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De Oude Keuken open
Bakkum - Ze zijn er hele-
maal klaar voor; de vrijwilli-
gers, stagiaires en cliënten 
van De Oude Keuken. Op 8 
januari is de opvolger van het 
Oude Theehuys op het terrein 
van Dijk en Duin geopend in 
het historische gebouw waar 
vroeger de centrale keuken 
van het psychiatrisch zieken-
huis was gevestigd. 

Gasten kijken vanuit het sfeer-
vol, ruimtelijk ingerichte restau-
rant en vanaf het ruime terras 
uit op de monumentale waterto-
ren. ,,We hebben ons als sociale 
onderneming succesvol ontwik-
keld”, zegt initiatiefnemer Brigit-
te van Campen. ,,Op de nieuwe 
locatie kunnen we meer leer-
werktrajecten aanbieden. Ook 
is er ruimte voor nieuwe men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Zij kunnen na het 
opdoen van werkervaring en het 
volgen van scholing uitstromen 
naar een betaalde baan. Maat-
schappelijke participatie in op-
tima forma!” Tijdens de eerste 
twee maanden exposeert Bri-
gitte Duin met abstracte land-
schappen in De Oude Keuken 
en er zijn assemblages te zien 
van Ben Oldenhof. Er wordt ook 
weer regelmatig muziek ge-
maakt. De openingstijden zijn 
van woensdag tot en met zon-
dag 11.00 tot 17.00 uur.

Op 13 januari opent Dijk en Duin 
overigens nog een bijzonder ge-
bouw op het landgoed; de op-
namekliniek voor volwassenen. 
Overzicht, daglichttoetreding en 
uitzicht op het omringende bos 
waren de belangrijk uitgangs-
punten in het ontwerp. Het nieu-
we gebouw maakt gebruik van 
extra beveiligde kamers, een 
nieuwe patiëntvriendelijke vorm 
voor separeren. In deze kamers 
kunnen patiënten die tijdelijk af-
gezonderd moeten worden, via 
een touchscreen aan de wand 
zelf muziek kiezen en een eigen 
sfeer creëren met licht-, geur- 
en kleureffecten. 

Bakkum - De kerkgangers 
van de Maria ten Hemelopne-
ming op de Brederodestraat 
moeten in de nabije toekomst 
wat verder weg om een dienst 
bij te wonen. 

De katholieke kerk sluit de deur, 
omdat verwacht wordt dat het 
aantal bezoekers verder terug-
loopt van zo’n negentig naar vijf-
tig bezoekers. Ook De Eenhoorn, 
een ontmoetingsruimte aan de 

Sluiting kerk in Bakkum

Castricum - De VrijeLijst heeft 
vragen aan het college ge-
steld over de Reaktgroep, met 
een vestiging op de Gasstraat 
en twee bij Dijk en Duin, die in 
staat van faillissement zou ver-
keren. De Reaktgroep biedt da-
ginvulling en arbeidsreïntegra-
tie aan mensen met psychische 
problemen. 
,,Er dreigt ontslag voor tientallen 
medewerkers en sluiting van de 
gebouwen waaronder De Wis-
sel”, zegt Ron de Haan. ,,Bij eer-
ste navraag blijkt het personeel  
in november op de hoogte is 
gesteld, maar de situatie wordt 
vooralsnog stilgehouden om on-
rust onder de cliënten te voorko-
men.”
In het kader van gemeentelijke 
taken op het gebied van socia-
le werkvoorziening, arbeidsreïn-

Onzekere tijden voor 
cliënten en personeel Reakt

zijkant van de kerk op de Twee-
de Groenelaan gaat dicht. Na 
een enquête werd duidelijk dat 
de parochianen liever een kerk-
dienst in de Pancratiuskerk in 
Castricum bij wilden wonen dat 
in De Eenhoorn. 

Eerder dit jaar werd al een in-
tentieverklaring gesloten tus-
sen katholieke kerken in Castri-
cum, Uitgeest en Heemskerk om 
te fuseren.

tegratie en dagbesteding én de 
decentralisaties van deze taken, 
heeft de VrijeLijst het college ge-
vraagd welke gevolgen een mo-
gelijk faillissement heeft voor de 
arbeidsvoorziening van het per-
soneel en cliënten. 
,,Worden er bijvoorbeeld pogin-
gen ondernomen om de Reakt-
groep een lokale doorstart te ge-
ven? Daarbij kan gedacht wor-
den aan de inzet van reïntegra-
tiecoaches die onder gemeente-
lijke supervisie als werkbegelei-
ders van cliënten worden aan-
gesteld. Dat kan binnen de ei-
gen gemeentelijke diensten en 
in een netwerk van lokale en re-
gionale werkgevers.” De Haan 
wil liefst in de eerstkomende 
vergadering met de raad ant-
woord op zijn vragen van het 
college. 

Bananen tompouce

Januari Tompoucenmaand!

Tompouce van de week

1.50

Verse banaan, slagroom, 
banketbakkersroom, Mmm

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl
Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Hooglander 
burgers

Elke 4e gratis
 Vleeswarentrio

Ardenner ham
grillworst

salami
samen € 4,99

Rookworst van 
wilde gans

25% korting
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Bakkum - Het strand krijgt een 
speciale sportzone met water-
sportcentrum. Boten- en visver-
eniging De Salamander, surfver-
eniging Freakwave en de pas op-
gerichte stichting Sports at Sea 
tekenden maandag 30 decem-
ber een strandcontract met ge-
meente Castricum. De stich-
ting Sports at Sea is een initia-

tief van de surfers Wim Tromp, 
Pieter Stoutenbeek en Mikel 
Mac Mootry dat het verbeteren 
van sportmogelijkheden op het 
strand als doel heeft. De sport-
zone van ongeveer 100 meter ligt 
ten zuiden van de strandafgang 
en ter hoogte van de huisjes 
naast strandpaviljoen Club Zand. 
In deze zone kunnen wind- en 

Er komt een watersportcentrum en 
sportzone op strand van Bakkum

kitesurfers, catamaranzeilers en 
sportvissers de zee op. De sport-
zone biedt ook mogelijkheden 
voor andere sportactiviteiten als 
beachvoetbal, rugby of beach-
volleybal. De sporters beheren 
het gebied zelf. Zij houden toe-
zicht op de veiligheid en maken 
het schoon. Sports at Sea bouwt 
een clubgebouw voor sportfacili-

teiten en opslag van onder meer 
kajaks, surfboards en een tractor 
voor de vissers. Wethouder Me-
ijer en bestuursleden van De Sa-
lamander, Freakwave en Sports 
at Sea hebben de overeenstem-
ming vastgelegd in strandcon-
tracten. De besturen van Sala-
mander, Sports at Sea en Freak-
wave hebben onderling over de 
samenwerking afspraken ge-
maakt. Ook met de ondernemers 
die aan deze zuidkant hun huis-
jes en paviljoen hebben, wordt 
samengewerkt.
Sports at Sea ontvangt een sub-
stantiële bijdrage van Provin-
cie Noord-Holland voor het tot 
stand brengen van een sport-
accommodatie. Het komende 
strandseizoen kan er volop ge-
sport worden. Op de foto van 
links naar rechts: Wim Tromp 
(SAS), Lidia Boomsma (De Sala-
mander), Peter Mourits (De Sa-
lamander), Bert Meijer (wethou-
der), Mikel Mac Mootry (Freak-
wave), Selfa Verlaat (Freakwave), 
Pieter Roos (Salamander).  

Geboren:
Wonende te Limmen: 20-12-
2013: Huub Jesper Toon, zoon 
van le Mair, M.F. en Lute, S.J.M., 
geboren te Alkmaar. 23-12-
2013: Joeke Trijntje, dochter van 
Smit, M.G. en Driessen, D.M., 
geboren te Limmen. 26-12-2013: 
Luuk Julian Johannes, zoon van 
R.F.J. Glorie en M. Rienstra, ge-
boren te Limmen. 28-12-2013: 
Liz, dochter van P.M. Jonker en 
R. Krijger, geboren te Limmen.
Wonende te Castricum: 21-12-
2013 Eliza, dochter van Yosofi, S. 
en Rafig, A.R., geboren te Bever-
wijk. 22-12-2013: Robyn Wies-
je, dochter van Pannekeet, G. en 
van Ravenstein, C.D.A., geboren 
te Beverwijk. 23-12-2013: Jan-
ne Maria Frederica, dochter van 
Peters, J.H.C. en Poel, J.E.M., ge-
boren te Beverwijk. 27-12-2013 
Kristian Lieuwe Zonjee, zoon 
van Zonjee, M.J.E. en Jalink, M., 
geboren te Castricum. Wonende 
te Akersloot: 24-12-2013 Jesse, 
zoon van Krom, R.N.J. en Hoog-

Burgerlijke Stand Castricum
enboom, L.E., geboren te Lim-
men. 19-12-2013 Bruno Marcel, 
zoon van R. Schotvanger en L. 
Jobse, geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijk/geregis-
treerd partnerschap:
Wonende te Castricum: 3-1-
2014: Godlieb, Carlo R. wonende 
te Suriname en de Kock, jonk-
vrouw Marguerita E. wonende te 
Castricum.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap:
Wonende te Castricum: 24-12-
2013: Schotvanger, Rogier en 
Jobse, Lenneke. 20-12-2013: 
Blom, Richard C. en van der Mei, 
Monique, beiden wonende te 
Spijkenisse.
Wonende te Limmen: 24-12-
2013: Kerkvliet, Petrus J.L.G. en 
Gerritsen, Tiessina B.E.F.

Overleden: 
Wonende te Castricum: 19-12-
2013: van Vught, Franciscus, 

oud 45 jaar, gehuwd met van 
der Waal, Dionne, overleden te 
Castricum. 20-12-2013: Dekker, 
Cornelia M., oud 72 jaar, wedu-
we van Schram, Joseph, overle-
den te Beverwijk. 23-12-2013: 
Gans, Abra J., oud 72 jaar, wedu-
we van Smit, Hendrik, overleden 
te Castricum. 23-12-2013: Kooij, 
Johanna Maria Wilhelmina, oud 
91 jaar, weduwe van Seignet-
te, Willebrordus N.H., overle-
den te Heemskerk. 25-12-2013: 
Hendriks, Aloysius, oud 77 jaar, 
gehuwd met de Wildt, Cathari-
na overleden te Castricum. 30-
12-2013: Poel, Anna Hendrika, 
oud 89 jaar, overleden te Cas-
tricum. 01-01-2014: Meijer, Ma-
ria C., oud 92 jaar, gehuwd ge-
weest met de Winter, Martinus 
L., overleden te Castricum. 02-
01-2014: de Wit, Jan W.A., oud 
83 jaar, gehuwd geweest met 
Kortekaas, Klasina C., overleden 
te Castricum. 02-01-2014: Die-
lwart, Dirk J., oud 78 jaar, ge-
huwd met Beentjes A., overleden 
te Castricum.
Wonende te Akersloot: 30-12-

2013: van Vliet, Wilhelmus G., 
oud 82 jaar, gehuwd met Broers, 
Agatha M. M., overleden te 
Akersloot. 

Wonende te Limmen: 21-12-
2013: de Wolf, Catharina F.M., 
oud 85 jaar, weduwe van Roos, 
Hendrik J. overleden te Lim-
men. 21-12-2013: van Duin, Jo-
hannes M. oud 82 jaar, gehuwd 
met Mors, Regina, overleden te 
Alkmaar. 30-12-2013: Könst, Pe-
trus A.M., oud 67 jaar, gehuwd 
met Wimmers, Wilhelmina M.G., 
overleden te Limmen.
Wonende te Amsterdam: 26-12-
2013: Demoitie, Wilhelmus F., 
oud 67 jaar, gehuwd met Sme-
ding, Annemarie J., overleden te 
Akersloot. 
Wonende te Purmerend: 21-12-
2013: Ermstrang, Teuntje, oud 93 
jaar, weduwe van Duijzer, Aart, 
overleden te Castricum. 
Wonende te Duitsland: 30-12-
2013: Peters, Friedrich O. E. G., 
oud 92 jaar, gehuwd geweest 
met Weissenborn, Irmgard He-
lene Thea, overleden te Limmen.

Castricum - Al hoort de 
spreeuw tot de meest algeme-
ne soort ter wereld; in ons land 
neemt de soort sterk in aan-
tal af. Sinds 1984 is het aan-
tal met gemiddeld vier procent 
achteruitgegaan. Daarom is dit 
jaar door SOVON en Vogelbe-
scherming uitgeroepen tot het 
jaar van de spreeuw. ,,Waarom 
de soort achteruitgaat weten we 
niet precies”, vertelt boswach-
ter Ben Hopman. ,,Ook in de lan-
den rondom ons gaat het slecht 
met deze mooie kwetteraar. Het 

Het is het jaar van de spreeuw
jaar van de spreeuw wordt een 
jaar van onderzoek, in 2014 wil-
len we meer te weten komen van 
de spreeuw. Laten we deze win-
ter alvast proberen de spreeuw 
een beetje te helpen. Een appel, 
peer of een handje bessen op de 
voedertafel. Een beetje rommeli-
ge tuin waar ze insecten kunnen 
vinden. Zorgen voor nestkasten 
waar ze in kunnen broeden; al-
le beetjes helpen. Zo kunnen we 
nog jaren genieten van een van 
de gewoonste maar ook mooiste 
vogels die hier voorkomt.” 

Castricum - De politie is op 
zoek naar mensen die getui-
ge zijn geweest van de vernie-

Auto vernield, getuigen gezocht
ling van een auto die zaterdag-
avond 28 december geparkeerd 
stond op de parkeerplaats bij het 

strandplateau. Zaterdag tussen 
18.30 en 19.30 uur is de vernie-
ling vermoedelijk gepleegd. Een 
autoraam werd ingeslagen en op 
meerdere plekken werd de au-

to vernield. Mensen die iets van 
deze vernieling hebben gezien, 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie in Castri-
cum, via 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

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

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

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Castricum - Iskra Jazzclub 
opent het nieuwe jaar met het 
fenomenale pianotalent Domi-
nic J. Marshall en zijn trio op za-
terdag 18 januari. Het trio be-
staat uit Dominic (piano), Tobi-
as Nijboer (contrabas) en Kas-
pers Kurdeko (drums). De Brit-
se jazzpianist is 24 jaar oud en 
behaalde al vele prijzen en beur-
zen waarmee hij verder kon stu-
deren. 
Na zijn studie piano aan het 
Leeds College of Music verhuis-
de Marshall (1989) naar Amster-
dam. Hier legde hij zich toe op 
componeren en jazz. Hij heeft 

zijn Masters aan het conserva-
torium van Amsterdam kunnen 
bekostigen met de opbrengst 
van een grote muziekprijs. Na 
'Cum Laude' te zijn afgestudeerd  
in 2012 speelde hij op belangrij-
ke jazzmanifestaties in binnen- 
en buitenland. Hij is een begaafd 
musicus met het vermogen om 
diverse muziekstijlen zoals hip-
hop en electronische invloeden 
te mixen met invloeden uit eer-
dere jazzdecennia. Kaartverkoop 
via www.iskra.nl of aan de kas-
sa van Hotel Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 65, Castricum , aan-
vangstijd  20.30 uur.

Iskra presenteert groot 
Brits jazztalent en trio

Limmen - Op zondag 19 janua-
ri verzorgt de Ierse folkband Uni-
corn een concert in de protes-
tantse kerk. Dit concert wordt 
georganiseerd door Limmen 
Cultuur. De wortels van de mu-
sici uit Noord Holland liggen bij 

Concert van Unicorn in de kerk
de Ierse en Schotse folk, maar 
op het veelzijdige repertoire 
staan ook bluegrass, zigeuner-
muziek, klezmer en Nederlands- 
en Engelstalige zeemansliedjes. 
Accordeonist Martien Tijburg 
en gitarist John Kuiper, vormen 

het kloppende hart van Unicorn. 
Leadzangeres Jolanda Traarbach 
en violiste Erna Sommer kleuren 
de middag verder in. 

Aanvang concert: 15.00 uur. 
Kaarten reserveren: 072-
5052235 of limmencultuur@hot-
mail.com en  bij de kerk.

Heemskerk – Op 10, 11 en 12 
januari vindt een nieuwe editie 
van de Decorade plaats met mo-
derne en klassieke kunst en an-
tiek. Zo’n veertig kunstgaleries, 
beeldende kunstenaars en anti-
quairs uit alle windstreken pre-
senteren hier hun aanbod. Denk 
aan meubelen in Jugendstil en 
Biedermeier, Art Deco glas, sie-
raden, schilderijen, tin, zilver en 
koper, prenten, beelden in brons 
en steen, porseleinen serviezen, 

zilveren, glas- en kristalobjecten, 
foto’s, keramiek, collages, histo-
rische prenten, stadsplattegron-
den en regiokaarten. Men kan 
informatie krijgen over de res-
tauratie- en reparatiemogelijk-
heid van kunstwerken en antiek 
of een stuk laten taxeren. Vrijdag 
10 januari van 19.00 tot 22.00,  
zaterdag 11 en zondag 12  janu-
ari van 11.00 tot 17.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.
decorade.nl.                                                                

Kunst en antiek op Decorade in 
Château Marquette Heemskerk

Castricum - Seniorenkoor Cas-
tricum zoekt nieuwe zangers om 
het vierstemmige koor te komen 
versterken. 
Alle stemsoorten zijn welkom, 
maar bij de tenoren en bassen 
wordt vooral versterking ge-
zocht. Ervaring is niet vereist, al-

Koor zoekt lage stemmen
leen een leeftijd van 55-plus en 
plezier in zingen. Belangstellen-
den kunnen vrijblijvend meezin-
gen op maandag van 13.30 tot 
15.30 uur in De Kern. Informa-
tie op www.seniorenkoorcastri-
cum.jimdo.com of via tel.: 0251-
653616.

Liveoptredens in Bakkerij

Castricum - Op zaterdag 11 ja- nuari begint De Bakkerij het 

weekend met hardrock en sto-
nerrock van Wolfhunters. Daar-
na Post. Post is beïnvloed door 
de jaren ’70 met rockbands zoals 
Black Sabbath en Deep Purple.
De zaal is om 21.00 uur open en 
de entree is gratis. Een vrijwilli-
ge bijdrage gaat naar de bands. 

Op zondag  12 januari begint De 
Bakkerij ‘s middags om 14.00 uur 
met een Open Podium. Deelna-
me is gratis en aanmelding voor-
af niet nodig. Om 20.00 uur  een 
optreden van High in Blue To-
morrows, een akoestische cover-
band. De entree op deze avond 
is drie euro. Het adres is Dorps-
straat 30. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   

zondag 19.30 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   

The Wolf of Wallstreet
vrijdag 13.30 uur   

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur     
Mandela: Long walk to freedom

donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur   
woensdag 13.30 uur   

Captain Phillips
donderdag 13.30 uur   vrijdag 19.00 uur   

Het Diner
zaterdag 16.00 uur   woensdag 16.00 uur   

La Grande Bellezza
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

zondag 16.00 uur    
The Hobbit 2 - 3D

donderdag 20.00 uur   
vrijdag 16.15 & 19.00 uur   

zaterdag 19.00 uur   
zondag 19.30 uur   dinsdag 21.15 uur   

woensdag 20.00 uur   
Soof

vrijdag 16.15 uur   
zaterdag 16.15 & 19.00 uur   

zondag 13.45 uur  
woensdag 16.00 uur  
Frozen (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur  

zondag 11.00 & 13.45 uur  
woensdag 13.30 uur   

Mees Kees op kamp

Programma 9 jan t/m 15 jan 2014

The Wolf of Wall Street
Oscarwinnaar Martin Scorse-
se verfilmde met Leonardo Di-
Caprio in de hoofdrol de bizar-
re bestseller van voormalig mul-
timiljonair Jordan Belfort. Een 
verbijsterend verhaal over de-
cadentie, hebzucht, totale gek-
te en hoe een steenrijke twinti-
ger jarenlang ‘king of the world’ 
kon zijn. In 1987 geïntroduceerd 
in de wereld van het snelle geld 

door de gehaaide beurshande-
laar Mark Hanna, start Belfort op 
zijn 26e zijn eigen firma Stratton 
Oakmont. Al snel verdient hij bij-
na een miljoen dollar per week. 
Zijn tomeloze ambitie leidt tot 
een gestoord leven vol bedrog, 
doorgesnoven prostituees, over-
dadige diners, uitzinnige fees-
ten, peperdure bolides en ber-
gen coke. 

Het Amerikaanse vrachtschip 
MV Maersk Alabama werd in 
2009 vlak voor de Somalische 
kust overvallen door een kleine 
boot met piraten die uit het niets 
opdook. 
De bemanning kon de aanval 
niet afweren, maar de kapitein 
zette alles op alles om zijn be-

Captain Phillips manningsleden te beschermen. 
De focus van de film ligt op het 
samenspel tussen Captain Phil-
lips en Muse, de piraat die de rol 
van kapitein overneemt wanneer 
hij het schip kaapt. Wanneer 
de situatie steeds verder uit de 
hand loopt en het schip steeds 
dichter bij de kust komt, zien de 
mannen in dat deze krachtme-
ting voor beide partijen grote ge-
volgen zal hebben.
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Castricum - Bij de vorming 
van dit college is een wethou-
der sociaal beleid benoemd. Dat 
werd de CDA-wethouder Zon-
jee-Zonneveld. Toen zij in fe-
bruari 2013 ziek werd, heeft het 
CDA een vervangende wethou-
der benoemd. Het sociaal beleid 
moest, zo vonden ook de drie 
andere coalitiepartners, de volle 
aandacht houden. Er moest het 
liefst nog een tandje bij worden 
gezet, zo vond bijvoorbeeld de 
lokale partij CKenG. De vervan-
ger werd Fred Mosk. Naar ieders 
tevredenheid heeft hij de porte-
feuille sociale zaken opgepakt. 
Zonjee diende haar ontslag in 
en Fred Mosk is ondertussen be-
noemd tot wethouder sociaal be-
leid voor drie maanden min een 
dag. Dat ging nou niet van een 
leien dakje.

Fractievoorzitter Wim Swart: ,,Het 
CDA is van mening dat zo'n be-
langrijke portefeuille door één 
wethouder moet worden ge-
voerd. Al  in november heeft het 
CDA  haar standpunt aan de an-
dere coalitiepartners voorgelegd. 
VVD, CKenG,  en D66 vonden 
een CDA wethouder niet meer 
nodig. Het CDA  heeft daarop in 
diverse overlegrondes binnen de 
coalitie haar standpunt bepleit. 
Zonder resultaat. Geld voor een 
wethouder sociaal beleid had 
men er niet voor over. De prio-

riteit was er volgens hen vanaf. 
Het CDA heeft echter steeds ge-
zegd dat het sociaal beleid bin-
nen de gemeente wat haar be-
treft een topprioriteit heeft. Het 
CDA heeft toen aangegeven zich 
op de positie binnen de coalitie 
te beraden. Na een overlegron-
de, geleid door de burgemeester, 
bleven de genoemde coalitie-
partners bij hun standpunt. De 
andere wethouders zouden het 
er wel even bij doen.  Het was 
naar de mening van het CDA 
een belediging voor het belang 
van een goed en uitvoerbaar so-
ciaal beleid in de gemeente. Een 
beleid waar honderden mensen 
in onze gemeente mee te ma-
ken hebben. Het CDA heeft toen 
nogmaals aangegeven zich ern-
stig te beraden of het nog wel 
steun wilde geven aan een coa-
litie die sociaal beleid geen top-
prioriteit geeft. Daar komt bij dat 
de financiële consequenties die 
door de andere coalitiepartijen 
werden genoemd schromelijk 
werden overdreven. 

Om de fractievoorzitters van al-
le partijen op de hoogte te bren-
gen van de ontstane situatie 
werd er 19 december een pre-
sidium vergadering belegd. CDA 
deelde mee dat als er na 7 ja-
nuari geen benoeming was van 
een wethouder sociale zaken, 
het CDA de steun aan de co-

alitie per 7 januari op zou zeg-
gen. Tot grote verassing van vele 
aanwezigen gaven de oppositie-
partijen in hun reacties  volledi-
ge steun  aan de zienswijze van 
het CDA. Diverse  schorsingen 
van de raadsvergadering voor 
overleg brachten geen wijziging 
in het standpunt van de ande-
re coalitiepartijen. Mede op ver-
zoek van en gesteund door de 
oppositiepartijen heeft het CDA 
die avond een initiatiefvoorstel 
ingediend voor de benoeming 
van Fred  Mosk als wethouder 
sociale zaken. Alle partijen, met 
uitzondering van VVD, CKenG 
en D66, hebben toen gestemd 
voor het behoud van een apar-
te wethouder sociaal beleid en 
voor  het behoud van de CDA-
wethouder Fred Mosk. Tijdens 
de raadsvergadering is toen dhr 
Mosk tot wethouder benoemd 
voor een periode van drie maan-
den min een dag. Specifiek voor 
deze periode om de aanspraak 
op wachtgeld te minimaliseren. 
We kunnen ons voorstellen dat 
de coalitiepartijen het niet leuk 
vinden om geen gelijk te krij-
gen.  Om dat plucheverkleving te 
noemen, zoals dat door CKenG 
wordt gedaan, is wel erg oppor-
tunistisch. De burgers van Cas-
tricum moeten zelf beoordelen 
of zij recht hebben op een 100% 
sociaal beleid. Het CDA geeft het 
in ieder geval topprioriteit.” 

CDA: ,,Wethouder sociaal 
beleid heeft topprioriteit” Collegiaal bestuur, maar 

nu even niet 
Over de bijna-val van CDA-wethouder Fred Mosk uit het ‘kabinet Por-
tegies’ hebben we het nodige kunnen lezen. Zoals dat gaat bij gemene 
overtredingen waarbij niet de bal, maar de man wordt gespeeld, lezen 
we hoe de daders na hun actie proberen vrijuit te gaan door de aan-
dacht van het publiek af te leiden. Meest bont maakt CK&G het. Naar 
buiten toe houdt de partij de schijn op sociaal invoelend te zijn, maar 
samen met de VVD zetten de lokalo’s in het dagelijks bestuur al jaren 
de bijl in alles wat een uitkering of subsidie ontvangt, en bij gebrek 
aan visie worden honderdduizenden euro’s vermorst aan dure amb-
tenarentijd en onzinnige onderzoeksopdrachten voor voorzieningen 
die er nooit komen. Webpublicaties en paginagrote krantenadverten-
ties besteedt CK&G om het publiek te laten geloven dat wethouder 
Mosk een prima kerel is, maar dat we hete tranen moeten huilen nu 
de gemeenteraad hem dankzij de oppositiepartijen en het CDA zes 
maanden salaris meegeven, als we na de verkiezingen op 19 maart 
geen gebruik meer van zijn diensten willen maken. Het hele verhaal 
is dat VVD, CK&G en D66 het CDA spuugzat zijn. Het vertrek van 
haar bekwame leider Christel Portegies grijpt de VVD aan om samen 
met CK&G in een stevig marstempo Castricum te trakteren op lokale 
politiek die goed is voor wie het goed gaat, en snoeihard voor wie niet 
elke avond in de sporthal, op het voetbalveld of met champagne in het 
voetbalstadion zit, een uitkering ontvangt of creatieve ideeën heeft. De 
keuze van D66 om de straffe koers van VVD en CK&G kritiekloos te 
volgen heeft maar één reden: D66 wil meedoen. Voor het meer gema-
tigde geluid van het CDA is geen plaats meer. Zeker niet nu Castricum 
onder wethouder Fred Mosk het laatste jaar meer verantwoordelijk-
heid is gaan nemen voor een sociaal beleid, waarin Castricum behalve 
met de blik naar het noorden ook nadrukkelijk kijkt naar samenwerking 
met het zuiden. De rechtse coalitie is met Mosk - die als het CDA 
zijn zin krijgt overigens helemaal geen wachtgeld ontvangt -  van een 
koude kermis thuisgekomen. Iedere maand salaris aan Mosk is in de 
optiek van VVD, CK&G en D66 weggegooid geld. En dan kan het lijden 
liefst maar beter zo kort mogelijk duren. In de lege slogan een partij 
‘voor alle Castricummers’ te zijn, verkrampen de lokalo’s van CK&G 
waarom politieke partijen zo vaak worden verfoeid: gedrevenheid om 
op kennis en inhoud tot het uiterste te gaan verplaatst zich naar het in 
standhouden van machtsposities. Dat je daarbij onderweg het publiek 
misleidt, op het verkeerde been zet en slachtoffers maakt, neem je op 
de koop toe. Ron de Haan, gemeenteraadslid voor De VrijeLijst.

Gemeente- en Dorpsbe-
lang steunt benoeming 
Het voorstel van het CDA in de gemeenteraad om de tijdelijke benoe-
ming van de heer Mosk om te zetten in een “vaste” benoeming heeft de 
steun van de fractie van GDB. Begin maart 2013 moest ex-wethouder 
Zonjee afhaken, omdat zij kampt met een burn-out. In haar plaats werd 
een tijdelijk wethouder benoemd, de heer Fred Mosk.  De Gemeentewet 
zegt dat een wethouder niet vaker dan drie keer vervangen mag worden. 
De derde vervanging eindigde op 7 januari. Na drie maal voor drie maan-
den tot interim-wethouder te zijn benoemd, stond de gemeenteraad nu 
voor de keuze: of een vaste aanstelling voor Fred Mosk of afscheid van 
hem nemen. De coalitiepartijen waren er al uit. Zij weigerden hun fiat 
te geven aan een vaste aanstelling voor Fred Mosk van coalitiegenoot 
CDA. Volgens de drie partijen was een vaste aanstelling voor de korte 
periode tot de verkiezingen op 19 maart niet de moeite meer. Als Mosk 
als wethouder, niet terug komt na de verkiezingen, dan heeft hij het 
recht op een half jaar wachtgeld, zo was de vrees van de drie coalitiepar-
tijen. Het CDA dreigde daarop uit de coalitie te stappen. Met steun van 
de oppositie GDB, PvdA, GroenLinks en VrijeLijst werd vervolgens met 
twaalf stemmen voor en elf tegen Mosk benoemd en legde hij direct de 
eed af. GDB is van mening, dat de sociale portefeuille door wethouder 
Mosk meer dan uitstekend wordt beheerd. Bovendien was het GDB 
volstrekt niet duidelijk op welke wijze de sociale portefeuille zou worden 
ingevuld na het mogelijk vertrek van Mosk. GDB gaat voor deskundig-
heid en vertrouwen en ja dat kan extra geld kosten als Fred Mosk na de 
verkiezingen niet terugkeert in het college. 
Wat de coalitie wel heeft bereikt is dat Fred Mosk aan het werk moet 
met collega-wethouders die eigenlijk van hem af wilden. Daarmee zet-
ten die partijen de continuïteit van het gemeentebestuur op het spel. 
Het derde begrip waar GDB veel waarde aan hecht, in het belang van 
de inwoners: continuïteit.
Rob Schijf, Gemeente- en Dorpsbelang. 

Castricum -  De EHBO Vereni-
ging Castricum biedt weer een 
cursus Eerste Hulp aan Kinderen 
aan. Tijdens de cursus leren de 
deelnemers hulp te verlenen aan 
kinderen en krijgen zij inzicht in 
de gevaren die kinderen bedrei-
gen en hoe deze kunnen worden 
voorkomen. De cursus worden 
gegeven vanaf woensdag 29 ja-
nuari van 19.00 tot 22.00 uur aan 
de Koekoeksbloem 55. Aanmel-
ding via tel.: 0251-651060 tussen 
19.30 uur en 21.00 uur of info@
ehbocastricum.nl.

Eerste hulp 
kinderen

Hoepelen van de wielen 
van oude Otto is gelukt
Castricum - Het was even 
spannend, want de tweede sta-
len band bleek net niet groot ge-
noeg uitgezet te zijn door de hit-
te om over het houten wiel ge-
schoven te kunnen worden. De 
ring moest snel terug in de oven. 
Gelukkig lukte het, na verder op-
stoken in het smidsvuur achter 
het museum, om deze ook over 
het tweede wiel te krimpen met 
snelle koeling door de brand-

weerlieden van Castricum. In het 
Strandvondstenmuseum wer-
den de wielen van de historische 
spuitwagen Otto uit 1910 gehoe-
peld. 
RTVNH was van de partij en 
deed verslag. In de expositie-
ruimte van de Brandweerkazer-
ne van Castricum kan men vanaf 
de straat de historische spuitwa-
gen Otto met de nieuwe wielen 
bewonderen. Foto: R-design4U.
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Lezing Wittie en de Regenboogfontein
Op zondag 12 januari geeft Marloes Bloedjes bij Boekhandel Laan in 
Castricum een lezing over haar pas verschenen boek Wittie en de Re-
genboogfontein, een kinderboek met kleurenillustraties. Marloes vertelt 
hoe het boek al vroeg in haar jeugd ontstond, over hoe het verhaal van 
de knikker Wittie al die tijd met haar mee is gegaan in haar leven en 
hoe ze de uiteindelijke illustraties heeft gemaakt. Het boek is helemaal 
in eigen beheer uitgegeven. 
Alle kinderen en volwassenen zijn vanaf 14.00 uur welkom. Meer infor-
matie over Marloes en haar boek is te vinden op www.toverzicht.nl.

Spelend 
nieuw jaar in?

Voor twintig euro per jaar kan men lid worden van de speel-
o-theek in Castricum en onbeperkt speelgoed lenen tegen een 
leenbedrag vanaf 25 cent per stuk. Er is een breed assortiment 
met onder andere Duplo, Fisher Price en veel gezelschapspelle-
tjes. Vrijwilligers zijn gratis lid én kunnen speelgoed zes weken 
lenen voor de prijs van drie. Hiervoor draaien zij eens per maand 
mee in het team. De kinderen kunnen mee. Wie in januari vrijwil-
liger wordt krijgt een mok cadeau. De speel-o-theek is geopend 
op zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur boven de bibliotheek in 
Geesterhage. Aanmelden ter plekke of via info@sotcastricum.nl.

Voor zowel beginners als gevorderden geeft Ka-
rin van Bodegom een twee middagen  duren-
de workshop: ‘Abstract landschap schilderen in 
olieverf op waterbasis’ bij Perspectief in Bak-
kum. Deze workshop is  te volgen  op zaterdag 
25 januari en 1 februari  van 13.30 tot 16.30 uur. 
De cursisten leren werken met de nieuwe Co-
bra olieverf op waterbasis en het klassieke land-
schap te abstraheren om daarna met verschil-
lende materialen zoals zand en aarde uiteindelijk 
tot een abstract werk te komen. Voor meer infor-
matie: tel.: 0251-655183 of www.perspectiefcas-
tricum.nl. Foto: Karin van Bodegom.

Op zondag 12 januari geeft meesterverteller Dick Keijzer 
in het kader van de zondagsociëteit een lezing over de 
Amsterdamse IJ-oevers in De Kern in Castricum. Tijdens 
deze virtuele tocht, doorspekt met plaatjes van vroeger 

en nu, neemt Dick het publiek mee naar vroegere tijden. 
De zondagsociëteit vindt plaats 14.00 tot 16.00 uur op 
Overtoom 15. Voor vervoer kan men bellen naar tel.: 
251- 65 65 62 of e-mailen naar info@welzijncastricum.nl

Pontje op, pontje af. een lezing van Dick Keijzer

De Verhalengroep Oud-Castricummers heeft Jan Dekker, oud-mo-
torcoureur en oud-Nederlands kampioen, uitgenodigd om te vertel-
len over zijn ervaringen. Hij is nog steeds een enthousiaste motorrij-
der en kan boeiend terugblikken op zijn carrière . 

Geïnteresseerden kunnen op dinsdag 14 januari van 10.00 tot 12.00 
uur bij de groep aanschuiven in  het museum van de werkgroep 
Oud Castricum, de Duynkant, hoek Geversweg/Duinenboschweg 
(achter het station). Entree 2,50 euro. Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Welzijn Castricum, tel.: 0251-656562, e-
mail info@welzijncastricum.nl.

Oud-motorcoureur Jan Dekker vertelt... Hugo exposeert in abdij
Op vrijdag 3 januari werd tijdens de druk bezochte vernissage in 
Abdij Rolduc in Kerkrade het openingswoord gesproken door wet-
houder van cultuur P. Thomas, waarna Hugo Bussen uit Castricum 
een van zijn werken heeft geschonken aan de gemeente Kerkrade. 
De hele maand januari zullen in de kruisgangen van Abdij Rolduc in 
Kerkrade achttien ingelijstte werken  te zien van meesterfotograaf 
Hugo Bussen uit Castricum. Hij fotografeert hoofdzakelijk stille-
vens en landschappen. Door de wijze waarop hij dit doet, zijn de fi -
ne art foto’s van Bussen nauwelijks van klassieke schilderijen te on-
derscheiden. Zelf spreekt hij van ‘fotograferen in de stijl van de 17e 
eeuw’. Recentelijk ontving Hugo Bussen van een internationale foto-
grafensociety de titel Meesterfotograaf.  

Landschap 
schilderen, maar 
dan wel abstract
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Castricum - Tijdens de spec-
taculaire zesdaagse van Rotter-
dam, met bij de volwassenen on-
der andere Nikki Terpstra, Teun 
Mulder en Theo Bos, is op zon-
dagmiddag een jeugdtoernooi 
gereden over drie onderdelen. 
De twaalf- en dertienjarigen 

hebben eerst een leiderskoers 
gereden die overtuigend door 
Yanne Dorenbos werd gewon-
nen. De tweede race, de scratch 
over twintig ronden, werd even-
eens gewonnen door dit Castri-
cumse talent. De laatste, de af-
valkoers, werd met een vijfde 

Yanne wint goud in zesdaagse
plaats afgesloten wat toch uit-
eindelijk goud opleverde in het 
klassement. Het uitreiken van de 
medailles en de bloemen werd 
verzorgd door vier mooie hoog-
gehakte rondemissen waarna de 
drie gehuldigde renners een ere-
ronde reden. 

Castricum - Het afgelopen jaar is 
voor Vitesse ’22 uiterst succesvol 
verlopen. Er waren een aantal 
kampioenen te melden, de ver-
nieuwde kantine is geopend, het 
eerste elftal presteert op niveau, 
het eindejaarsfeest Op Naar De 
100 vond plaats, de business-
club is gestart en er is een sa-
menwerkingsverband met Ajax 
aangegaan. Binnen een vereni-
ging met 800 leden gebeuren 
er ook verdrietige zaken. Trou-

Vitesse doneert aan goed doel
we vrijwilligers die ons zijn ont-
vallen en ook jeugdleden die met 
een ernstige ziekte zijn gecon-
fronteerd. Gewoonlijk ontvingen 
de sponsors voor de feestdagen 
een attentie van Vitesse ’22. Dit 
jaar is besloten om het bedrag 
dat hiervoor wordt uitgetrokken, 
namens de sponsors van Vites-
se ’22 te doneren aan het Anto-
ni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
ter ondersteuning van het on-
derzoek naar kanker. 

Castricum - Matthew Walker 
liet er geen twijfel over bestaan. 
Met grote stappen vloog Wal-
ker naar de overwinning in de 
strandloop van FC Castricum in 
28.23.  Titelverdediger Peter Hes 
werd tweede. ,,Hoewel we nogal 
wat tegenwind hadden, besloot 
ik toch om het tempo zo hoog 
mogelijk te houden,” keek win-
naar Walker terug. ,,Dat werk-
te perfect. Halverwege liep ik 
al alleen.” Commentaar van Pe-

ter Hes: ,,Matthew is een mara-
thonloper, ik ben een voetballer 
die hard kan lopen. Dat was het 
verschil.” Bij de senioren was het 
John Dekker die de titel op zijn 
naam schreef (33.42). Marjolijn 
Spoorenburg werd eerste bij de 
dames (35.28). Rowan Dekker 
Hugo Vliese wonnen bij de jon-
geren en Peter Hes in de catego-
rie tot en met 35 jaar. Foto: Han 
de Swart.

Matthew Walker wint 
strandloop FC Castricum

Castricum - De hoofdtrai-
ner van FC Castricum voor sei-
zoen 2014/2015 wordt de 47-ja-
rige Charles Loots. Hij was eer-
der werkzaam bij SV Marken en 
FC Weesp en als hoofd jeugdop-
leiding bij JOS Watergraafsmeer. 
Loots is TC-1 trainer en zeer ge-
dreven om FC Castricum op een 
hoger plan te brengen. Niet al-
leen de selectie krijgt zijn aan-
dacht, ook heeft hij oog voor de 
jeugd. Voorzitter Machiel Post-
ma: ,,We zijn ontzettend blij dat 
we deze trainer hebben binnen-
gehaald. Zijn ambitie en gedre-
venheid passen goed bij onze 
selectie en club.”

Charles Loots is 
hoofdtrainer FCC

Castricum - De opening van 
de kampioenspoule in de Lot-
to Ereklasse is een feit. Helaas 
heeft de Castricumse Rugby 
Club geen gebruik kunnen ma-
ken van de frisse start en moest 
haar meerdere erkennen in Ruf-
by Club Hilversum met 32 – 5. 
De trainers van Castricum had-
den een zeer jonge formatie 
op het wedstrijdformulier ge-
zet, veel nieuwbakken senioren 
moesten het gaan doen tegen 
de thuisploeg. Het windvoor-
deel in de eerste helft werd niet 
of nauwelijks benut door de gas-
ten, waardoor er veel veldslagen 
in het centrum van het veld wer-
den uitgevochten. Het slimme-
re spel van Hilversum bracht de 
tries, drie in totaal voor de rust. 
De Duinranders konden alleen 
via captain Pieter-Bob Wieren-
ga iets op het scorebord bren-

gen.  (15 – 5). In de tweede helft 
werd er wel gebruikgemaakt van 
de windvoordeel, de thuisploeg 
pompte met grote regelmaat de 
bal in het defensief gebied van 
hun gasten. CasRC verdedigde 
prima, maar kon, mede door het 
omzetten van lijnen in deploeg 
door wissels, niet voorkomen dat 
er twee tries vlak achter elkaar 
werden gescoord. 

Mentaal zijn de Castricummers 
sterk, nimmer werd de moed op-
gegeven en een aantal keer wa-
ren de mannen van Lister Ki-
re en Rodney Hermans er heel 
dicht bij; het mocht echter niet 
zo zijn. Een interceptie try van 
Storm Carroll beslechtte het lot. 
Eindstand 32 – 5. Komend week-
end staat de klassieker CasRC – 
LRC Diok op het programma. Fo-
to: Theo Beentjes. 

Cas RC verslikt zich

Castricum - De heren van 
CSV/Meervogels’60 zijn  dit 
jaar goed van start gegaan 
door de thuiswedstrijd tegen 
de reserves van Aristos/DSS 
in een overwinning om te zet-
ten. 

Na een zeer voortvarende start, 
die binnen vijf minuten een 4-0 
voorsprong opleverde, bleek dat 

de wedstrijd alle kanten uit kon 
gaan. AristosDSS 2 kwam te-
rug en ging zelfs met een 15-16 
voorsprong de rust in. De bezoe-
kers kwamen ook scherper uit 
de kleedkamer. Door drie doel-
punten op rij werd het verschil 
op vier doelpunten gebracht 
en moesten de heren van CSV/
Meervogels’60 even zoeken naar 
hun ritme. Nadat zij in de tien-

Team CSV-Meervogels 
’60 verslaat Aristos-DSS

de minuut op gelijke hoogte wa-
ren gekomen stond de verdedi-
ging als een huis en daar had-
den de bezoekers uit Amster-
dam het erg moeilijk mee. De 
thuisploeg nam een kleine voor-
sprong van drie doelpunten en 
hebben dat niet meer uit han-
den gegeven. Bij het laatste fluit-
signaal was het verschil uitge-
bouwd naar 33-28. 
De volgende thuiswedstrijd van 
de CSV/Meervogels’60 heren is 
zaterdagavond. Zij spelen dan 
tegen het onderaanstaande DOS 
uit het Drentse Emmercompas-
cuum. Aanvang 21.00 uur.

Balletstudio Jacqueline 
Burger voor kleintjes

Castricum - De peuter- en kleu-
terlessen op zaterdagochtend en 
woensdagmiddag zijn een goe-
de start voor mini-ballerina’s van 
drie, vier, en vijf jaar. Late, fana-
tieke starters kunnen zich uit-
leven bij de stoomcursus voor 

twaalfplussers op donderdag. 
Instromen bij alle lessen kan het 
hele jaar door. Iedereen doet aan 
het eind van het seizoen mee 
aan de theatervoorstelling in ju-
ni. Voor meer info: www.Ballet-
studioJacquelineBurger.nl.  
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Brush! viert feest, 10 jaar Brush!
Uitgeest - Onderneemster 
Susan Duijn-van der Meer heeft 
haar droom verwezenlijkt. Haar 
wens was tien jaar geleden om 
een mooi beautyconcept te ont-
wikkelen waar klanten op allerlei 
manieren aan hun schoonheid 
kunnen werken. Dat is gelukt. 
Susan biedt in haar schoon-
heidssalon ‘Sparkling Looking 
Good’ behandelingen en pro-
ducten aan. En ze heeft een 
webshop waar producten en ca-
deautjes van Sparkling Looking 
Good worden verkocht. 

Op maandag 13 januari van 
13.00 tot 21.00 uur wordt een 
‘Sparkling Looking Good par-
ty gegeven om tien jaar Brush! 
te vieren. Iedereen is welkom. 
Susan vertelt: ,,Uniek is dat de 

klant zelf een behandeling kan 
samenstellen die bij haar wen-
sen en budget past. Maar ook 
voor een beautyconsult zonder 
behandeling kan men bij Brush! 
terecht.” 
Bij de nieuwe Brush! hoort een 
frisse, nieuwe uitstraling en 
een nieuwe naam: Brushbeauty 
Sparkling Looking Good shop & 
salon. Op www.brushbeautysa-
lon.nl is het mogelijk online een 
afspraak te maken en het is mo-
gelijk via een blog op de hoogte 
te blijven van de nieuwste beau-
tytrends. De succesvolle web-
shop ondergaat bovendien een 
metamorfose. Susan Duijn is te 
bereiken via tel.: 0650984237 
of info@brushbeauty.nl. Brush-
beauty is te vinden op de Molen-
weg 4 in Uitgeest.

Castricum - De afgelopen weken zijn er duizenden kassabon-
nen ingeleverd in winkelcentrum Geesterduin om óf het aankoop-
bedrag terug te ontvangen óf uiteindelijk met de hoofdprijs van 
250,00 euro naar huis te gaan. Mevrouw N. Evertze ontving sa-
men met haar dochter uit handen van de organisatie bij Trendle-
der de hoofdprijs! 

Winnaar van Eindejaarsactie 
Winkelcentrum Geesterduin

Komt droom ook uit?
Castricum - Hoe gaat het met 
de tien vrienden, waaronder 
Castricummer Maarten Kok, die 
onder het motto ‘From apple to 
Big Apple’ in New York willen 
belanden dankzij een ruilactie? 

Door één appel te ruilen, wil het 
team uiteindelijk tien tickets be-
machtigen richting ‘The City Of 
Dreams’. Maarten: ,,We zijn nu 
vijf weken bezig en in deze tijd 
is er al aardig wat geruild. Op het 

moment hebben we acht rijles-
sen en een praktijkexamen bij 
Rijschool v. d. Hoven ter waarde 
van 558 euro weten te bemach-
tigen. In ruil daarvoor kreeg de 
rijschool twee business class 
tickets ter waarde van 400 eu-
ro voor de wedstrijd PSV tegen 
ADO Den Haag. Eerder ruilden 
we onder andere al een tv, een 
schuurmachine, een gloednieu-
we professionele föhn, Shure 
Earphones, en vier tickets voor 
het Valhalla festival.” De achter-
liggende gedachte van deze ac-
tie is dat de vrienden willen la-
ten zien dat als je een doel voor 
ogen hebt en er voor gaat, alles 
mogelijk is. Volgens de groep ja-
gen te weinig mensen hun dro-
men na en door deze actie willen 
zij mensen inspireren. De voort-
gang van de groep is te volgen 
via hun website www.fromap-
pletobigapple.nl  en de bijbeho-
rende social media. Iedereen die 
zich geroepen voelt, kan via de 
verschillende kanalen laten we-
ten dat zij een ruilobject hebben 
voor de groep. De bezoeker kan 
hier ook zijn passie delen. 

Limmen - Oud-wethouder Pe-
ter Könst is op 30 december op 
67-jarige leeftijd overleden. Hij 
was al enige tijd ernstig ziek. 
Könst was tussen 2002 en 2006 
wethouder namens GroenLinks 
in het eerste college na de vor-
ming van de nieuwe gemeente 
in 2002. Daarna was hij raads-
lid voor GroenLinks. De gemeen-
te Castricum omschrijft hem als 
een onafhankelijk denker, klas-
siek bestuurder en een liefheb-
ber van de natuur. GroenLinks 
zegt hem zeer erkentelijk te zijn 
voor zijn inzet voor de gemeente.

Peter Könst 
overleden

Limmen – In Vredeburg wordt 
door de ouderenbonden, ge-
meente, MaatjeZ, Centrum voor 
Mantelzorg en Stichting Wel-
zijn Castricum een bijeenkomst 
gehouden op donderdag 16 ja-
nuari tussen 14.00 en 15.30 uur 
waarbij men geïnformeerd wordt 

over de veranderingen binnen 
de WMO. Daarnaast wordt in-
formatie gegeven over onder-
steuning die kan worden aange-
vraagd en voor welke hulp men 
zelf zorg moet dragen. Aanmel-
den kan via tel.: 0251-656562 of 
info@welzijncastricum.nl.

WMO en ouder worden

Een zorgbed huren of 
kopen bij Bedweters?

Regio - Door de nieuwe bezuini-
gingen is de vergoeding voor het 
huren van een zorgbed bij een 
zorginstelling in 2014 praktisch 
vervallen. Hierdoor is het voor de 
portemonnee veel interessanter 
geworden om het bed zelf aan te 
schaffen in plaats van te huren. 
Want binnen twee jaar heeft men 
de investering terugverdiend.
Een hoog/laag zorgbed is in eer-
ste plaats een goed en ergono-
misch verantwoord zorgbed; een 
garantie voor een goede nacht-
rust. Het biedt veel extra instel-
mogelijkheden waardoor men er 
gemakkelijker in- en uitstapt. Er 
kan gekozen worden voor een 
comfortabele zitstand en zorg-
verleners kunnen op een verant-
woorde werkhoogte werken.
Een goed zorgbed is voorzien 
van wielen met een rem. Het 
heeft een elektrisch verstel-
bare bodem met een rug- en 
knieknik. Bovendien is het bed 

voorzien van handmatig verstel-
bare zijden, die mede functio-
neren als uitvalbeveiliging. Het 
frame is goedgekeurd en het 
bed wordt geleverd inclusief pa-
pagaai waarmee men zich mak-
kelijk op kan trekken. Het zorg-
bed wordt geleverd inclusief een 
metalen elektrisch verstelbare 
bodem en het is elektrisch ver-
stelbaar in hoogte.
De Bedweters zijn al zeventien 
jaar gespecialiseerd in de bed-
den voor senioren zowel enkel 
als duo comfortledikanten. Hier 
kan men vertrouwen op een pas-
send en klantgericht advies. Een  
goede kwaliteit, onderhoud en 
service. Gratis bezorging en 
montage. De showroom in Alk-
maar is te vinden op de Von-
delstraat 53 en in Velsen Noord 
op de Wijkerstraatweg 267-273. 
Voor meer informatie biedt de 
website www.debedweters.nl 
uitkomst. 

Limmen - Zaterdagavond kreeg 
de politie de melding dat werd 
ingebroken bij een woning aan 
de Hogeweg. Er waren geen be-
woners thuis. De politie is samen 
met een politiehond het huis bin-
nengegaan en op zolder werden 

Inbrekers verstoppen zich 
twee mannen gevonden die zich 
hadden verstopt. Het tweetal is 
aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau waar ze 
zijn ingesloten. De mannen van 
26 en 27 jaar hebben geen vaste 
woon- of verblijfplaats.

Herhaling reanimatie
Castricum - Op donderdag 9 ja-
nuari opent Stichting Reanimatie 
in dorpshuis de Kern het nieuwe 
seizoen met een veelzijdige her-
halingsavond. 
De herhalingsavond is van 19.00 
tot 22.00 uur gratis te bezoeken 
door cursisten van de Stichting 
met een geldig diploma. Ook wie 
beschikt over een oud of verlo-
pen diploma of een diploma van 

een andere organisatie is wel-
kom. Om het nieuwe jaar goed 
uitgerust in te gaan, ontvangen 
alle cursisten met een geldig di-
ploma deze avond een handige 
reddingsdeken. Dat geldt ook 
voor degenen die zich op 9 ja-
nuari inschrijven voor een nieu-
we cursus. 
Meer informatie is te vinden op 
www.reanimatiecastricum.nl. 







Castricum - Met nog één week 
te gaan tot de halve marathon 
van Egmond startten zondag-
morgen vele honderden lopers 
op de atletiekbaan van AV Cas-
tricum voor de Strand- & Duin-
loop. Edo Baart van Atos wist 
de wedstrijdafstand van 10,5 km 
naar zijn hand te zetten en won 
met een tijd van 38:06 minuten.
Tot op vijf kilometer ging hij ge-
lijk op met de Edammer Ton Ko-
ning van De Meeuwen, maar de-
ze moest Edo Baart laten gaan 
toen de zware krachtmeting bij 
de zanderige en steile strandaf-
gang begon. Edo Baart kon nog 
aardig vooruit komen op het 
mulle zand en wist een voor-
sprong op te bouwen op de rest. 
Desalniettemin wist Ton Koning 
winnaar te worden in zijn ca-
tegorie Heren Senioren. Selma 
Borst kwam bij de vrouwen als 
eerste over de finishlijn. De atle-
te van AV Castricum kwam bin-
nen in een tijd van net onder de 
44 minuten. Met een verschil 
van 24 seconden was Eline Lu-
te de tweede dame die de eind-
streep passeerde en werd eer-
ste in haar categorie Vrouwen 
35+. De lopers van de 15,0 km 
moesten nog flink aanzetten met 
de tegenwind op het lange stuk 
strand . Voordeel was echter dat 

door gunstig tij het strand goed 
te belopen was. De triatleet Jar-
rich van Woersem werd hierbij 
eerste in 1:00:38 uur.

De Castricummer Joris Sinni-
ge won op souplesse de cros-
safstand van 4,0 km met een 
voorsprong van circa 100 meter 
op Jan Pieter Baars. De 4,0 km 
cross-categorie tot en met 16 
jaar werd een overwinning voor 
de broertjes Vrolijk. De AVC’ers 
Tobias en Kasper klokten 17.50 
minuten respectievelijk 20.44 
minuten. Bij de meisjes werd 
Floor Baart eerste. Op de jeugd-
afstand van 2,3 km die al slinge-
rend door de Castricummer dui-
nen ging, werd de strijd beslecht 
in 9:05 minuten toen de Triasat-
leet Martijn Bakker de finish-
streep passeerde, dit met slechts 
enkele meters verschil met Jela-
ni James. Bij de pupillen was de 
winst bij de jongens voor Rowan 
Dekker en bij de meisjes voor 
Nina Kruijer.
De volgende loop van AV Castri-
cum vindt plaats op zondag 2 fe-
bruari. Hierbij kan men kiezen uit 
4,0 km, 8,8 km of 12,3 km, waar-
bij de twee laatstgenoemde af-
standen ook het strand aandoen. 
Voor de jeugd zijn er twee routes 
uitgezet over 2,3 km en 4,0 km.

Krachtoefening Strand- 
& Duinloop is repetitie

Castricum - De JeugdSportPas 
(JSP) in gemeente Castricum 
en Heemskerk, uitgevoerd door 
Sportservice Kennemerland, 
gaat ook in het nieuwe jaar weer 
sportief van start. Vanaf  11 ja-
nuari kunnen alle kinderen die in 
Castricum, Akersloot, Limmen en 
Heemskerk wonen of op school 
zitten zich weer inschrijven voor 
de JSP. Sportservice Kennemer-
land biedt met de JSP kinderen 
de mogelijkheid met een sport 
kennis te maken bij een vereni-
ging of organisatie, zonder ver-
dere verplichtingen, zoals bij-
voorbeeld lid worden. Voor vijf 
euro  kunnen de kinderen van 
het basisonderwijs  (doorgaans) 

vier lessen meesporten bij een 
van de ruim dertig deelnemen-
de sportverenigingen. Klik op 
de JSP-button via www.sport-
servicekennemerland.nl voor het 
volledige aanbod. Het aanbod is 
ook te lezen in de JSP-brief, die 
alle kinderen via school ontvan-
gen. Inschrijven voor het tweede 
blok kan van 11 januari tot uiter-
lijk 27 januari, uitsluitend via de 
hierboven genoemde website. 

Na sluiting van de inschrijving 
ontvangt men via e-mail  be-
richt of het kind is ingedeeld 
voor de sport. De lessen van blok 
twee vinden plaats in maart. De 
JeugdSportPas bestaat uit drie 

Sporten met Jeugdsportpas

blokken per jaar, waarin de kin-
deren kunnen kennismaken met 
verschillende sporten. Het der-
de blok is na de meivakantie. Op 
website van Sportservice Kenne-
merland worden ook regelmatig 
andere activiteiten geplaatst, zo-
als sportinstuiven en sportclinics 
in de schoolvakanties.

Mooie start indoorseizoen voor Lisanne 
Castricum - Tijdens de eer-
ste twee atletiekwedstrijden van 
dit indoorseizoen wist Lisanne 
Schoonebeek (14) al drie club-
records van AV Lycurgus te ver-
beteren. Bij het onderdeel ver-
springen kwam ze tot 5.35m, de 
60m horden liep ze in 9.35s en 
de 60m sprint in 8.19s. Met deze 
prestaties staat ze in de nationa-
le seizoensranglijsten van de ca-
tegorie 14/15-jarige atletes (ju-
nioren C) op een tweede, derde 
en zesde plaats. 

Met haar hordenprestatie van 
9.19s in de categorie 16/17-jari-
gen (junioren B) komt ze op de 
tweede plaats in de nationale 
lijst voor. Het is een goede op-
maat voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen op 19 januari.

Castricum - Elke woensdag-
middag, buiten de schoolvakan-
ties om, wordt tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Witte 
Brug. Deze maand zijn 44 kandi-
daten geslaagd.
Negentien behaalden het A-di-
ploma: Lalé Ablat, Jens Been-
tjes, Coen van den Boogaard, 
Vince Dalmolen, Thijs van Eg-

mond, Lois van Greuningen, Me-
rel Heideman, Susanne Jak, De-
mi Levering, Yannick Lubbers, 
Mark Mossing Holsteijn, Rachid 
Muntslag, Lasse Opdam, Sanne 
Smit, Luke Swart, Sashja Swart, 
Puck van de Vliet, Mees de Wildt 
en Fien Wittebrood. Twintig kan-
didaten gingen voor het B-di-
ploma. Bram Admiraal, Tom Bal-
tus, Joëlle Blokpoel, Evi van Dijk, 

Afzwemmers in december Sem Dijkman Dulkes, Demi Fon-
tijn, Tosca Hoogewerf, Nikki Kuij-
per, Lara van Nieuwenhuyzen, 
Fay Oosting, Kaylee Pastoor, Ma-
rit Scholtens, Pim Schootemeijer, 
Julie Smit, Thijmen Uiterwaal, 
Mijs Valkering, Mick Vrolijk, Lie-
ke de Winter, Camiel Zant en 
Stan Zonneveld. Ze zijn allemaal 
geslaagd. Adeline Hollmann, 
Guus Jurrjens, Björn Mannaart, 
Bente Montezinos Mul en Tam-
mo Wondergem hebben hun C-
diploma behaald.

Limmen - Op vrijdag 3 januari 
vond het jaarlijkse toernooi om 
de snelschaaktitel van schaak-
vereniging Vredeburg plaats. 
Bob Stolp is, na de verhuizing 
van Koen Kramer,  al enkele ja-
ren de sterkste speler van de 
vereniging. Hij is ook de rege-
rend clubkampioen in de lan-
ge partij, maar veroverde tot nog 
toe nog nooit de snelschaaktitel. 
Deze keer echter was Stolp on-
genaakbaar en scoorde over ne-
gen ronden negen punten. Hij 
acteerde iedere partij zeer koel 
en creëerde een riante voor-
sprong op achtervolgers Bert 
Hollander, vorig jaar nog de 
snelschaakkampioen, en Niels 
Hageman. Op de vierde plaats 
eindigde Jos Admiraal, vlak voor 
oud-snelschaakkampioenen Ha-

rold Ebels en Ed Stolp. De top 
tien werd gecompleteerd door 
Hidde Ebels, drievoudig ex-win-
naar Robin Rommel, Remi Aaf-
jes en Sandra Hollander.   

Bob Stolp wint de trofee

Limmen - Wim Mandemakers 
is 2014 begonnen met een klin-
kende overwinning in de acht-
ste rit in een serie van tien om 
de Kids and Parents Bikeschool 
Mountainbikecup. Na de eerste 

doorkomst op het parcours aan 
de Pagenlaan was al bijna dui-
delijk dat hij naar de overwin-
ning ging rijden. Zoals gewoon-
lijk stribbelde Chris Kemp nog 
wat tegen, gevolgd door Dirk 

Wim zet zegereeks voort Dekker. Kemp moest toestaan 
dat Dekker in zijn wiel kwam. 
Dekker toonde geen medelijden 
en slachtte zijn metgezel mee-
dogenloos af. Zelfs Jolinda Lute 
uit Limmen leek de gesneuvelde 
strijdlustige Kemp nog te gaan 
achterhalen. Deze inhaalpoging 
wist Kemp te verijdelen. 

Akersloot - Op zondag 5 janu-
ari speelde Meervogels dames 
1 in ’t Veld tegen de dames van 
Con Zelo. De Akerslootse ploeg 
is dit jaar gestart met een nieu-
we coach: Rob Blokdijk. Na vijf 
minuten werd het eerste doel-

Voorsprong punt gescoord door de uitpartij. 
Meervogels wist een kleine voor-
sprong te creëren, maar kon niet 
uitlopen op de dames van Con 
Zelo. 
Con Zelo wist vele kansen te 
creëren, maar de keepster van 
de Akerslootse dames hield een 
aantal ballen tegen. Bij de rust 
was het 14-17. Con Zelo begon 

fris aan de tweede helft en kwam 
dichtbij een gelijkspel. Dank-
zij een aantal snelle omschake-
lingen kon Meervogels vervol-
gens doelpunten scoren en hield 
daardoor de voorsprong. 
De laatste minuten kwam de 
ploeg uit ’t Veld nog heel dicht-
bij, maar Meervogels wist de 
voorsprong te behouden
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