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Met brede lach én kippenvel
Bakkum - Na een stevige war-
ming up rende een mensenmas-
sa krijsend de Noordzee in voor 
de traditionele Nieuwjaarsduik 
donderdagmiddag. Want het 
was door een stevige wind koud 
op het strand, zo koud! Er kwa-
men deelnemers voorbij in een 

carnavalspak, er was een ver-
pleegster, een man in een trouw-
jurk en een met een keuken-
schort. Badkleding in combinatie 
met een warme wintermuts was 
weer de trend. 

De jongste was pakweg zes jaar 

oud en de oudste deelnemer de 
tachtig al gepasseerd en alle-
maal hebben ze deze barbaar-
se start van het nieuwe jaar weer 
een brede lach op het gezicht 
en met kippenvel overleefd. Kijk 
voor de foto’s op www.aquafit-
castricum.nl. Foto: Erik Gevaert.

Samen verder voor de 
provinciale verkiezingen

Castricum - Bert Meijer van 
Noord-Holland Lokaal en 
Bram Diepstraten van Hart 
voor Holland hebben elkaar 
de hand geschud na een ge-
sprek over het samen optrek-
ken richting provinciale sta-
tenverkiezingen op 18 maart. 
Beide politici zijn het er over 
eens dat twee partijen met 
grotendeels gelijke doelstel-
lingen in Noord-Holland ver-
warrend zou zijn voor de kie-
zer. 

Meijer is afkomstig uit de Cas-
tricumse lokale partij CKenG, 
Diepstraten uit Velsen Lokaal. Zij 
willen het lokale geluid van bur-
gers op provinciaal niveau laten 
horen. Meijer: ,,Na een wat aar-
zelende start hebben we elkaar 
in verreweg de meeste stand-
punten kunnen vinden. Vanuit 

ons Castricums initiatief willen 
we graag verder met Hart voor 
Holland. We bekijken op zeer 
korte termijn de verdere invul-
ling van de rollen in het bestuur 
en de kandidatenlijst. Maar be-
langrijk is dat we vooral inhou-
delijk geheel op één lijn zitten.” 

Diepstraten zegt heel blij te zijn 
met deze ontwikkeling. ,,Natuur-
lijk moet de kiezer wat te kiezen 
hebben, maar als twee initiatie-
ven precies hetzelfde doel na-
streven is het logisch om ver-
gaande samenwerking te on-
derzoeken. Het gesprek liep zo 
voorspoedig, dat geen enkele 
andere conclusie getrokken kon 
worden dan dat het goed is onze 
krachten volledig te bundelen.” 
Een kandidaatstellingscommis-
sie gaat binnenkort de definitie-
ve kandidatenlijst samenstellen.

Castricum - Op 6 januari zijn de 
Business Club CAL en de Onder-
nemersfederatie samen verder 
gegaan onder de naam Onder-
nemers Vereniging Castricum. 

De naam werd onthuld door bur-
gemeester Toon Mans tijdens 
een feestelijke nieuwjaarsrecep-
tie in Johanna’s Hof. Groei in le-

Nieuwe OVC gaat voor groei
dental is een van de speerpun-
ten voor 2015. Want: ‘Veel leden 
zorgen voor een krachtige ver-
eniging, met meer kennis, kwali-
teiten en contacten.’ Iedere laat-
ste vrijdag van de maand is het 
netwerkcafé geopend in Corso 
Uit Eten voor ondernemers op 
de Dorpsstraat 66a van 17.00 tot 
19.00 uur.

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Bananen tompouce

Januari Tompoucenmaand!

Tompouce van de week

1.50

Verse banaan, slagroom, 
banketbakkersroom, Mmm
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In deze editie 
het jaaroverzicht 2014

Castricum - Het is nogal een 
avonturier; de achttienjarige ka-
ter Rakker. Zes jaar geleden is 
hij vertrokken vanuit zijn huis 
in Castricum en de Dierenam-
bulance Noord-Kennemerland 
vond het beest vorige week in 
Oterleek. Dat meldt het NHD. 

Dankzij een chip konden de 
baasjes worden opgespoord. 
Rakker zwierf vroeger door Am-
sterdam totdat de familie van 
der Veer hem in huis nam. Een 
maand na de verhuizing van 
de familie van Amsterdam naar 
Castricum ging Rakker ervan-
door. Of het dier het nu wat rusti-
ger aan gaat doen of dat hij weer 
de kuierlatten neemt is even af-
wachten. 

Kater na zes 
jaar weer thuis
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum: 19-12-2014, Olivier 
Willem Klut, zoon van Adriaan 
W. Klut en Wendy Meurs. 22-
12-2014, Fay Isis Esmé Hoebe-
ke, dochter van Peter Hoebeke 
en Gabriëlle Meijer. 23-12-2014, 
Thijn Theodorus Gerrit Mooij, 
zoon van Marthijn C.P. Mooij en 
Marloes Willems. 29-12-2014, 
Job Abel van der Heijden, zoon 
van Bart W. van der Heijden en 
Marijke Bos.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum: 30-12-2014, Erik van 
der Zande en Michele Arendsen.
 
Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap

Akersloot: 24-12-2014, Cornelis 
Schut en Maria T. van Oevelen.
 
Overleden
Akersloot: 18-12-2014, Elisabeth 
Tiddens, gehuwd met Adrianus 
J.A. Bontje. 
Castricum: 18-12-2014, Geertru-
da A.D. Sap, weduwe van Theo-
dorus J. Kortekaas, 20-12-2014, 
Reinier J.N. Stet, gehuwd met 
Adriana M. Joosen. 22-12-2014: 
Franciska J.A. Janssen, weduwe 
van Jan Muntinga. 22-12-2014, 
Klaasje Nijenhuis. Limmen: 19-
12-2014, Anna M. van der Peet. 
Castricum: 24-12-2014, Cornelis 
S. Pepping. 26-12-2014, Simon P. 
Droog. 26-12-2014, Wilhelmus T. 
Kaandorp. 29-12-2014, Antonia 
H. Eeken.  

Drukte voor brandweer
Castricum - De brandweer van 
Limmen en Akersloot zijn op 
nieuwjaarsmorgen ingezet bij de 
bestrijding van de grote brand 
in het centrum van Alkmaar. De 
brandweer moest sowieso vol-
op in actie komen afgelopen 
week. Het begon maandag een 
week geleden in Limmen waar 
de hulp werd ingeroepen door 
de ambulance die extra kracht 
nodig had bij tilwerk. Dinsdag 
rond 23.30 uur moest de brand-
weer van Limmen uitrukken van-
wege een bestelbusje dat in de 
brand stond aan het Irissenveld 
in Castricum. De politie doet on-
derzoek naar de oorzaak.
Oudejaarsdag verliep aller-
eerst rustig met ‘s morgens een 
brandmelding van Dijk en Duin, 
die weer werd ingetrokken.
Rond 21.15 uur moesten de vrij-
willigers echter uitrukken voor 
een binnenbrand op de Olden-
barneveldtweg in Bakkum. De 
brandweer uit Castricum kwam 
ter plaatse, maar omdat het om 
een appartementencomplex 
ging en er een slachtoffer was, 
heeft de alarmcentrale er mid-
delbrand van gemaakt. Assisten-
tie kwam uit Limmen. De brand 
ging gepaard met veel rookont-
wikkeling en de bewoner had 
veel rook ingeademd. De bewo-
ner is met een ambulance ver-

voerd naar het ziekenhuis. De 
oorzaak van de brand is nog niet 
bekend en de schade in de wo-
ning is aanzienlijk.
Omdat er nog een melding was 
van wateroverlast ging de brand-
weer Limmen naar de Toren-
straat. De lekkage was veroor-
zaakt door vuurwerk dat een gat 
in een dak had veroorzaakt. Toen 
de spuitgasten van Castricum 
net terug waren in de kazerne, 
konden ze door naar een con-
tainerbrand bij de Juliana Van 
Stolbergschool. Om drie minu-
ten voor twaalf was het de beurt 
aan de brandweer Akersloot die 
er uit mocht voor een container-
brand aan de Lange Dresch/Del-
ving. Op 1 januari omstreeks 1.20 
uur kregen ze een melding van 
een stacaravan die in de brand 
stond aan de Geesterweg. En 
vervolgens stond er een contai-
ner in brand aan De Tarp/Lange 
Dresch. Om 21.00 uur rukte de 
brandweer uit naar de parkeer-
garage aan het Bakkerspleintje 
waar de rookmelder was afge-
gaan. Uit onderzoek bleek dat er 
onder de rookmelder vuurwerk 
was afgestoken. Zondag aan het 
einde van de middag was er tot 
slot een schoorsteenbrand aan 
de Den Burglaan en er was spra-
ke van een aantal loze meldin-
gen. Foto: Hans Peter Olivier.

 

Castricum - In 2015 bestaat de 
Augustinusschool  95 jaar. Er ko-
men geen jaren meer bij; de Au-
gustinus fuseert op 1 augustus 
met de Toermalijn. Daarom is een 
groep enthousiaste ouders druk 
bezig om een reünie te organi-
seren ter ere van het 95-jarig be-
staan van de school. De rooms-
katholieke meisjesschool St. Au-
gustinus is in 1919 gesticht, in 
1920 volgde de jongensschool. 
Deze school stond naast de Pan-
cratiuskerk. In 1954 is de nieu-
we Augustinus gebouwd. In de 
loop der tijd zijn er diverse stuk-
ken aangebouwd. In maart gaan  
de leerlingen in samenwerking 
met Toonbeeld kunstzinnig aan 
het werk met als thema 95 jaar 

Augustinus. Dit schoolproject 
wordt afgesloten met een ten-
toonstelling.  Dit leek de organi-
satie een mooi moment om aan-
sluitend een reünie te organise-
ren voor oud-leerlingen en oud-
leerkrachten. De reünie wordt in 
de school gehouden op zaterdag 
28 maart van 15.00 tot 18.00 uur. 
Opgeven kan door een mail te 
sturen naar: reunieaugustinus-
school@hotmail.com. Vermeld in 
de mail naam en het jaartal van 
het laatste schooljaar en maak 
7,50 euro over voor consumpties 
op rekeningnummer NL98RA-
BO0311962416 t.n.v. OV Augus-
tinusschool. Aanmelden voor 28 
januari.

Repair Café in Bakkerij
Castricum - Op zaterdag 10 ja-
nuari vindt er een Repair Café 
plaats van 14.00 tot 17.00 uur in 
De Bakkerij. Iedereen kan langs-
komen voor verschillende repa-
raties, bijvoorbeeld textiel. Ver-
der kunnen kleine elektrische 
en huishoudelijke apparaten sa-
men worden gerepareerd. Ook 
kan men komen voor advies over 
het repareren van fietsen en voor 
kleine computerproblemen. Dit 
  Repair Café wordt vier keer per 

jaar georganiseerd door Transiti-
on Town Castricum en De Groe-
ne Bak. De Groene Bak is een 
Castricumse beweging die jon-
ge mensen wil inspireren duur-
zamer te leven. Transition Town 
Castricum is een netwerk van 
Castricummers die aan de slag 
zijn om hun wonen, eten, werken 
en leven meer duurzaam, sociaal 
en lokaal te maken. Het Repair 
Café vindt plaats op de Dorps-
straat 30 in Castricum.

 
www.lijfengezondheid.nl
Wij willen wei
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Feestje met De Barnbees

Akersloot  - De Barnbees  tre-
den zaterdag 10 januari op in ca-
fé De Vriendschap. Deze band,, 
afkomstig uit deze regio, is bin-
nen anderhalf jaar uitgegroeid 
tot een landelijke bestseller. 
Ze brengen nieuwe en oude 
nummers in een eigen herken-

bare rock-a-billy-stijl. Meezin-
gen en dansen mag. De band 
bestaat uit Lee Barnbee (sologi-
taar en zang), Papa Frank (slag-
gitaar), JP Boom Boom Special 
(drums) en Bart Bonanza (con-
trabas). Aanvang 21.30 uur en de 
toegang is gratis. 

Kleurrijke schilderijen 
en vogelkoppen van klei

Bakkum - De Oude Keuken 
pakt in het nieuwe jaar uit 
met een dubbelexpositie van 
twee plaatsgenoten die bei-
den in Amsterdam geboren 
zijn. 

Tot begin maart hangen er kleur-
rijke schilderijen van Christien 
van Koningsveld en van Gemma 

Distelbrink staan er beelden van 
aparte vogelkoppen. Christien 
van Koningsveld begon figura-
tief te schilderen, maar sloeg ge-
leidelijk de weg naar abstractie 
in, waarbij zowel vorm als kleur 
een rol speelt. Gemma Distel-
brink maakte in de loop der ja-
ren naast keramiek gaandeweg 
ook beelden van klei en steen. 

Muzikaal terug naar de 
kindertijd met Achterom

Castricum - De muziek- en po-
eziegroep Achterom is op zoek 
gegaan naar teksten en lied-
jes uit de kindertijd. En zo kwam 
spelenderwijs een muzikaal pro-
gramma tot stand dat op zondag 
11 januari vanaf 15.00 uur te be-
luisteren is in de Maranathakerk 
in Castricum. 
Achterom bestaat uit vier man-
nen met liefde voor teksten en 

muziek: Jan Tulp verzorgt de tek-
sten, zingt, speelt gitaar en ac-
cordeon, Hans van der Laan 
zingt, speelt fluit en saxofoon, 
Henk van Meegen speelt piano 
en maakt schrijft teksten, Henk 
Engel zingt, schrijft teksten en 
speelt gitaar. Een vrijwillige bij-
drag na afloop voor de onkosten 
wordt op prijs gesteld. Zie ook: 
www.rvkcastricum.nl. 

Castricum - Het vierstemmi-
ge Seniorenkoor Castricum dat 
onder leiding van dirigente Titia 
Mijnen op maandag van 13.30 
tot 15.30 uur repeteert in De 
Kern wil graag uitbreiden. Alle 
stemsoorten zijn welkom, maar 
vooral alten en tenoren en dat 
geldt voor mannen en vrouwen. 
Ervaring is niet vereist, alleen wel 
een leeftijd van 55 jaar of ouder 
en plezier in het zingen. Belang-
stellenden kunnen drie repetities 
meezingen om kennis te maken 
met het repertoire. Meer infor-
matie op www.seniorenkoorcas-
tricum.jimdo.com of bij mevrouw 
Dijkstra: 0251-653616.

Seniorenkoor 
wil uitbreiding

Bijzonder project Sietse 
van Gorkom in Bakkerij 
Castricum - Zaterdag 10 janua-
ri vanaf 22.00 uur begint een bij-
zonder optreden in De Bakkerij: 
Lady Dandelion. Lady Dandelion 
is een bijzonder goed gelukt pro-
ject van Sietse van Gorkom, die 
al jaren werkt als violist bij onder 
meer The Kyteman Orchestra. 
Sietse was al enige tijd op zoek 
naar een zangeres en tekst-
schrijver bij zijn melancholische 

triphop beats. Hij vond  de jon-
ge talentvolle zangeres Kirsten 
Berkx. Een jaar lang hebben ze 
samen geschreven aan het al-
bum. Rondom het project is een 
liveband samengesteld bestaan-
de uit de créme de la créme van 
de Nederlandse popscene. Als 
support komt de Castricumse 
zangeres en singer- songwriter 
Shanna Zwart naar De Bakkerij.  

Het werk is tot en met 8 maart 
van dinsdag tot en met zondag 
van 10.00-17.00 uur te zien in De 
Oude Keuken op het terrein van 
Dijk en Duin.

Werken met gips en gietklei
Castricum - In vijf avonden een 
gipsmal leren maken van een 
zelf ontworpen koffie- of thee-
kopje; dat is mogelijk bij Per-
spectief vanaf dinsdagavond 20 
januari onder leiding van ke-
ramist Jos van Alphen. Onder-

deel van deze workshop is een 
bezoek aan het atelier van Jos 
in Heiloo. Deze workshop vindt 
plaats van 19.30 tot 22.00 uur. 
Informatie en aanmelden bij Jo-
anne Vetter, 06-16714706 of via 
www.perspectiefcastricum.nl. 

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 20.00 uur
dinsdag  21.00 uur

woensdag 20.00 uur
The Imitation Game
vrijdag & zaterdag  15.30 uur

The Hobbit 3 - 3D
zaterdag 18.30 uur
zondag 15.30 uur

The Hobbit 3 - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
Gooische Vrouwen 2

vrijdag 18.45 uur
Samba

woensdag 16.00 uur   
Annie (NL)

vrijdag & zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur   

woensdag 16.00 uur   
Mees Kees op de planken

zaterdag & zondag 13.00 uur   
woensdag 13.30 uur   

De Pinguins van Madagascar (NL) 2D
zaterdag 13.00 uur   

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur   
Wiplala

Programma 8 jan t/m 14 jan 2015

The Hobbit; Battle Of 
The Five Armies

The Hobbit; The Battle of the Five 
Armies van Oscarwinnaar Peter 
Jackson is de derde film van een 
trilogie gebaseerd op het nog 
steeds immens populaire mees-
terwerk The Hobbit van J.R.R. 
Tolkien. Dit is het epische slot 
van de avonturen van Bilbo Ba-
lings, Thorin Eikenschild en het 
dwergengezelschap. Na het her-
overen van hun thuisland op de 
draak Smaug, heeft het gezel-

schap ongewild een dodelijke 
kracht op de wereld losgelaten. 
Smaug richt nu zijn vurige wraak 
op de weerloze mannen, vrou-
wen en kinderen van Meerstad. 
Gedreven door de obsessie zijn 
schat te heroveren, is Thorin be-
reid vriendschap en eer op te of-
feren en dwingt hij Bilbo tot een 
haast onmogelijk en gevaarlijk 
besluit. Maar er liggen nog gro-
tere gevaren op de loer. 

In de winter van 1952 werd Alan 
Turing door de autoriteiten opge-
pakt voor het toen strafbare feit 
homoseksualiteit, met een ver-
schrikkelijke veroordeling tot ge-
volg. Wat echter bij niemand be-
kend was, was dat Turing enkele 
jaren daarvoor tijdens de oorlog 
in het diepste geheim leiding gaf 

The Imitation Game
aan een groep van knappe kop-
pen. Hun opdracht was het kra-
ken van de Enigma code die de 
Duitsers voor al hun communi-
catie gebruikten. Met deze film 
krijgt één van de meest onbe-
kende figuren uit de wereldge-
schiedenis eindelijk de erken-
ning die hij verdiende.
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Marcel Steeman van D66:
,,Geen fusie, dan maar 

ambtelijk samenwerken” 

Castricum - Het liefst zou Mar-
cel Steeman van BUCH (Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en Hei-
loo) nu al één gemeente maken, 
maar dat is een stap te vlug. Als 
geboren Castricummer en als 
raadslid in een fusiegemeente 
beseft hij donders goed dat sa-
menwerking pas echt lukt als 
humor en humeurigheden goed 
vallen. ,,Dan maar nu de amb-
telijke samenwerking, al schuift 
die de bestuurlijke eenwording 
een fi ks aantal jaren in de tijd 
vooruit.” 
,,Met 33 duizend inwoners zul-
len we binnen een paar jaar door 
de bodem zakken; fi nancieel en  
vooral kwalitatief. De regelge-
ving wordt steeds ingewikkelder, 
je kunt niet voor álles een eigen 
deskundige ambtenaar aanhou-
den. Je zag sommige gemeen-
ten lang spartelen, Uitgeest bij-
voorbeeld, maar op enig mo-
ment moet je aanhaken op een 
rijdende trein. En dan vind ik dat 
je maar beter zelf machinist kunt 
zijn. Op 19 januari komen in ons 
gemeentehuis de raden van de 
vier gemeenten bijeen. Aan het 
eind van de gemeenschappelijke 
vergadering zal iedere raad voor 
zijn gemeente stemmen over de 

voorgestelde ambtelijke samen-
werking. Onze raad is nog niet 
volledig overtuigd, een beetje 
merkwaardig omdat juist Castri-
cum lang het voortouw heeft ge-
nomen. En ik moet zeggen dat ik 
niet goed kan inschatten waar 
de pleinvrees op stoelt. Het be-
treft niet meer dan een samen-
werking in bedrijfsvoering. Dat 
zou eigenlijk helemaal geen po-
litieke aangelegenheid hebben 
moeten zijn. Op 1 januari start 
al de 3D-samenwerking en het 
gaat verder met logistiek, ICT 
en dergelijke. Als de koudwa-
tervrees gaat overheersen zul-
len de twee of drie locomotieven 
even niet full speed gaan, denk 
ik. Maar zij zouden geen halt 
moeten houden. We kunnen on-
ze burgers niet met een verlamd 
apparaat van dienst zijn.” 

,,Als heel BUCH ontploft zijn we 
dertig jaar terug. Met het boek 
‘Tussen Kaaststad en Staal-
stad’ heeft Ernst Mooij onze ei-
gen identiteit op de kaart ge-
zet. Daarvóór wisten we niet of 
we een dorp bij Alkmaar waren, 
of één onder de rook van Be-
verwijk. Door de profi lering als 
groene, ruime, rustige gemeente 
met enige toeristische aantrek-
kingskracht, zijn we herkenbaar 
en zelfbewust geworden in re-
latie tot onze grote buren Noord 
en Zuid. Dat nu tekent de meer-
waarde van BUCH. En zo zien ze 
dat in Bergen, Uitgeest en Hei-
loo gelukkig ook. Daarbij komt 
dat we met ons vieren de juiste 
schaalgrootte hebben: niet knul-
lig klein en ook niet chaotisch 
groot. Met de besluitvorming zal 
het wel goed komen, maar dan 
begint het natuurlijk pas. Nog-
maals, ik had liever doorgestoten 
naar een volledige fusie van de 
vier groene gemeenten tussen 
kaas en staal.” (Jan Schipper).

Van der Boechorst 
Kwartet in Dorpskerk

Castricum - Komende zondag 
vindt er vanaf 15.30 uur een 
bijzonder concert plaats door 
het Van der Boechorst Kwar-
tet in de Dorpskerk georgani-
seerd door Toonbeeld. 

,,Wij zijn vier toegewijde ama-
teurmuzikanten met een voor-
liefde voor de minder  beken-
de strijkkwartetten van Joseph 
Haydn en Wolfgang Mozart. Om-
dat wij alle vier spelen in orkes-

ten waar zoveel mogelijk de des-
tijds gebruikelijke wijze van mu-
ziek maken benaderd wordt, pro-
beren wij dat ook met ons strijk-
kwartet. Musik als Klangrede, 
het boek van Nicolaus Harnon-
court, is voor ons een belangrijk 
uitgangspunt. Het bespreekt de 
rol van rhetorica in de muziek; bij 
uitstek Haydn laat in zijn strijk-
kwartetten horen hoe deze als 
gesprekken te beluisteren zijn.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 

Samensmelting vakgebieden bij ’t 
Mirakel van Bakkum en Mezza Luna
Castricum - Het is nu sinds één 
jaar dat Renato en Tiny Holshuij-
sen zich de trotse eigenaren  en 
uitbaters mogen noemen van 
twee prachtige restaurants in 
Castricum en Bakkum: Grandca-
fé Mezza Luna en ’t Mirakel van 
Bakkum.  
Over dit laatstgenoemde restau-
rant voeren ze bijna zeven jaar 
de scepter. Ze hebben in de af-
gelopen jaren de nodige kennis 
opgedaan en dat is goed te mer-
ken. Renato: ,,Zoals de spare-
ribs en saté bij ’t Mirakel niet te 
overtreffen zijn, zo serveren zij 
ook bij Mezza Luna de heerlijk-
ste en malste tournedos, bief-
stuk et cetera.” Het mag duidelijk 
zijn dat de slagersachtergrond 
van Renato hier mee te maken 
heeft. Geïnspireerd door hun va-
kanties op Bali serveren zij bij ’t 

Mirakel ook authentieke Indone-
sische gerechten. Bij Mezza Lu-
na kan iedereen terecht voor een 
zeer uitgebreide High Tea, met 
een keur aan zoete en hartige 
lekkernijen. Ook hanteert Mez-
za Luna een zeer uitgebreide 
tapaskaart met meer dan veertig 
tapashapjes.  
Zoals Renato en Tiny zich qua 
menukaart onderscheiden, zo 
onderscheiden zich ook met al 
hun medewerkers. 
,,Er is een bundeling en samen-
smelting van diverse vakgebie-
den. Zo beschikken deze res-
taurants over een echte warme 
bakker, in de persoon van Mi-
chel Beerse, bekend van Bak-
ker Beerse. Het brood dat geser-
veerd wordt is dus  zelf gebak-
ken.” Renato is een echte slager 
en in de keuken staat de erva-

ren chefkok  GertJan Glorie ach-
ter de kachel. Als bedrijfsleider, 
sommelier, gastheer en ook nog 
eens raadslid is Ralph Castricum 
actief. Hij weet de gasten bijzon-
der in de watten te leggen. Tiny 
is gastvrouw en ontvangt ieder-
een op een persoonlijke manier. 
Daarnaast is zij ook verantwoor-
delijk voor het administratieve 
gedeelte en het personeelsge-
beuren. 
,,Er zijn maar weinig restaurants 
in Nederland die zoveel gespe-
cialiseerde vakmensen onder 
één dak hebben. Natuurlijk zijn 
er nog meer personeelsleden in 
touw, zowel op de voorgrond als 
de achtergrond, die zich allemaal 
super inzetten om ervoor te zor-
gen dat alle gasten tevreden de 
deur uitgaan en weer graag te-
rugkomen.”  

Boekhandel Laan, Muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel The Read-
shop en aan de zaal.

Jaarwisseling rustig verlopen 
Castricum - De jaarwisseling is 
volgens de politie relatief goed 
verlopen zonder grote inciden-
ten. Wel zijn er zo’n 25 meldin-
gen van vuurwerkoverlast gere-
gistreerd en waren er vernielin-
gen door  vuurwerk. 

Vermoedelijk is vuurwerk de oor-
aak geweest van een gat in een 

dak van een huis aan de Toren-
straat op woensdagavond. Wa-
teroverlast was het gevolg. Za-
terdag omstreeks 0.45 uur heb-
ben onbekenden op het Nar-
cissenveld. vuurwerk tegen de 
voordeur aangelegd waardoor  
twee ramen vernield zijn, De be-
woners van het bewuste pand 
waren afwezig. 

Eigenaar vindt gestolen fi ets terug
Castricum - Vrijdag werd 
door een inwoner van Cas-
tricum rond 17.15 uur ge-
meld bij de politie dat hij zijn 
gestolen fi ets terug had ge-
vonden aan de Molenweg in 
Limmen. 
De man kon aan de ter plaat-
se gekomen politie een aan-

gifte laten zien waarmee hij 
aantoonde dat het wel dege-
lijk om zijn fi ets ging. 

De politie is naar het appar-
tement gegaan waar de fi ets 
in de buurt stond. Eén van 
de bewoners, een 15-jari-
ge jongen, deed open en op 

de vraag of de fi ets die bene-
den stond van hem was, ver-
klaarde hij meteen dat hij de 
fi ets gestolen had. 

De jongen en zijn moeder 
zijn uitgenodigd voor ver-
hoor. De fi ets is terug bij de 
rechtmatige eigenaar.

Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum en de bibliotheek bie-
den een computerintroductie-
cursus om mensen vertrouwd 
te maken met de computer. Op 
maandag 2 februari gaat de cur-

Met computer leren omgaan?
sus van start op de bovenverdie-
ping van de bibliotheek. De cur-
sus bestaat uit zes bijeenkom-
sten van tien tot twaalf uur. Aan-
melden via tel. 0251-656562, in-
fo@welzijncastricum.nl. 
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Duizenden hardlopers naar 
de kust voor Halve Marathon
Egmond - Deelnemen aan de 
eerste grote hardloopwedstrijd 
van het jaar, de PWN Egmond 
Halve Marathon, is een must 
voor duizenden hardlopers in 
binnen- en buitenland. Op zon-
dag 11 januari komen 17.000 
deelnemers naar de Noord-Hol-
landse badplaats, voor de strijd 
tegen de elementen op het lood-
zware parcours over het strand 
en door het Noordhollands 
Duinreservaat. Onder hen dit 
jaar enkele absolute wereldtop-
pers. Maar liefst 23 verschillen-
de nationaliteiten zijn vertegen-
woordigd, waaronder veel lopers 
uit Duitsland en België. Aange-

moedigd door duizenden toe-
schouwers langs het parcours en 
sfeervolle live muziekoptredens, 
zullen de weersomstandigheden 
weer hun stempel drukken op 
het verloop van het evenement. 
De lopers worden bij hun door-
komst over het strand in ieder 
geval geholpen door een gunstig 
getij. Het water bereikt al om 7.46 
uur de hoogste stand, waardoor 
het strand breed genoeg is voor 
de lopers om met droge voeten 
de duinen bij Castricum aan Zee 
te bereiken. 

Een dag voor de PWN Egmond 
Halve Marathon staat de stran-

drace AGU Egmond-Pier-Eg-
mond op het programma. Zo’n 
400 sportfanaten gaan de ultie-
me uitdaging aan door aan bei-
de evenementen mee te doen. 
Iedereen die zowel op zaterdag 
als zondag finisht, wordt opge-
nomen in het zogenoemde Com-
biklassement en ontvangt een 
extra herinnering.
Egmond aan Zee is op zondag 
11 januari tussen 8.00 tot 18.00 
uur afgesloten voor al het bin-
nenkomend auto- en motorver-
keer. Voor deelnemers en toe-
schouwers rijden er wel pendel-
bussen vanuit Heiloo en Alkmaar 
naar Egmond aan Zee. 

Uzbekistan damesrugby-
team traint in Castricum!
Castricum - Weer is de Castri-
cumse Rugby Club erin geslaagd 
Castricum op de internationale 
kaart te zetten. 

Nadat het All Blacks Sevens rug-
byteam afgelopen zomer in Cas-
tricum een geweldig trainings-
week hebben gehouden,  kreeg 
Hans van Balgooi een verzoek 
van de coach uit Uzbekistan of 
Castricum het Sevens dames-
rugbyteam willen ontvangen. 

Dinsdagnacht arriveerden de 
dames uit Uzbekistan in Neder-
land, waarna woensdag 7 janu-
ari de eerste trainingen gepland 
waren op Wouterland. Zaterdag 
10 januari spelen de dames uit 
Uzbekistan op een rugbytoer-
nooi, georganiseerd met ver-
schillende damesteams uit Ne-
derland. Aanvang 11.00 uur. Zij 
zullen tegen de Cas-ladies spe-
len, Den Haag en een invitatie-
team. 

Walker zegeviert weer
Castricum - Het rulle zand, de 
kou, de storm en de regen kre-
gen geen grip op Matthew Wal-
ker. Ongenaakbaar won hij de 
strandloop van FC Castricum. 
Een prestatie van formaat, omdat 
Walker ook nog eens zijn tijd van 
vorig jaar verbeterde met welge-
teld één seconde (28.22). 

Minuten later arriveerde de rest 
bij de strandopgang van Bak-
kum. Volgend jaar wacht een 
herkansing. ,,Kom maar op,” 
sprak Walker strijdlustig. ,,Ik heb 

nu twee keer op rij gewonnen 
en mik op de tien. Wie mij op dit 
zware terrein wil verslaan, moet 
van goede huize komen.” 

Rowan Dekker heeft nog een 
paar jaar de tijd. In de catego-
rie tot en met tien jaar bewees 
hij dat de jeugd over meer dan 
voldoende snelheid beschikt 
(40.08). ,,Ik heb lekker gelo-
pen,” glunderde Rowan. ,,Over 
een paar jaar doe ik mee om 
de hoofdprijzen.” Bij de dames 
won Renate Zomerdijk (38.49). 

In de categorie 19 tot en met 35 
jaar was Thijs Moll het snelste 
(30.17). Foto: Han de Swart. 

Historie van strandleven
Castricum - Wie geïnteresseerd 
is in de historische kanten van 
het Castricumse strandleven is 
op zondag 11 januari welkom bij 
de Zondagsociëteit. 
Er wordt dan een presentatie 
met unieke beelden over de ge-
schiedenis van het strandleven 
in Castricum gegeven door Hans 
Boot en Cor Smit van de Werk-

groep Oud-Castricum. Nos-
talgische foto’s, wetenswaar-
digheden en anekdotes over 
het strandvermaak, het strand-
plateau, de strandingen en de 
strandvondsten van toen passe-
ren de revue. De Zondagsocië-
teit wordt gehouden in De Kern, 
Overtoom 15 van 14.00 tot 16.00 
uur.

Gratis welkomstconsult 
bij TP Reuver

Castricum - Het nieuwe jaar 
is gestart. Als tandprothetische 
praktijk kan Reuver terugkijken 
op een zeer geslaagd 2014. 
,,Vorig jaar is TP Reuvers ge-
start in Castricum, na een druk-
bezochte open dag. We moesten 
bewijzen dat we dezelfde kwali-
teit konden bieden als Fred Stet. 
We zijn verheugd dat u als pa-
tiënt ons deze kans heeft ge-
gund. Mooie woorden geven im-
mers geen mooie tanden.” In-
middels is met diverse cliën-
ten een prettige band opge-
bouwd en zijn er veel patiënten 
naar volle tevredenheid behan-
deld. ,,Wij blijven streven  naar 
de best mogelijke behandeling 
van een (nieuw) kunstgebit met 
de sfeer van een  laagdrempeli-
ge praktijk. Het is erg belangrijk 
om uw kunstgebit en uw mond 
jaarlijks te laten controleren op 
afwijkingen en beschadigingen. 

Zo kunnen wij u op tijd helpen 
met een reparatie, opvulling of 
een nieuwe prothese zonder ho-
ge kosten. Zeker als u implanta-
ten heeft is een jaarlijkse contro-
le een must, bij achterstallig on-
derhoud liggen problemen op de 
loer, dit kan zelfs lijden tot verlies 
van het implantaat.” 
Ook onbezorgd het jaar 2015 
in? Het team staat met veel en-
thousiasme klaar om iedereen te 
voorzien van een prachtige lach. 
,,Wilt u ook kennismaken met 
Tandprothetische Praktijk Reu-
vers? Wij nodigen u uit voor een 
gratis welkomstconsult. Zolang 
de voorraad strekt krijgen alle 
patiënten bij een nieuw kunstge-
bit een uitgebreide reinigingsset 
cadeau.”
Bel 0251-653653 voor een af-
spraak. De praktijk is gevestigd 
aan de Van Egmondstraat 7 in 
Castricum. 

Castricum - Op donderdag 22 
januari organiseert Welzijn Cas-
tricum in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage een ‘Masterclass 
Welzijn 2015’ voor vrijwillige me-
dewerkers van Welzijn Castri-
cum en belangstellende vrijwilli-
gers van andere organisaties in 
de CAL-gemeente om geïnspi-
reerd het nieuwe jaar in te gaan. 
De Masterclass wordt gegeven 
van 14.45 tot 15.45 uur.
Er zijn momenteel veel verande-
ringen in het welzijns- en vrijwil-
ligerswerk gaande, mede door 
de decentralisaties, waar vrijwil-
lige medewerkers mee te ma-
ken kunnen krijgen. Maar wat 
zijn die wijzigingen nu precies? 
Aan de hand van praktijkvoor-
beelden zullen medewerkers van 
de gemeente Castricum deelne-

mers aan de Masterclass op de 
hoogte brengen van alle ins en 
outs zodat vrijwillige medewer-
kers vragen van klanten en deel-
nemers kunnen beantwoorden 
en hen waar nodig goed kunnen 
doorverwijzen.
Zelfregie, eigen kracht en par-
ticipatie in het vrijwilligerswerk; 
het zijn woorden die iedereen 
vaak hoort als het om het bevor-
deren van het welzijn van klan-
ten en deelnemers gaat. Maar 
hoe worden de begrippen ‘zelf-
regie, eigen kracht en participa-
tie’ in de praktijk van het vrijwil-
ligerswerk gebracht? Men krijgt 
handvatten om in het eigen werk 
signalen op te pakken en klan-
ten en deelnemers te ondersteu-
nen in het, zo veel als mogelijk 
is, gebruik te maken van de ei-

gen, misschien wel onvermoede, 
mogelijkheden. Kortom, de aan-
wezigen worden bijgepraat door 
de beroepskrachten van Welzijn 
Castricum voor het nieuwe wel-
zijnsjaar! Ellen Morre, directeur 
van Welzijn Castricum, zal de 
Masterclass openen. 
Aanmelden vkan bij Welzijn Cas-
tricum: telefoon 0251 65 65 62 of 
via de mail: info@welzijncastri-
cum.nl. 

Nieuwjaarsreceptie
Aansluitend aan de Master-
class vindt de nieuwjaarsrecep-
tie van Welzijn Castricum plaats 
van 16.00 tot 17.30 uur eveneens 
in Geesterhage. De bouwteke-
ningen van Nieuw Geesterhage 
liggen tijdens de receptie ter in-
zage. 



Castricum winnaar van 
oliebollentoernooi

Castricum - Het 29e oliebollen-
toernooi in Beverwijk is gewon-
nen door het team Dorpsstraat 
Castricum. Net als vorig jaar 
stonden ze samen met  Groenhof 
uit Amstelveen in de finale. Lang 
bleef het 0-0 tot tegen de laat-
ste minuut Dorpsstraat de span-
ning wegnam met een mooi ge-
richt schot. 
Dit jaar deden twaalf teams mee 
aan het Pro Kids IJmond Olie-
bollentoernooi voor mensen met 
een verstandelijke beperking. De 
deelnemende teams komen al-

lemaal uit de regio. Het toernooi 
werd in De Walvis gehouden. 
Willy Wubbels deed de aftrap. 
Hij is 25 jaar bestuurder geweest 
van de stichting die het toernooi 
organiseert. De prijsuitreiking 
werd gedaan door Anthony Cor-
reia verdediger van Telstar. Be-
halve bekers kregen alle deelne-
mers een kaartje voor een wed-
strijd van de mannen van Tel-
star. Na afloop zorgde voetbal-
club DEM voor de traditione-
le afsluitende maaltijd bij hen in 
het clubhuis.

Forento schittert met kerst
Het is Tweede Kerstdag en ik ben net terug van een prachtige musi-
cal. Een superenthousiaste groep volwassenen en kinderen speelden en 
zongen het kerstverhaal rondom de nare, gemene en vooral op geldbe-
luste Scrooge. In een overvolle geïmproviseerde theaterzaal in  Meubels 
en Fabels aan de Dorpsstraat in Castricum genoten bijna 150 theater-
liefhebbers van een weergaloos neergezette musical. De cast varieerde 
aanzienlijk in leeftijd. De homogeniteit tussen oud en jong maakte dat de 
voorstelling een ontwapenende energie over de zaal verspreidde.
Toneelgroep Forento liet zich krachtig zien in een bijzonder theater. In 
ongetwijfeld soepele samenwerking met Nathalie Naus, de eigenaresse 
van de winkel in jaren 50 woon- en leef artikelen, werd het gemis van 
een sfeervolle theaterzaal in Castricum op een prachtige manier opge-
lost. Het stuk speelt zich  immers af in een periode die past in de stijl van 
deze retrowinkel. Voor het decor was dus al van alles aanwezig. Het ver-
haal van de man die zijn eigen leven en dat van anderen verzuurd, werd 
waanzinnig knap verbeeld. Door het decor  op verschillende manieren in 
licht te zetten werden de toeschouwers meegenomen op een tocht door 
heden verleden en toekomst. Het vlotte acteren viel van serieus naar 
hilarisch en werd speelse wijze bekrachtigd en vergemakkelijkt door 
een groep zingende kinderen. Livemuziek op de piano afgewisseld met 
orkestbanden. Zingende solisten, samenzang met een slotapotheose en 
geweldig ondersteund door de techniek werd door de aanwezigen ge-
waardeerd met een terechte staande ovatie. Uiteraard loopt het zelfs 
met de grimmige Scrooge nog goed af. Wonderlijk is het om te ervaren 
dat juist de mengelmoes van volwassenen en kinderen in een speelse 
dialoog een warm gevoel door de zaal liet stromen. Saamhorigheid in 
optima forma!
Frank Boske, huiskamertheaterbezoeker.

Beste  gemeente Castricum,
Wat was het gezellig de samenzang op kerstavond op het pleintje bij 
Bakkum georganiseerd door muziekvereniging Emergo en begeleid 
door het Dickens en Oliverorkest van Emergo. We weten allemaal dat er 
een leegloop is in de kerken, dat mensen het daar niet meer zo kunnen 
vinden. Echter, men zoekt wel iets om samen te zijn. Emergo heeft dit 
prachtig ingevuld met deze kerstsamenzang.
Ik heb mensen gezien uit Bakkum, Noord End, Molendijk, Castricum 
centrum, Albertshoeve, de componistenbuurt, kortom overal vandaan. 
Dit soort activiteiten maakt een dorp, men spreekt elkaar en er ontstaat 
een verbinding met elkaar. Wat jammer dat er voor dit soort activitei-
ten betaald moet worden aan de gemeente. Wees als gemeente blij 
dat er mensen zijn die vrijwillig dit soort activiteiten opzetten waar u als 
gemeente een minimum aan activiteit hoeft te leveren, maar wel geld 
voor vraagt. Gevolg is dat men zich nog wel een keer bedenkt om iets 
te organiseren, weg samenhang, weg verbinding, weg participatiemaat-
schappij; hier begint toch het er voor elkaar  zijn, omdat er een band 
is met elkaar? Ik begrijp dat u aan een commerciële partij geld vraagt, 
die hebben een totaal ander doel. Maar als er een bekertje warme cho-
comel of Glühwein wordt geschonken door de vereniging bij dit soort 
activiteiten om daarmee gemaakte kosten te drukken, word het echt 
geen zuipfestijn en is er geen begeleiding van politie nodig. Gemeente, 
kijk nog eens naar uw regels, ga er soepel mee om en bedank de vereni-
gingen die zorgen voor deze diensten en dit stukje samenhang met een 
subsidie in de vorm van het kwijtschelden van de kosten.
Annette Brakenhoff. 

600 jonge atleten in actie
Bakkum - Zaterdag 10 janu-
ari komen ruim zeshonderd 
jeugdatleten naar Bakkum. Die 
dag organiseert AV Castricum 
op de terreinen van de Kenne-
mer Duincamping Bakkum aan 
de Zeeweg de tweede wedstrijd 
van de crosscompetitie 2014-
2015. De deelnemers, in de leef-
tijd van zes tot en met achttien 
jaar, zijn afkomstig van ruim vijf-
tien Noord-Hollandse atletiek-

verenigingen. Ook AV Castri-
cum zal met een grote afvaar-
diging aan de start verschijnen. 
Een serie van drie wedstrijden, 
gevolgd door een finale, moet 
duidelijk maken welke ploegen 
en welke individuele atleten zich 
voor een jaar lang crosskampi-
oen van het district Noord-Hol-
land, Utrecht en Flevoland mag 
noemen. De finale wordt op 14 
maart in Amersfoort gehouden. 

De af te leggen afstanden varië-
ren in lengte van 750 meter voor 
de allerjongsten tot 4.000 meter 
voor de oudste junioren. Het pro-
gramma gaat om 11.30 uur van 
start. 
Deelname aan de crosscompe-
titie is alleen via voorinschrij-
ving mogelijk voor leden van 
atletiekvere nigingen. Supporters 
en andere belangstellenden zijn 
welkom. 

Castricum - Wijkagent Bas Wij-
nen gaat naar Alkmaar en ook 
wijkagent Jos Kraakman gaat 
binnen het team Alkmaar een 
andere functie vervullen. Bei-
de vacatures worden inge-
vuld als zogenaamde Werk Er-
varings Plaats. Wesley Wessen-
dorp is wijkagent voor de Oran-
jebuurt, centrum noord en cen-
trum zuid. Marco Glorie is het 
aanspreekpunt voor Bakkum-
Noord, Bakkum-Zuid, Duin en 
Bosch, de Beverwijkerstraat-
weg, het duingebied en de Kooi-
weg. Lorenz v.d. Plaats is wijk-
agent in Noord-End, Molendijk, 
Albert’s Hoeve, en het buitenge-
bied. Pim v.d. Maas behoudt zijn 
wijken in Akersloot, De Woude 
en Limmen.

Nieuwe 
wijkagenten

Regio - Activiteitenclub Stap-
maatjes voor gezellige mensen 
tussen 30 en 55 jaar gaat op zon-

Stapmaatjes dag 11 januari naar een museum 
in Haarlem. Daarna staat er een 
high tea op het programma. Op 
vrijdag 23 januari gaat de club 
naar de film Bon dieu in Dorps-
huis De Zwaan in Uitgeest. 

Limmen - Limmen Cultuur 
houdt de expositie Artistiek en 
Creatief in De Vredeburg op 14 
en 15 maart. De tentoonstelling 
is op beide dagen te bezichtigen 
van 11.00 tot 17.00 uur en de toe-
gang voor het publiek is gratis.  

Voor wie creatief is en het leuk 
vindt zijn of haar werk te laten 
zien aan de inwoners van Lim-
men en wijde omgeving is dit 
een uitgelezen mogelijkheid. 
Het aanmeldingsformulier is te 
downloaden via www.limmen-
cultuur.nl. Aanmelden kan tot 1 
februari.

Exposanten 
gezocht De pet van mijn meneer

Castricum - In de twee jaar 
dat Marie Kiebert als vrijwillig-
ster op de afdeling dementie van 
een verpleeghuis werkte, kwam 
ze vaak thuis met haar hoofd vol 
verhalen.  Ze schreef hierover op 
haar blog. Dat leverde schetsjes 
op die schrijnen, ontroeren en 
herkenbaar zijn. Over de pet van 
mijn meneer, die helemaal niet 
‘haar meneer’ was, over André 
Hazes en over moordschoenen. 
Nu zijn deze korte verhaaltjes 
gebundeld in het boekje ‘De pet 
van mijn meneer’, dat is vormge-
geven door Claudia Hoogveld.  
De tekeningen zijn van Ingrid 

Scholte. Het is de eerste uitgave 
van Straatzaken, een Castricums 
initiatief van Claudia Hoogveld 
en Marie Kiebert. Het boekje is 
te koop bij Laan of te bestellen 
via www.straatzaken.nl. Van elk 
verkocht boekje gaat een euro 
naar de Alzheimerstichting.
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Zaterdag gratis kennis-
maken met Fit4lady

Limmen - Alle vrouwen die ken-
nis willen maken met het aan-
bod van Fit4Lady kunnen mee-
doen of gewoon even rondkij-
ken op zaterdag 10 januari van 
9.00 tot 15.00 uur. De trainingen 
bij Fit4lady zijn leuk om te doen 
en laagdrempelig. De leden trai-
nen twee keer per week, maar 
vaker mag, een halfuur op het 
moment dat het hen schikt en 
altijd met begeleiding van pro-
fessionele trainsters. De sfeer is 
gezellig maar er wordt wel inten-
sief gesport. 
Fitnesstrainster Carin Visser: ,,Wij 
werken heel persoonlijk om on-
ze leden echt hun gewenste re-
sultaat te helpen bereiken. Of dit 
nu gewichtsverlies is, een strak-
ker lichaam of conditieopbouw; 
alles is mogelijk. Ze kunnen bij 
ons op een ontspannen en een-
voudige manier werken aan een 
fit lijf en fitte geest. De open dag 
organiseren we speciaal voor el-

ke vrouw die wel eens wil er-
varen en zien welk effect  onze 
dertig minuten-fitnesstraining 
op haar conditie en gezondheid 
heeft, maar wie de drempel nog 
best hoogt vindt om eens binnen 
te lopen.” 
Deelnemers beginnen bij Fit-
4lady met een intakegesprek 
en een eerste training. ,,Vervol-
gens train je altijd met begelei-
ding zodat je veilig traint en al-
les er uit haalt voor jezelf. De 
kosten van het  abonnement 
zijn all-in. Bij aanmelding tijdens 
de open dag betaal je geen in-
schrijfgeld.” Fit4lady is op dit mo-
ment met veertien clubs in Ne-
derland de grootste Nederland-
se fitnessketen voor vrouwen én 
in 2013/2014 de ‘Beste Fitness 
Keten van het Jaar’. Sinds 2007 
is Fit4lady gevestigd aan De Drie 
Linden 3 te Limmen. Bij Fit4la-
dy is het plezierig trainen, zonder 
strakke pakjes en spiegels.

Decorade in Château Marquette
Heemskerk - Op 9, 10 en 11 ja-
nuari wordt in Château Marquet-
ten de Decorade gehouden; de 
antiek en hedendaagse kunst-
beurs. Liefhebbers van zowel ei-
gentijdse als klassieke kunst en 
antiek zullen weer hun hart kun-
nen ophalen om iets moois te 
vinden tussen de vele verrassen-
de stukken en werken die wor-
den gepresenteerd door veer-
tig geselecteerde kunstgaleries, 
beeldende kunstenaars en anti-
quairs uit heel Nederland. 

Vanzelfsprekend komen ook de 
vaste deelnemers met vele nieu-
we creaties of objecten die zij in 
binnen- of buitenland konden 

traceren. Justus Dick Bakhuizen 
van de Brink laat op zaterdag en 
zondag zien hoe een penteke-
ning in zijn mystieke Jugendstil-
achtige stijl wordt gemaakt. 

Deze twaalfde wintereditie biedt 
naast een uitgebreide keuze 
groot- en klein antiek en boeien-
de figuratieve / realistische he-
dendaagse en klassieke kunst-
werken, glaswerk, beelden, ke-
ramische objecten en sieraden. 
Verder zilvercollecties, kristal, 
fijn porselein, lampen en antiek 
klein-meubilair. Iedere bezoeker 
ontvangt bij Uitgeverij Arti een 
glossy kunstmagazine zolang de 
voorraad strekt. Ook kan men in-

formatie inwinnen over restaura-
tie, reparatie en onderhoud van 
kunst en antiek of objecten laten 
taxeren. Open op vrijdag 9 janu-
ari van 19.00 - 22.00 uur, zater-
dag 10 en zondag 11 januari van 
11.00 - 17.00 uur. 

Oer-IJ Academie van 
start met serie lezingen

Castricum - De Stichting Oer-
IJ, opgericht om meer bekend-
heid te geven aan de bijzonde-
re kwaliteiten van het landschap 
tussen Zaanstad, Velsen en Alk-
maar, heeft het initiatief geno-
men voor een eigen Oer-IJ Aca-
demie. De eerste activiteit is een 
serie van vier publiekslezingen 
in Huis van Hilde. Verschillende 
deskundigen komen meer ver-
tellen over de geschiedenis van 
dit kwetsbare gebied. 
De Oer-IJ Academie wordt geco-
ordineerd door professor Hans 
van Weenen (foto), die zich in 
zijn wetenschappelijk werk voor-
al heeft beziggehouden met mi-
lieuproblematiek. Hij deed veel 
onderzoek, publiceerde daarover 
en was betrokken bij de orga-
nisatie van internationaal over-
leg op het gebied duurzame pro-
ductontwikkeling. De geboren 
en getogen Castricummer raakte 
gefascineerd door de geheimen 
van het verre verleden, die hier 
in Kennemerland nog voor een 
belangrijk deel in de bodem ver-
scholen liggen. 
De eerste vier lezingen hebben 
allemaal betrekking op een as-
pect uit de geschiedenis van het 
Oer-IJ. Elke spreker behandelt 
een eigen thema. Hans van Wee-
nen leidt de avonden in met een 
korte uiteenzetting over de acti-
viteiten van de Stichting het Oer-

IJ. ,,We willen de mensen uit de 
buurt graag bij het onderwerp 
betrekken’’, vertelt Hans van 
Weenen. ,,Het is ook de bedoe-
ling iets met de verhalen van de 
bijeenkomsten te gaan doen. Dat 
kunnen publicaties zijn, maar 
ook verslagen op onze website. 
Eerst maar eens kijken hoe het 
loopt.’’ Op 27 januari spreekt fy-
sisch geograaf Peter Vos over de 
ontstaansgeschiedenis van het 
Oer-IJ als estuarium, op 24 fe-
bruari komt landschapsgeograaf 
Lia Vriend-Vendel een verhaal 
vertellen over het veranderend 
grondgebruik in het Oer-IJ ge-
bied sinds het begin van de jaar-
telling, op 31 maart is provinci-
aal archeoloog Rob van Eerden 
aan de beurt met een lezing over 
de bewoningsgeschiedenis van 
het Oer-IJ gebied en op 28 april 
sluit historisch geograaf Chris 

de Bont de serie af met een ver-
handeling over de landschaps-
geschiedenis van het Oer-IJ ge-
bied. 
Hans van Weenen verheugt zich 
op de lezingenreeks in het dan 
net geopende Huis van Hilde. 
,,Het is geweldig dat we daar-
voor nu kunnen beschikken over 
het nieuwe Archeologiecentrum 
van de provincie Noord-Holland. 
Zo dicht bij het station Castri-
cum, voor iedereen uit het Oer-IJ 
gebied gemakkelijk bereikbaar. 
De lezingen zijn interessant voor 
bewoners uit de hele regio Ken-
nemerland. Met de kennis die 
ze hier opdoen, zullen ze straks 
heel anders naar het landschap 
in hun eigen woonomgeving kij-
ken.’’ 
Inschrijven kan via de website 
www.oer-ij.nl. Telefonisch opge-
ven kan ook: 06-5758 2348.

Niels Zonneveld wint Open Stiefel
Castricum - Het Open Stiefel 
Dartstoernooi is gewonnen 
door Niels Zonneveld. Voor-
al in de laatste poules werd 
heel goed gegooid. Een leg in 
elf darts door Louis Hendriks 
kwam voorbij en de nodi-
ge 180-ers van onder andere 
Theo Beentjes en Rob Berlee. 

In de halve finales werd duidelijk 

dat Niels en Rob het sterkst wa-
ren, omdat zij overtuigend hun 
halve finales wonnen met alle-
bei 4-0. 
De strijd om de derde en vierde 
plaats werd een spannende pot. 
Peter Nanne nam een 2-1 voor-
sprong, maar uiteindelijk wist 
Paul Steenbrink de wedstrijd 
toch nog om te buigen naar een 
3-2 overwinning. 

In de finale bleek dat Niels te 
sterk was voor Rob, ondanks het 
goede spel van Berlee. 

Niels liet weten dat hij er volgend 
jaar niet bij is in verband met zijn 
drukke programma bij de Neder-
landse Dartsbond. 
Niels Zonneveld speelt in de Ne-
derlandse selectie en dat kost 
hem veel tijd.

Afzwemmers in december
Castricum - Elke woensdag-
middag, buiten de schoolvakan-
ties om, wordt voor een diploma 
afgezwommen in zwembad De 
Witte Brug. 
Woensdag 3 december zijn ge-
slaagd voor het A-diploma: 
Maud Bakker, Imme Brouwer, 
Julian Castricum, Isabel Chin, 
Gyano Colleye, Luc Deekman, 
Robert van Eldik, Selena Fatels, 
Lea Hoffman, Douwe Honhoff, 
Bink Jager, Mats Jager, Maxi-
me Jagerman, Nienke Kempe-
rink, Stan Kerklaan, Bas Kort, 
Demy Kramer, Fenna van Lies-
hout, Joukje de Maar, Liz Meijne, 
Swe Naing, Shayenne van Pel, 
Ines Rizvanovic, Amber Schaft, 
Jade Scheerman, Roos Schorna-
gel, Finn Schumm, Leana Simo-
nian, Suze Slag, Eline Stap, Jes-
per Toepoel, Sem Vogelzang, Lo-
is Vrijenhoek, Cato Wassenaar, 

Aagje Wijnholds, Yana Zijp en 
Fay Zwemmer. Woensdag 10 de-
cember slaagden voor het B-di-
ploma: Hidde Deuling, Thijs van 
Egmond, Tristan de Graaf, Jo-
ris van Haaster, Merel Heide-
man, Isabel de Jong, Benja-
min Knauf, Michiel Meyer, Yo-
sef Nurye, Mees Pluijmen, Dha-
laya Ponga Vega, Keano Rekveld, 
Quinten Rommel, Teun Ruijter, 
Wouter Scheerman, Emma Schil-
peroord, Daan Schreuder, Col-
lin Stoop, Erk Timmerman, Sop-
hie Verhaar, Kim de Wit en Lars 
Wittebrood.Het C-diploma is be-
haald op 17 december behaald 
door: Willemijn Gorter van Wag-
tendonk, Hielke Haasbroek, Lu-
cas Hakkenberg, Harold Holl-
mann, Rijk Huisman, Finn Poels-
ma, Sem de Roo, Thomas Rood, 
Kevin Schermer, Eliza de Vink en 
Meis ten Zeldam.

Limmen - Zaterdag 10 janua-
ri houdt carnavalsvereniging de 
Uylenspieghels een keezavond 
in De Lantaarn. Om 20.00 uur 
start de eerste speelronde. In-

Keezen bij Uylenspieghels
schrijven kan als koppel of in-
dividueel. Mail naar keezmidda-
guylenspieghels@gmail.com of 
stop een briefje in de bus op Ko-
ningsdam 69 voor aanmelding.
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Sfeervolle start van 2014 Theehuys wordt Oude Keuken

Limmen Ludiek en Marilyn Het einde van losloopgebied  

In deze donkere dagen was het met na-
me na zonsondergang de moeite waard 
om even langs te gaan. Kunstenaars Pe-
ter Rijke, Berend Wijers en Marina Pronk 
werkten samen in het monumentale ge-
bouw waar jarenlang de bouwkundige 
dienst van Duin en Bosch was gehuis-
vest: Atelier Goudsbergen. 
Er werd bekendgemaakt dat de allereer-

ste jeugdherberg van Nederland uit 1932 
een luxe hotel wordt met 27 kamers, een 
restaurant en een multifunctionele zaal. 

Het pand aan de Heereweg, dat al enige 
tijd leeg stond, is aangekocht door Saskia 
Geraeds en Rob Redmeijer. Met de tota-
le investering was ruim twee miljoen eu-
ro gemoeid. 

Op 8 januari werd 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 ziekenhuis was gevestigd. 

,,We hebben ons als sociale onderneming 
succesvol ontwikkeld”, aldus initiatiefne-
mer Brigitte van Campen. ,,Op de nieu-

we locatie kunnen we meer leerwerktra-
jecten aanbieden. Ook is er ruimte voor 
nieuwe mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Maatschappelijke partici-
patie in optima forma!”  In De Oude Keu-
ken kan iedereen wat drinken, lunchen 
en feestjes vieren. Er is regelmatig live-
muziek en er wordt wisselende kunst 
tentoongesteld. 

Limmen Ludiek maakte bekend dat zij 
Marylin Monroe in kurk uit gaat beelden.
Vrijwilligers hebben maandenlang kur-
ken gesorteerd voor een nieuw wereld-
record. 
Files op de Zeeweg, een vol parkeerter-
rein en een drukte van jewelste op en bij 
het strand van Bakkum op 12 januari tij-
dens de Egmond Halve Marathon. Het 

loopevenement werd gewonnen door de 
Ethiopische Guteni Schone. De wedstrijd, 
waarbij de vrouwen 9.17 minuten eer-
der starten dan de mannen, werd hier-
door voor het eerst sinds 2001 gewon-
nen door een vrouw. Castricummer Ro-
nald Schröer eindigde als tiende en Hu-
go van den Broek twintigste. 
Peter Verduin stapte op bij de PvdA. 

De hondenbezitters die willen dat park 
Noord End een losloopgebied blijft voor 
hun huisdier, kwamen bijeen. Zij waren 
heel blij omdat bekendgemaakt werd dat  
een meerderheid van de raad zich ach-
ter hen zou scharen. Maar een dag la-
ter vond er weer een bijtincident plaats 
in het park. En twee eerdere incidenten 
waren aanleiding om een losloopver-

bod in te stellen. In Akersloot werd ge-
protesteerd tegen de ligging van de jeu 
de boulesbaan vlakbij het Vredesmonu-
ment. Trio Jos van Beest presenteerde 
een nieuw album. 
De Werkgroep Oud Castricum maak-
te bekend dat zij zich zorgen maakt over 
het verval van boerderij Kronenburg. (Fo-
to: Frits Velthuijsen).
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Samenwerking met buren Dé sporthelden van 2013

Vakantiepark op de Zanderij? Geen volledige kantoorfunctie 

De gemeenteraad van Uitgeest nam het 
besluit om  een samenwerking met Cas-
tricum, Heiloo en Bergen aan te gaan. 
Daarnaast is een amendement aange-
nomen om een bestuurlijke fusie te ver-
kennen. In de toekomst zou Uitgeest on-
derdeel uit kunnen gaan maken van een 
gefuseerde gemeente samen met Cas-
tricum, Heiloo en Bergen. De keuze was 
tussen ‘noord’ of ‘zuid’. Het zuiden stond 

voor samenwerking met Heemskerk, Be-
verwijk en Velsen. 
Bewoners van de Heereweg in Bakkum 
voerden actie omdat de herinrichting van 
de straat niet veilig werd geacht voor 
deelnemers aan het verkeer. 

De politieke partijen voerden campag-
ne en lieten zich opeens overal zien in de 
gemeente.  

In een volle feesttent op De Brink maak-
te burgemeester Toon Mans tijdens het 
evenement ‘Castricum Beweegt’ de zes 
winnaars bekend van de Sportverkiezin-
gen 2013. 
Sportman werd atleet Mark Nouws, 
sportvrouw schermster Birgitta Perton, 
de titel van de 55+ sporter ging naar 

polsstokspringer Marc van Vliet, sport-
talent werd meerkampatlete Lisanne 
Schoonebeek, tot sportteam werd het 
Dames 1 team van VV Limmen gekozen 
en bij de jeugdteams gingen de dames 
A-junioren van volleybalvereniging Croo-
nenburg met de titel aan de haal. 
Op de foto Lisanne Schoonebeek in actie. 

Het sloeg in als een bom; Van Wijnen Re-
creatiebouw diende bij de gemeente een 
initiatief in voor een Landal GreenPark op 
De Zanderij. Het gaat om ongeveer 120 
recreatiewoningen en bijbehorende faci-
liteiten als een openbaar overdekt zwem-
bad en indoorvoorzieningen. Het gebied 
begint bij kaasfabriek Kaptein en loopt 

tot de bosrand aan de duinen ten zuiden 
van de Geversweg. De initiatiefnemers en 
de gemeente zien het plan als een be-
langrijke kans om toerisme en economie 
in de gemeente te versterken en daar-
mee de leefbaarheid in de toekomst op 
peil te houden. Natuurliefhebbers vrezen 
grote schade aan het gebied.

Er werd geen beroep ingesteld bij de 
Raad van State tegen de weigering tot 
het verlenen van een vergunning voor 
een volledige kantoorbestemming voor 
het pand Oldenbarneveldtweg 53 in Bak-
kum. Eerder werd al afgezien van de 
nieuwbouw van een groot glazen kan-
toorpand in de tuin achter het rijksmonu-
ment. De omliggende villa’s zullen ook in 
de toekomst hun woonbestemming be-

houden.  Na een inspanning van drie jaar 
door de Stichting tot behoud van natuur-
lijke en cultuurhistorische waarden is het 
cultuurhistorische dorpsgezicht van de 
Van Oldenbarneveldtweg en omgeving 
beter gewaarborgd. 
Omgevingsvergunningen die in strijd zijn 
met het bestemmingsplan moeten voort-
aan worden getoetst aan de aanbevelin-
gen in de gebiedsbeschrijving.   

Uitkijktoren

2,8 hectare
Elk-weer-voorziening:
- ontmoetingsplek
- centrale parkfaciliteiten
- zwembad
- health & welnesscentrum
- indoorspeelvoorzieningen
- ondersteunende horeca

11 hectare
112 recreatiewoningen

0,5 hectrare
6 meer

generatie woningen
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Klokkentorentje uit 1902 Allerverschrikkelijkste lied

Koninklijke Wegen In actie tegen racisme

Het gerestaureerde klokkentorentje uit 
1902 van het toenmalige raadhuis aan de 
Rijksweg in Limmen werd op het Pieter 
Boschman paviljoen gehesen bij Hortus 
Bulborum. Het buurtcomité Zuid Kerken-
laan bouwde het paviljoen in de tuin on-
der aanvoering van Willem Castricum en 
Cees Twisk en na een grondige renovatie 

heeft Gerard Beentjes de toren voorzien 
van zink, koper en bladgoud. 

Ondertussen was het carnaval in Gor-
teldonk. In Akersloot werd gevreesd dat 
‘t Kruispunt zou verdwijnen. Er werden 
dieren in beslag genomen vanwege ver-
waarlozing. Foto: Peter van Renen. 

De lokale politieke partij Castricum Kern 
en Gezond werd winnaar van Veronica’s 
‘Verschrikkelijke Verkiezingslied Verkie-
zing’. 
Het campagnelied van de partij was vol-
gens de luisteraars van Radio Veroni-
ca het meest slechte lied tijdens de ge-

meenteraadsverkiezingen. Leon van 
Schoonhoven van CKenG kreeg een be-
zoekje van de ochtendshow. ,,Wij vinden 
de titel een eer”, riep hij. De Castricumse 
partij trad op de dag van de gemeente-
raadsverkiezingen live op, tijdens Rick in 
de Morgen bij Radio Veronica. 

Fotografe Charlotte Bogaert reisde de af-
gelopen drie jaar door Nederland om al-
le straten, lanen en (water)wegen met de 
naam Willem-Alexander vast te leggen. 
Ook de Willem-Alexandersingel in Castri-
cum is in beeld gebracht. De foto is sa-
mengesteld uit dertien foto’s gemaakt van-
af een vast standpunt. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
kreeg CKenG de meeste stemmen op 

de voet gevolgd door VVD en D66. VVD 
verloor een zetel en kwam uit op vier 
zetels, net zoveel als CKenG. Ook GDB 
en PvdA moesten een zetel inleve-
ren en kwamen uit op twee zetels. D66 
kreeg er een zetel bij en kwam uit op 
drie en nieuwkomer SP was goed voor 
twee zetels. GroenLinks bleef op twee 
zetels staan. De VrijeLijst heeft een ze-
tel behouden.

Een groep vrouwen kwam bijeen voor 
een bliksemactie voor het Hotel Het Ou-
de Raadhuis. ,,Want wij kunnen ons niet 
vinden in het racisme van de PVV en Wil-
ders.” Ook de burgemeesters Bergen, 
Uitgeest, Castricum, Heiloo namen met 
de meest krachtige bewoordingen af-
stand van de woorden van PVV-leider 

Wilders. ,,Zijn woorden blijven niet zon-
der gevolgen en leiden tot angst, ver-
driet, zorgen en boosheid bij de Marok-
kaanse gemeenschap. Geert Wilders had 
op de verkiezingsavond in Den Haag aan 
het publiek gevraagd of ze ‘meer’ of ‘min-
der’ Marokkanen in de stad wilden. Fo-
to: Aart Tóth. 
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In actie voor schoon strand Holbewoner in het bos

Bijzondere Passion in kerk Allerlaatste Bloemendagen

Sports at Sea heeft in samenwerking met 
Surfriders Foundation voor de vijfde keer 
een ‘Beach clean up’ georganiseerd in 
Bakkum. Ook de PvdA Noord-Holland 
ging gewapend met plasticprikkers en 
rode vuilniszakken de Noord-Hollandse 
stranden af. 
Na de goede  overwinning op de Am-

sterdamse AC, 14-25, mochten de man-
nen van trainers Hans Marcker en Ben 
Scheerman zich tot kampioen laten kro-
nen. De beloning voor het kampioen-
schap voor de rugbyers is de promotie 
naar de eerste klasse. 
De VrijeLijst ging op werkbezoek naar de 
Tweede Kamer. 

Het begon allemaal met een tweet van 
agent Wesley Wessendorp op 1 april: ‘On-
dergrondse woning aangetroffen in het 
bos te Castricum Herkent u de woning? 
Neem contact op svp’. 
Het was geen 1 april grap. Niemand leek 
te weten waar het hol te vinden was of wie 
er woonde. Duidelijk is wel geworden dat 
het zich in het bos op de grens van het ter-

rein van Dijk en Duin bevond, dat het niet 
ging om grond die in eigendom is van de 
gemeente en dat de woonruimte op min 
of meer professionele wijze was gemaakt. 

Later spreekt de redactie van De Castri-
cummer een jongeman die meldde dat 
het hol al bestond toen hij er zijn intrek in 
nam. Hij woont nu elders. 

Limmen had een eigen Passion met beken-
de dorpsgenoten als Harry Mooij die Jezus 
speelde, Wilma Ploegaert als Maria, Piet 
van der Steen als Judas en Lianne Pirovano 
die de sopraanpartij zong. 

Tijdens het afsluiten van het postagent-
schap Veldt’s Toko aan de Akerhof in 

Akersloot vond een overval plaats. Twee 
jongens gingen er lopend vandoor met 
duizend euro. Beide jongens van vijftien 
en zestien jaar oud zijn hierop aangehou-
den. Later bleek dat een van de jongens 
in Akersloot heeft gewoond. Zijn moeder 
kwam langs met excuses en zij betaalde 
het geld terug. 

De hoofdprijs van De Bloemendagen, de 
Zilveren Tulp, werd gewonnen door prik-
ploeg De Wiekenders met hun mozaïek 
‘Now its over’, omdat het hoogstwaar-
schijnlijk de allerlaatste Bloemendagen 
zijn geweest in Limmen. 

Koningsdag is in alle kernen uitbundig 
gevierd. Negen inwoners werden verrast 
met een Koninklijke onderscheiding. 
Mevrouw Konijnenburg-van Cittert mag 
zich zelfs Offi cier in de Orde van Oranje 
van Nassau noemen. 
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PvdD wil gifvrije fi etsroute Een kijkje in Huis van Hilde

Dutch Diggers vinden ring wel Tuin kapitein Rommel twintig

De Partij voor de Dieren voerde actie te-
gen het grootschalig gifgebruik op vier 
plaatsen in Nederland, waaronder Castri-
cum. Kamerlid Esther Ouwehand en Co-
rinne Cornelisse, nummer twee op de Eu-
ropese kandidatenlijst, verklaarden sym-
bolisch de Oude Schulpweg gifvrij. De 
partij wil hiermee de aandacht vestigen 
op de gevaren die fi etsers, wandelaars en 

omwonenden zouden lopen door scha-
delijk landbouwgif in gebieden waar met 
gif wordt gespoten. 
Inwoners kwamen in actie om meer bij-
en aan te trekken door het zaaien van 
bijvriendelijke bloemen. Het aantal inbra-
ken in de gemeente nam af. Werkgroep 
Oud Castricum kreeg een nieuwe voor-
zitter: Peter van Eerden. 

Iedereen kon een kijkje nemen in het in 
aanbouw zijnde Huis van Hilde achter het 
NS-station. Aannemingsmaatschappij 
Hegeman zette die dag de deuren open 
van het nieuwe Archeologisch Informa-
tiecentrum. De Provincie Noord Holland 
wil met het gebouw een voorbeeld in 
duurzaamheid zijn. 
Castricum op Glas maakte een belangrij-

ke stap in de richting voor de aanleg van 
een glasvezelnetwerk in de gemeente. Er 
werd een stichting opgericht. 

Castricum ontving drie blauwe vlaggen 
voor het strand van Castricum, de Alk-
maarsche Roei- en Zeilvereeniging en 
Horeca- en recreatiebedrijf ’t Hoorntje in 
Akersloot.

Tijdens het vissen verloor de heer Hel-
lenbrand zijn trouwring toen hij zijn han-
den schoonmaakte. Hij zocht, maar vond 
de ring niet terug. Radeloos gingen hij en 
zijn vrouw op zoek naar mensen met een 
metaaldetector. De zoektocht bracht hen 
bij de Dutchdiggers. De ring lag inmiddels 
wel verder in de grond maar na een kwar-
tiertje kwam de ring boven water. 

Het treinverkeer lag in de regio compleet 
stil tijdens een avondspits. Tot laat in de 
avond hadden reizigers last van uitgeval-
len treinen en liepen er mensen op stati-
ons te dolen op zoek naar een trein die 
hen wel thuis kon brengen. De oorzaak 
was een technische storing waardoor de 
verkeersleiding niet meer kon bellen met 
machinisten. 

Het was feest in de Tuin van kapitein 
Rommel, want de Tuin bestond twintig 
jaar. Het geheel stond in het teken van 
de zee, zeevaart en verhalen van en over 
de zee. 
In Akersloot werd een bijzondere expo-
sitie gehouden in een voormalige bol-

lenschuur. Margreet van Zwet en haar 
dochter Femke Mier lopen samen een 
krantenwijk om verwaarloosde paarden 
in Spanje te helpen. 
Castricum heeft gestemd voor de Ne-
derlandse leden van het Europese par-
lement. D66 kreeg de meeste stemmen.





Juni 2014

Mozaïek Paulus in de Ardèche Openheid van zaken Toonbeeld 

Swingend slot vierdaagse Opstelterrein voor treinen?

Wie naar het zuiden trekt en toeval-
lig langs het gemeentehuis van Saint-
Vincent-de-Durfort in de Ardèche rijdt, 
kan zomaar een heel bekend mozaïek 
tegenkomen. Jarenlang sierden de kip 
en poes basisschool Paulus, totdat de 
school werd afgebroken om plaats te 

maken voor nieuwbouw. De kunstenaar, 
de oorspronkelijk uit Castricum afkomsti-
ge Joggem de Graaf, werd hiervan op de 
hoogte gebracht en hij bracht het moza-
iek in veiligheid. 
Meer kunst was te zien tijdens de jaar-
lijks gehouden Kunstfi etsroute. 

Actiecomité Toonbeeld vroeg de ge-
meenteraad de geheimhouding rond de 
ontwikkeling van het gebied Toonbeeld 
op te heffen. Het plan is dat Toonbeeld 
verhuist naar Nieuw Geesterhage en dat 
op deze locatie woningen komen. Het 
bedrag dat dit oplevert kan gebruikt wor-
den voor de realisatie van Nieuw Gees-

terhage. De actiegroep wil het gebouw 
behouden onder andere vanwege de ar-
chitectonische waarde. 
De Heereweg werd na de herinrichting 
feestelijk geopend door Hennie Huis-
man. De oudste inwoner van het dorp, de 
106-jarige Everdina Ellens-Lemstra over-
leed. 

Na de avondvierdaagse werden de deel-
nemers op de Geversweg onthaald met 
applaus en bloemen. De Cunera uit Bak-
kum liep dit jaar voor de 53e keer mee. 
Deze school had voor de muzikale om-
lijsting gezorgd zodat de laatste meters  
over Via Gladiola swingend afgelegd 
werden. 

De maquette van de Slag bij Waterloo 
van 30 m2 die Castricummer Piet Prinsen 
maakte, is volgend jaar zomer te zien in 
de Hermitage in Amsterdam. Het levens-
werk, een project dat ruim dertig jaar tijd 
in beslag heeft genomen, wordt daar en-
kele weken tentoongesteld. Foto: Bas 
Beentjes. 

Er lag een plan bij het rijk om een opstel-
terrein voor treinen te realiseren in het 
weiland aan de zuidkant van het dorp. 

Er is in Castricum gekeken naar drie lo-
catie. Een direct achter de Castricum-
merwerf paralel aan het spoor, optie twee 

is daar ook, maar gedraaid en verder het 
land in en de derde mogelijkheid is aan 
de andere kant van de spoorbaan ten 
zuiden van het Bonhoeffercollege. 
Optie twee verviel al snel. Na Uitgeest 
kwamen ook Heemskerk en Beverwijk in 
beeld als mogelijke locatie. 





Juli 2014

Poppodium mag uitbreiden 56 nationaliteiten tennissen  

Feest in het park Unieke gebeurtenis 

Na een aantal jaren van procederen is 
het eindelijk zover; de uitbouw van pop-
podium De Bakkerij gaat er komen en 
daarmee krijgt Castricum er een podium 
bij voor muziek, theater en andere cultu-
rele evenementen. 
Er werd een motie ingediend voor gratis 
WiFi in de gemeente. 

Een hond aan de kinderwagen binden is 

geen goed idee. Dat ondervond de oppas 
van twee kleine kinderen in Limmen. Een 
hond sprong in de sloot, maar zat aan de 
kinderwagen vast. Daardoor werd de kin-
derwagen met de peuters de sloot in ge-
trokken. De kinderen werden gered. De 
hond kreeg twee schapen te pakken. 
Er werd een naakte man slapend aange-
troffen eerste klas in de trein tussen Alk-
maar en Castricum. 

Het Biesterbos Open is offi cieel geopend 
is met een clinic voor de volwassene le-
den van TC Bakkum. Daarna is het hoofd-
toernooi van start gegaan, waarin 56 na-
tionaliteiten de strijd aangingen  voor 
de titel. Sofya Zhuk en Corentin Denol-

ly werden de winnaars. Stichting Samen 
Spelen in Akersloot haalde 1250 euro 
op met het organiseren van een markt. 
Meester Fred van basisschool De Brug in 
Akersloot nam afscheid na 37 jaar.  Foto: 
Wim Peperkamp. 

Zondagmiddag, de zon scheen en Cas-
tricum werd getrakteerd op zware beats 
afkomstig uit het Willem de Rijkepark. Er 
was veel muziek, grappig theater, lekker 
eten en bijzondere kunst en zo werd er 
tien uur lang samen gelachen, gedanst, 
geklapt en gezongen. 
De  vlag ging halfstok nadat een vlieg-
tuig uit de lucht werd geschoten. Alle 
298 inzittenden zijn omgekomen. Onder 

hen waren 196 Nederlanders waaronder 
Marco Grippeling die zijn familie in Cas-
tricum had bezocht.

Op camping Bakkum, die honderd jaar 
bestaat, ging een feestweek van start 
met activiteiten muziek en theater. 
Cliff Ellsworth won goud op de 400 me-
ter horden tijdens het Nederlands Kam-
pioenschap. Foto: Jorinde Reijnierse. 

Het team met het hoogste winstpercen-
tage van alle sportteams ter wereld live 
in actie zien en ontmoeten; dat was ge-
woon mogelijk bij rugbyclub Cas RC op 
sportpark Wouterland. Het All Blacks Se-
vens Team uit Nieuw Zeeland gaf er trai-
ningen en oefenwedstrijden. De indruk-
wekkende haka werd uitgevoerd door de 

wereldberoemde gasten en de jeugdle-
den van de Castrcumse Rugby Club die 
daarvoor fl ink geoefend hadden. Het be-
zoek aan Castricum was een voorberei-
ding op de deelname aan de Glasgow 
2014 Commonwealth Games en een ini-
tiatief van Mats Marcker en Bart Wieren-
ga. Foto: Leo Tillmans.





Augustus 2014

Voor of tegen Landal? De gezelligste terrassen

Er zijn op het juiste moment Bezoek van Neptunus 

De gemeenteraad besprak donderdag 21 
augustus het voorstel van burgemees-
ter en wethouders voor een haalbaar-
heidsonderzoek rond Landal GreenParks. 
GroenLinks en de SP werkten samen om 
het plan tegen te houden. 
Timmerdorp werd afgesloten met een 
groot vuur. De regen kwam deze maand 

met bakken uit de lucht vallen en de 
maand augustus had alle kenmerken van 
de herfst. Een man die vrouwen lastigviel 
door hen te betasten werd aangehouden. 
Op Camping Bakkum werd feest  gevierd 
vanwege het honderdjarige bestaan. In 
Limmen werden opnames gemaakt voor 
het tv-programma De Rijdende Rechter.

Het terras van Hof van Kijk Uit (foto) en 
dat van ‘t Kombof op het eiland De Wou-
de werden uitgeroepen tot de gezelligste 
terrassen van de gemeente Castricum. 

Bart en Irma van Velzen bedachten dat 
zijn een boeddha cadeau wilden doen 
aan vrienden. Irma maakte een reusach-

tig exemplaar van piepschuim. Er werd 
bekendgemaakt hoeveel de gemeente 
van het rijk ontvangt voor de zorgtaken; 
258 euro per inwoner. Gemiddeld ont-
vangen gemeenten in Nederland 528 per 
inwoner. Yanne Dorenbosch werd beste 
Nederlander over 850 m bij de jeugd op 
zijn racefi ets.

Het regende en regende. Maar toen op 
een ochtend was de zon er weer en Ka-
rin Cijsouw trok naar het strand. Wie heel 
goed kijkt ziet een kleurig scherm van 
een kitesurfer voor de donkere wolken. 
Het was tussen de middag goed te zien 

dat de zon niet zo lang meer zou blij-
ven. De Castricumse natuurfotograaf Pe-
ter van den Berg heeft het al eens eerder 
gezegd: ,,De natuur die is er altijd wel. 
Het gaat er om dat je er bent op het juis-
te moment.”

Het weerbericht voor zaterdag 23 augus-
tus: veel buien aan de kust. Zou Neptu-
nus wel komen met dit slechte weer? Ge-
lukkig brak de zon door en liep Neptunus 
in hoogst eigen persoon, behangen met 
achtergelaten vormpjes en schepjes  en 
de bekende drietand in de hand, naar de 

strandpost van de Reddingsbrigade. Hij 
had gehoord dat een aantal leden in het 
zonnetje gezet zouden worden, vanwege 
hun jarenlange inzet bij de Strandlopers, 
maar ook dat er leden waren die nog toe-
stemming nodig hadden om in en op zee 
te mogen gaan. 





September 2014

Honden trekken baantjes Castricum schaliegasvrij

Provinciale weg is onveilig Hoofdrol in een boek?

Op zondag 7 september mochten honden 
baantjes trekken in het zwembad van Lim-
men. Odisport maakte per hond een euro 
over aan Stichting ALS plus de overige ge-
dane donaties op deze dag. 

ALS was deze periode volop in het nieuws 
door de Ice Bucket Challenge ofwel de IJs-
emmeruitdaging. Wie de uitdaging accep-
teerde werd geacht zichzelf een emmer ijs-

water over het hoofd te gieten en dan een 
donatie te doen aan de ALS Association, 
een Amerikaanse vereniging zonder winst-
oogmerk die zich inzet voor patiënten met 
ALS. Wanneer iemand de uitdaging niet 
aanging of dit niet binnen 24 uur voor el-
kaar kreeg, moest honderd dollar doneren 
aan de ALS Association. Wie de uitdaging 
wél aanging, hoefde maar tien dollar te do-
neren.

GroenLinks is heel blij dat de raad de ge-
meente schaliegasvrij heeft verklaard. 
Ze vierden dit met het plaatsen van scha-
liegasvrij-borden onder de gemeentebor-
den, zoals op de foto is te zien. 
Echter, niet de gemeente heeft het laat-

ste woord over schaliegaswinning maar 
het rijk. 
Vlak voor de zomervakantie heeft de ge-
meenteraad daarom ook de door Groen-
Links opgestelde kritische vragen bij Mi-
nister Kamp ingediend. 

De N203, de provinciale weg tussen Cas-
tricum en Uitgeest is niet veilig. Dat stelt 
de ANWB. 
Door de organisatie is met behulp van 
een speciale meetwagen de veiligheid 
van provinciale wegen onderzocht. Uit 
dit onderzoek zijn een aantal provincia-

le wegen naar voren gekomen waar aan-
passingen aan de inrichting nodig is om 
het veiligheidsniveau te verhogen. Waar-
onder de N203. Men kon stemmen op 
de site. Later bleek dat deze weg als 
de meest onveilig in Noord-Holland be-
schouwd wordt. 

Huis van Hilde, het nieuwe archeologie-
centrum, ging op zoek naar een speur-
neus die het Jongetje van Uitgeest zou 
helpen om zijn verleden te ontrafelen. 
Hoofdprijs was een hoofdrol in het nieu-
we  boek van Hans Kuyper dat gaat over 
het jongetje dat leefde in de Late IJzer-
tijd. 
Een van de mensfi guren in de tentoon-
stelling in Huis van Hilde is een jongetje 
van negen dat leefde in de periode tus-

sen 250 v. Chr. en 12 v. Chr. Hij krijgt een 
belangrijke rol in het educatieprogram-
ma dat wordt gemaakt voor de jonge be-
zoekers van het archeologiecentrum. Het 
skelet van het jongetje, te zien op de fo-
to, werd in de jaren ‘80 ontdekt op een lo-
catie aan de Geesterweg in Uitgeest. Op 
basis van de schedel is een levensechte 
gezichtsreconstructie gemaakt. Deze re-
constructie is begin 2015 te zien in Huis 
van Hilde. 





Oktober 2014

Herdenking met lach en traan

Aan de vredesboom voor het gemeen-
tehuis hingen gekleurde papieren vlag-
getjes met wensen van bezoekers van 
de bijeenkomst in de Pancratiuskerk op 
zondag 5 oktober. Hier werden zowel de 
slachtoffers van de Slag bij Castricum als 
de slachtoffers in oorlogen van nu her-
dacht. De theatervoorstelling in het Ou-
de Raadhuis van Hafi di Mohammed was 
uitverkocht en ook de fi lm Soldaat onder 

het Zand werd druk bezocht. Ruim twee-
honderd mensen fi etsten zondag langs 
diverse plekken waar verteld werd over 
zowel de Tweede Wereldoorlog als de 
Slag bij Castricum. Met koormuziek en 
ontroerende verhalen in de kerk, vrolijke 
bezoekers van de picknick en de work-
shops lindyhop en djembé werd het een 
prachtig herdenkingsfeest met een lach 
en een traan. 

Bijzonder initiatief van start

Michael en Rina, door Brandsma Skeletten in de voortuin?

Social Enterprise Castricum (SEC) open-
de de winkel voor publiek op de Toren-
straat in Castricum. Frank Drost links op 
de foto is de initiatiefnemer en zijn doch-
ter Priscilla die naast hem staat heeft de 
dagelijkse leiding in handen. Het perso-
neel doet hier werkervaring op zodat de 
afstand tot de arbeidsmarkt wordt ver-
kleind. Drost heeft afspraken gemaakt 

met lokale ondernemers over de verkoop 
van kleding, schoenen, tassen en ande-
re accessoires. SEC is ook een ontmoe-
tingscentrum en bezoekers kunnen me-
dewerkers om computeradvies vragen. 
Bovendien kan hier kleding vermaakt of 
gerepareerd worden en worden kleine 
huishoudelijke apparaten met een defect 
gerepareerd. 

Vluchtcode Vlinder is een waar verhaal 
over liefde, verraad en mensenhandel 
beschreven door Margriet Brandsma, 
bekend als verslaggever voor het NOS-
Journaal. 
In 1973 probeerde Michael te vluchten 
uit de DDR. Zijn verloofde Rina uit Cas-
tricum had contact gelegd met een men-
sensmokkelorganisatie die de vlucht wil-
de organiseren. Maar Michael werd ver-

raden. Door wie? Michael Ogertschnig 
(62) en Rina Zijlstra (59) zijn in 1976 ge-
trouwd en wonen in Limmen. Op maan-
dag 3 november werd het eerste exem-
plaar van Vluchtcode Vlinder uitgereikt. 
In de Duitse ambassade in Den Haag 
overhandigt Margriet Brandsma het eer-
ste exemplaar aan de Duitse ambassa-
deur Franz Josef Kremp en Michael en 
Rina.

Het verhaal ging van generatie op gene-
ratie. Volgens de overlevering liggen bij 
de afgebroken Hoeve Nooitgedacht ske-
letten in de grond. Deze werden in vroe-
ger aangetroffen tijdens het omspitten 
van de voortuin. Maar het zand ging er 
meteen weer overheen, want skeletten 
zouden maar gedoe veroorzaken met de 
autoriteiten. 
Dat vertelt Hendrikus de Graaf, achter-
kleinzoon van Jacob de Graaf die in een 
ver verleden eigenaar was van de grond. 

,,Ik vermoed dat het om overblijfselen 
gaat van soldaten die omgekomen zijn 
bij de Slag bij Castricum in 1799”, zegt hij. 

Rino Zonneveld van de Werkgroep Oud-
Castricum heeft het verhaal ook gehoord. 
,,Ik heb het gemeld bij de gemeente en 
die bepaalt of er iets mee gedaan wordt. 
Het wordt vermoedelijk vastgelegd op de 
archeologische waarden- en verwach-
tingskaart waarna alert te werk wordt 
gegaan.” 





November 2014

Passie voor oude motoren

Gerard Luten gaf een presentatie over 
zijn grootste hobby; het restaureren en 
berijden van oude motoren van voor 
1940. Gerard is lid van de Veteraan Mo-
toren Club, een landelijke motorclub met 
ruim 1200 leden met oude motoren. 
Gerard zelf is de trotste bezitter van een 

Rover uit 1919 die hij compleet heeft ge-
restaureerd en waarmee hij regelmatig in 
binnen- en buitenland een toertocht rijdt. 
Uiteraard was deze motor aanwezig tij-
dens de lezing in ‘t Hoorntje. Op de fo-
to Gerard Luten met zijn gerestaureerd 
BSA uit 1932.   

Cor wint prijs met manuscript

Verrassende locaties zwembad Koude douche kerkgangers

De John Flandersprijs-Averbode 2014 
voor het beste manuscript voor een 
Vlaams Filmpje werd op woensdag 5 no-
vember door een kinderjury toegekend 
aan Cor Inja uit Castricum voor zijn ver-
haal ‘De komeet en het varken’. Zijn ver-
haal wordt als eerste nummer uitgege-
ven in de volgende Vlaamse Filmpjes-

reeks. Vlaamse Filmpjes is een boeken-
abonnement voor jongeren van tien tot 
dertien jaar. Daarnaast won Inja ook een 
geldprijs van 2.000 euro. Het voorselec-
tiecomité ontving 98 inzendingen. Daar-
van werden er acht uitgekozen en voor-
gelegd aan een jury van kinderen uit het 
vijfde en zesde leerjaar.

Omdat het nog wel even duurt voordat 
besloten wordt of er een Landal Green-
parks inclusief zwembad komt op De 
Zanderij, heeft een projectgroep in op-
dracht van de raad onderzoek laten doen 
naar mogelijkheden tot behoud van een 
overdekte zwemvoorziening in de ge-
meente. 
Het zwembad zou dan open kunnen blij-
ven door te bouwen op het parkeerter-
rein. Waar het zwembad nu staat zou na 
de afbraak parkeerterrein kunnen wor-

den. Maar ook het Koekoeksveld in Lim-
men is in beeld, sportpark Noord-End, 
openluchtbad Dampegheest en De Oost-
hoek in Limmen, de Heereweg in Bak-
kum, in de buurt waar de jeugdherberg 
was gevestigd, sportpark de Puikman in 
Castricum en in het weiland nabij de ro-
tonde Heereweg-Zeeweg. Tot slot is ge-
keken naar locaties die vrijkomen bij de 
komst van een Brede School: de gym-
zaal Walingstuin, de Augustinusschool 
en Visser ’t Hooft in Castricum.

Bakkum – Het Witte Kerkje op het ter-
rein van Dijk en Duin staat te koop en 
dat is een groep gebruikers via de me-
dia te weten gekomen. Ze zijn teleurge-
steld over deze gang van zaken. ,,Al vele 
jaren ben ik vrijwilliger bij de groep men-
sen die de veertiendaagse kerkdiensten 
in het Witte Kerkje voorbereidt”, zegt Rob 

Charles uit Castricum. Ik vind het voor de 
hand liggen dat de leiding van Dijk en 
Duin de vaste gebruikers van het Wit-
te Kerkje vroegtijdig op de hoogte zou 
hebben gebracht. Het tegendeel is ech-
ter waar: wij hebben dit zeer onlangs via 
niet-offi ciële kanalen moeten vernemen.  
Dat doet verdriet.” 





December 2014

2500 Dagen RuSt

Het weegt 3,3 kg en het is misschien wel 
het dikste boek dat ooit is uitgegeven. Ge-
boren en getogen Castricummer Ruben 
Steeman, die nu in Amsterdam woont, 
heeft zijn boek 2500 Dagen RuSt gepre-
senteerd. 

Sinds de zomer van 2002 maakt Ruben 
onder de naam RuSt tekeningen op de 
website elkedagrust.nl. Vanaf 2009 zelfs 

iedere dag. Elke avond, ook als hij druk, 
ziek, brak of misselijk is, tekent hij iets wat 
met die dag te maken heeft. Dit kan een 
waargebeurde situatie zijn, maar ook een 
gedachte of gevoel, in zwart-wit vormge-
geven. 
Uiteindelijk is het resultaat een berg van 
ruim 2.500 tekeningen en Ruben tekent 
door. De Volkskrant kende het boek vier 
van de vijf sterren toe. 

Bijzondere vondst in de duinen

Ambassadeurs van Oer-IJ Lichtpunt in donkere dagen

Donderdag 11 december ontvingen deel-
nemers aan de cursus Ambassadeurs 
van het Landschap hun certifi caat. Zij 
kregen deze uit handen van Jaap Bond, 
gedeputeerde van de Provincie Noord-
Holland. In de afgelopen weken heeft 
IVN de cursus Ambassadeurs van het 
Oer-IJ verzorgd. Hoofddocente Lia Vriend 
en verschillende gastdocenten hebben 
de deelnemers meegenomen in de unie-

ke waarde van het Oer-IJ.  Twaalf onder-
nemers die betrokken zijn bij recreatie en 
toerisme hebben kennis opgedaan over 
de natuurwaarde, de strijd tegen het wa-
ter en de landschapshistorie van het Oer-
IJ. 
Met de verworven kennis kunnen zij hun 
eigen gasten nog beter informeren en 
daarmee het verblijf in het Oer-IJ gebied 
nog aantrekkelijker te maken.

Kunstenaarscollectief CAKtwo, bestaan-
de uit Berend Wijers, Peter Rijke en Ma-
rina Pronk, ontwikkelen ieder jaar een 
project in hun atelier dat zorgt voor een 
mooi lichtpunt in de donkere dagen rond 
Kerstmis. Het intrigerende proces van 
rups tot vlinder vormde de inspiratie voor 
de lichtobjecten die de komende maand 
te zien zijn in en rond het atelier. Atelier 

Goudsbergen is te vinden op het terrein 
van Dijk en Duin bij de fi etsersingang op 
de Dr. Jacobilaan. 
De enorme kerstster die vorig jaar in ate-
lier Goudsbergen prijkte en waarmee dit 
jaaroverzicht begon, staat nu op het bal-
kon van voormalig restaurant Blinckers 
op het strandplateau. Foto: Marina Foto-
grafi e.

Ergens op een geheime locatie in de 
duinen tussen Egmond en Bakkum is 
een bunker ontdekt die als kantine voor 
de Duitse soldaten heeft gediend in de 
Tweede Wereldoorlog. Zij hebben des-
tijds de wanden versierd met spreuken en 
tekeningen. Engel Prins uit Egmond aan 
Zee deed de ontdekking bij toeval. Met 
vier maten struint hij graag in het duin-

gebied en dan het liefst ‘s avonds. Van-
zelfsprekend is PWN niet blij met de-
ze gang van zaken, want na zonsonder-
gang mag niemand in het duingebied ko-
men. Maar de duinbeheerders geven toe 
dat het hier om een bijzondere ontdek-
king gaat. Er wordt door PWN overwogen 
om in de bunker een opvang voor vleer-
muizen te realiseren. 
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