorgden er voor dat 
de tegenstanders het nakijken 
hadden. De volgende ronde zal 
zo mogelijk nog pittiger worden. 
Het niveau van de tegenstanders 
zal nog een stukje hoger liggen. 

Huldiging Nino Honigh
Limmen - Donderdagavond 
wordt voorafgaande aan de we-
kelijkse mountainbikewedstrijd 
op het parcours aan de Pagen-
laan, Nino Honigh gehuldigd. 
Tijdens het drie dagen duren-
de N.K. baanwielrennen op de 
wielerbaan van Apeldoorn in de 
laatste week van 2012 wist de 
sinds een jaar in Limmen wonen-
de Honigh drie gouden en twee 
zilveren medailles mee naar huis 
te nemen. Goud verdiende Ni-

no Honigh op de achtervolging, 
puntenkoers en koppelkoers. De 
zilveren plakken behaalde hij in 
de scratch en op de een km tijd-
rit met staande start. Leuke bij-
komstigheid is dat Nino Honigh 
ook aan het vertrek staat van de 
wekelijkse wedstrijd, die start 
om 20.00 uur. Deelname staat 
open voor iedereen in het bezit 
van een mountainbike en helm. 
Info: 06-50506087.

Duizenden hardlopers naar Egmond 
voor eerste wedstrijd van het jaar

Egmond - Op zondag 13 janua-
ri stroomt Egmond aan Zee weer 
vol met duizenden lopers voor de 
eerste grote hardloopwedstrijd 
van het nieuwe jaar. Maar liefst 
17.500 deelnemers gaan tijdens 
de 41e PWN Egmond Halve Ma-
rathon de uitdaging aan op het 
zware parcours over het Noord-
zeestrand en door het Noordhol-
lands Duinreservaat.
Opvallend is de grote belang-
stelling van lopers uit het bui-
tenland. Honderden lopers uit 
22 landen komen een weekend 
naar Egmond aan Zee om de 
unieke sfeer van dit hardloopfes-
tijn mee te maken. Winnen in Eg-
mond spreekt tot de verbeelding. 
Vele grote namen stonden in de 
geschiedenis op de hoogste tre-
de van het erepodium. Uniek 
daarbij is dat het in Egmond bij 
voorbaat nooit een uitgemaakte 
zaak is dat een Afrikaanse loper 
als eerste over de finish komt. 
Zo zullen de Nederlandse top-
pers Michel Butter, Khalid Chou-
koud, Abdi Nageeye, Tom Wig-
gers, Koen Raymaekers en Pa-
trick Stitzinger de Afrikanen de 
overwinning niet cadeau geven. 
Makkelijk wordt dit echter niet 
met lopers als Sammy Kitwara 
en Vincent Kipruto aan de start.
Voor de vrouwenwedstrijd heeft 

Le Champion onder andere Flo-
mena Chepchirchir (in 2011 der-
de in Egmond) en Valentine Ki-
bet, het zusje van Hilda Kibet, 
vastgelegd. Bovendien staan de 
Nederlandse topatleten Miran-
da Boonstra, Merel de Knegt, Il-
se Pol, Andrea Deelstra en Hel-
een Plaatzer aan de start. 
Het verloop van het evenement 
wordt elk jaar grotendeels be-
paald door de weersomstandig-
heden. De lopers worden zon-
dag bij hun doorkomst over het 
strand in ieder geval geholpen 
door een gunstig getij. Het water 
bereikt om 12.30 uur, vlak na de 
eerste start van de halve mara-
thon, de laagste stand. Om 16.52 
uur wordt de hoogste stand be-
reikt. Het strand is bij de start 
dus breed, waardoor naar ver-
wachting de lopers Castricum 
aan Zee met droge voeten zul-
len bereiken.

De ultieme sportprestatie is op 
zaterdag de strandrace AGU Eg-
mond-Pier-Egmond fietsen en 
op zondag de PWN Egmond Hal-
ve Marathon lopen. Dit weekend 
zullen zo’n 400 deelnemers de-
ze prestatie leveren. Iedereen 
die op beide dagen finisht, wordt 
opgenomen in het Combiklasse-
ment. 

Tijdens de PWN Egmond Hal-
ve Marathon wordt dit jaar voor 
het eerst ook een speciaal kin-
derevenement georganiseerd, de 
Egmond Kids Challenge. Deze 
challenge bestaat uit een uitda-
gende hindernisbaan voor kin-
deren van 6 t/m 13 jaar en vindt 
plaats voorafgaand aan de door-
komst van de lopers bij strand-
paviljoen Zeezicht in Castricum 
aan Zee. Deelname is mogelijk 
van 11.00–13.30 uur. Meedoen 
is gratis dus iedereen is welkom 
om de uitdaging aan te gaan. 

Egmond aan Zee is op zondag 13 
januari tussen 8.00 tot 18.00 uur 
afgesloten voor al het binnen-
komend auto- en motorverkeer. 
Voor de pendelbussen vanuit 
Heiloo en Alkmaar geldt deze af-
sluiting niet, zij hebben een file-
vrije doorgang naar Egmond aan 
Zee. De bussen rijden van 8.30 
tot 12.00 uur en zijn bestemd 
voor zowel deelnemers als toe-
schouwers. ERTV Noord-Holland 
doet verslag
RTV Noord-Holland doet uitge-
breid verslag op televisie. De uit-
zending van NH Sport op zon-
dag 13 januari begint om 17.29 
uur. Daarna wordt de uitzending 
herhaald t/m maandag 14 janu-
ari.

Gezelligheid bij clubMariz.

Proeflessen salsa bij clubMariz

Castricum - Vrijdag 11 janua-
ri zijn er weer voorafgaand aan 
een nieuwe cursus proeflessen 
salsa. De beginners zijn welkom 
vanaf 20.00 uur en de gevorder-
den vanaf 21.00 uur.

Aansluitend biedt clubMariz 
vanaf 18 januari cursussen van 
12 weken op vrijdagavond. In 
deze cursus leren de deelnemers 
één dans met daarin een aan-
tal variaties. Eigenaresse Mariz 

werkt uitsluitend met gespeciali-
seerde leraren. Salsaleraren Pe-
ter en Sofia verzorgen naast een 
goede ook een gezellige les. 
clubMariz is een stijlvolle club, 
volledig eigentijds ingericht. Een 
les voelt als hip uitgaan, met 
twee volledig ingerichte bars 
waar men voor of na de les nog 
gezellig met partner of vrienden 
kan verblijven. De zalen zijn ook 
op 360 graden op de site te be-
kijken. Beide zalen zijn naast 
de danslessen ook beschikbaar 
voor een volledig verzorgde par-
ty vanaf 30 personen. 
clubMariz is te vinden aan de 
Dorpsstraat 72. Bezoekers kun-
nen gratis parkeren op het Bak-
kersplein in de parkeergarage. 
Bij clubMariz kan men ook te-
recht voor hiphop, showdance, 
breakdance, zumba, 50+ of 50- 
stijldans, moderne dans en kleu-
terdans. Voor meer informatie 
zie: www.clubMariz.nl. 




