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WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Regio - Het was een hele snel-
le editie van de mountainbike-
race Egmond-Pier-Egmond en 
de Egmond Halve Marathon 
verliep relatief langzaam door 
de stevige wind op het strand. 
Lees meer over beide sportieve 
evenementen in deze editie van 
De Castricummer. Foto van een 
vrolijke deelnemer: Peter Save-
nije. 

E-P-E en Halve 
Marathon 

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

DEZE WEEK IN DE KRANT
Auto-immuunziekte

Modern verschijnsel?

TOMPOUCE VAN DE WEEK

STRACCIATELLA TOMPOUCE

IN MAAR LIEFST 8 SMAKEN

1,75

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum • Tel.: 0251-651088
 

AANBIEDING: Onbeperkt eten en drinken
(m.u.v. sterke drank) € 19,50 p.p.

Kinderen tot 1.30 meter € 12.50 p.p.
Dit arrangement is voor 2½ uur. 

WWW.AZIE-PLAZA.NL
WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS

Lopend bu� et Zaterdag 
en zondag

Ook geldig door de week voor groepen 
vanaf 20 personenen. Wel reserveren.
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Het HELE JAAR 
in de aanbieding

Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

DIV. VERSE 
WORSTJES

50% KORTING

3 bossen raapstelen
500 gr. gesch. aardappelen

100 gr. spekjes
2 slavinken

Samen €5,99
Saucijzenbroodje

€1,-

Castricum - De opstoppin-
gen bij de spoorovergang 
Beverwijkerstraatweg zijn 
niet goed op te lossen. Die 
conclusie heeft het colle-
ge getrokken na uitgebreid 
onderzoek. Het pakket aan 
verkeersmaatregelen om de 
doorstroming rond het spoor 
te bevorderen, hebben wel 
effect, maar leveren ook weer 
nadelen op. En uiteindelijk 
maakt het voor de wachtrij 
bij de spoorbomen geen ver-
schil. Donderdag 21 januari 

is er een openbare informa-
tiebijeenkomst voor de ge-
meenteraad waar de onder-
zoeken worden toegelicht. 

Al lange tijd wordt gezocht 
naar oplossingen voor het 
knelpunt spoorovergang. De 
spoorbomen zijn geregeld 
dicht met lange wachtrijen 
als gevolg. Te voorzien is dat 
het probleem gaat toenemen 
als binnen enkele jaren het 
spoorboekloos rijden wordt 
ingevoerd en meer treinen 

zullen passeren. Eerder werd 
al gekeken of tamelijk ingrij-
pende maatregelen een op-
lossing konden bieden. Maar 
diverse opties voor een tun-
nel en ook voor een oostelij-
ke randweg vielen af. 

In tweede instantie heeft de 
gemeente gekeken naar op-
lossingen op de bestaande 
wegen. Bewoners en betrok-
kenen mochten zich erover 
uitspreken. Ook diverse sug-
gesties die hieruit voortkwa-
men werden doorgerekend.
Die effecten zijn er wel, bleek 
uit de verkeersmodellen, 
maar hebben geen effect op 
de wachttijden zelf. Boven-
dien leiden andere verkeers-
routes weer tot verkeersdruk 
op andere plaatsen.

De raadsbijeenkomst is in 
het gemeentehuis, het tijdstip 
wordt later bekendgemaakt. 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

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
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

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

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Dé sporttalenten van 
het afgelopen jaar

Castricum - Vrijdagavond 
werden de prijzen uitge-
reikt aan de winnaars van de 
sportverkiezingen door wet-
houder Leo van Schoonho-
ven in De Burgerij. Die zijn 
gewonnen door atleet Michel 
Butter (sportman), zwemster 
Serena Stel (sportvrouw), 
handbalclub CSV/Meervo-
gels (sportteam) en de hand-
ballers van Meervogels B1 
(sportteam jeugd). Tafel-
tennisster  Sanne Briefjes is 
sporttalent van het jaar. De 
publieksprijs voor een vrij-
williger die zich buitenge-

Brandstichting?
Castricum - Vrijdag 8 janu-
ari om 19.15 is de brandweer 
opgeroepen voor een bin-
nenbrand aan de Constantijn 
Huygensstraat. Het ging om 
een vrijstaande woning met 
een rieten kap. 

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 16-12-2015: Ju-
liet Hanne Bakker, doch-
ter van Robin Bakker en 
Edith Veldt. 23-12-2015: 
Thijs Hoekstra, zoon van Ru-
dolf Hoekstra en Ellen van 
Teecklenburgh. 29-12-2015: 
Milou Maartje Elise Fatels, 
dochter van Gijsbertus T.J. 
Fatels en Karin de Dood.
5-01-2016: Guus Pieter 
Kooijman, zoon van Mar-
tijn P.D. Kooijman en Mar-
griet A. de Wit. Limmen   27-
12-2015: Fiënna Miltenburg,         

dochter van Wim Miltenburg 
en Jolanda Visscher.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 31-12-2015: Jo-
hannes W. Klijn en Gijsbertha 
G. Admiraal.
Overleden
Limmen - 29-12-2015: Hen-
dericus J. Bijwaard, gehuwd 
met Theresia C. Hergaarden. 
Elders woonachtig: 3-01-
2016: Albertus E. Leijenaar, 
weduwnaar van Wilhelmina 
H. Houkes.

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In 
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook 
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Waarom is renovatie van de 
Velsertunnel eigenlijk nodig?

Dit is een vraag die inwoners van de IJmond regelmatig 
stellen. Want is het niet veel makkelijker om een nieuwe 
tunnel aan te leggen? Dan heeft de IJmond in één klap de 
beschikking over twee moderne tunnels: de Velser en de 
Wijker. 
 
Van binnen als nieuw
Laten we beginnen bij het begin: de Velsertunnel is met zijn 
bijna 60 jaar de oudste snelwegtunnel van Nederland. Al-
leen in Rotterdam ligt een oudere tunnel (de Maastunnel), 
maar daar loopt een gemeentelijke weg doorheen, geen 
snelweg. 

De Velsertunnel is toe aan een flinke opknapbeurt. Veel 
systemen in de tunnel – zoals de brandblusinstallatie en 
de ventilatie – zijn nodig aan vervanging toe. De afgelopen 
60 jaar is de tunnel regelmatig uitgebreid met nieuwe (vei-
ligheids)systemen en zijn steeds losse systemen of onder-
delen vervangen. Nu wordt de tunnel volledig gestript en 
helemaal op het niveau van de nieuwste eisen en techniek 
gebracht. Om ervoor te zorgen dat mensen tot aan de re-
novatie veilig door de tunnel kunnen, voert Rijkswaterstaat 
extra veiligheidsinspecties en intensiever onderhoud uit.

Extra doorrijhoogte
Zoals veel IJmonders weten, moet de Velsertunnel vaak 
dicht wegens spoedreparaties of onderhoud. Eén van de 
redenen is dat te hoge vrachtwagens zorgen voor opstop-
pingen. De Velsertunnel is op zijn laagste punt 4 meter 17 
hoog en kan in principe alle vrachtwagens hebben; de wet-
telijke maximumhoogte van een vrachtwagen is 4 meter. 
Toch kan een klapperend dekzeil of een hoog afgestelde 
vering er al voor zorgen dat het waarschuwingssysteem 
afgaat en de tunnel dicht moet. Tijdens de renovatie wordt 
de doorrijhoogte van de tunnel daarom met 12 centimeter 
verhoogd. Zo krijgen we minder last van te hoge vrachtwa-
gens.
 
Velsertunnel kan nog jaren mee
Een compleet nieuwe tunnel aanleggen is nu nog niet aan 
de orde. Tunnels hebben een levensduur van gemiddeld 100 
jaar en daar zit de Velsertunnel nog lang niet aan. Bouwen 
van een nieuwe tunnel kost bovendien veel meer dan reno-
veren, duurt veel langer en zou ook tot veel overlast leiden. 
Omdat de Velsertunnel nog steeds voldoet, is dat erg zonde. 
De Velsertunnel hoeft dus nog niet met pensioen.  

woon heeft ingezet voor een 
vereniging of voor de sport 
in het algemeen, was voor 
Wim Res van atletiekvereni-
ging AV Castricum. In tegen-
stelling tot voorgaande ja-
ren is er dit jaar voor geko-
zen om alle sportbesturen in 
de Gemeente Castricum te 
benaderen om hun stem uit 
te brengen op de kandidaten. 
De sportverkiezingen werden 
georganiseerd door Platform 
Sport en Omroep Castricum. 
Een registratie van de uitrei-
king is binnenkort te zien op 
C-TV.

Klachten hulp Axxicom
Castricum - ,,Wie kan mij 
vertellen hoe de ervaring de 
WMO is. Die zijn met Axxi-
com in zee gegaan. Ik heb 
nog steeds geen hulp ge-
had, terwijl ik een brief heb 
gehad dat ik op donderdag 
om 9.00 uur hulp zou krij-
gen.Niemand gezien. Heb 
wel twee uur in de wacht ge-
staan en krijg ze niet te pak-
ken. Het bedrijf Axxicom is 
niet te bereiken. Op email re-
ageren ze ook niet. Inmiddels 
zit ik zonder hulp, hoe lang 
gaat dat duren?” Zomaar een 
oproep op de Facebookpa-
gina Je Bent Castricummer 
als (JBCA). Vervolgens wor-
den er vele verontwaardige 
reacties geplaatst, waarvan 
in een wordt gemeld dat de 

hulp ook niet kwam opdagen 
omdat die geen zin meer had 
in haar baan. Die week kwam 
er geen hulp, de week daar-
na wel, een tijdelijke kracht. 
Een ander vertelt dat een da-
me van 88 jaar als vanaf 11 
december geen hulp meer 
krijgt. 
Wethouder Ans Pelzer: ,,Vori-
ge week was ik op de Nieuw-
jaarsreceptie bij De Sant-
mark en ik ben geschrokken 
van de klachten. Mijn excu-
ses aan inwoners die hier last 
van hebben. Volgende week 
praat ik met Axxicom. Ook zal 
ik met het WMO-team langs 
bijvoorbeeld De Santmark 
gaan om de klachten te ho-
ren. Het moet anders en be-
ter!”

Bij aankomst stond de plan-
tenbak tegen de gevel in de 
brand en het glas van het 
raam was gesprongen. 

De oorzaak van de brand 
wordt onderzocht door de 
politie, brandstichting wordt 
hierbij niet uitgesloten. 
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Zonnepanelen 
informatieavond

Regio - Op donderdagavond 
21 januari is er een informa-
tieavond over zonnepane-
len voor inwoners van Cas-
tricum, Akersloot, Limmen 
en Uitgeest. Op deze avond 
wordt onder meer gekeken 
naar geschiktheid van da-
ken en verschillende mon-
tagemogelijkheden. Naast 
uitleg over de verschillen-
de soorten zonnepanelen en 
technieken wordt meer ver-

teld over hoe opbrengsten  
worden verrekend. Aanmel-
den kan via www.greenybros.
com/events.

Meer dan de bank 
Naast dat mensen met zon-
nepanelen goed bezig zijn en 
lekker hun eigen energie op-
wekken, is de besparing nu 
ook aanzienlijk groter dan 
de rente op en spaarreke-
ning. Niet voor niets hebben 

Brocantemarkt op Brink
Castricum - Op zaterdag 
30 januari wordt een groot-
se brocantemarkt gehouden 
in een grote verwarmde tent 
op De Brink. De markt is van 
10.00 tot 16.00 uur en wordt 
opgeluisterd door Shanty-
koor de Skulpers en de Twij-
felbrigade. Er zijn 21 deelne-
mers en daarmee is de be-
schikbare ruimte volledig be-
nut. Er is voor iedereen wel 
iets van haar of zijn gading te 
vinden in het aanbod van kle-
ding, potten en pannen, ser-

viesgoed, meubels, veel an-
tiek en meer. Er zijn die dag 
meerdere activiteiten in en 
rond de tent. Zo start en 8.30 
uur een mountainbiketocht 
door de duinen van Castri-
cum en start er tussen 9.30 
uur en 11.00 uur een wandel-
tocht van 12 of 20 km. Voor 
deze laatste activiteiten kan 
men zich nog aanmelden. 
via www.sociaalcastricum.
nl. Parkeren kan op de Brink 
en de toegang tot de markt is 
ook gratis.

inmiddels meer dan 300.000 
Nederlandse huishoudens 
zonnepanelen. Momenteel is 
het ook mogelijk voorparticu-
lieren om de btw terug te vra-
gen op de aanschaf, wat het 
nog aantrekkelijker maakt. 
Deze mogelijkheid wordt ook 
tijdens de informatieavond 
uitgelegd.

CALorie-actie
Het is deze avond ook moge-
lijk de zonnepanelen uit de 
Castricumse CALorie-actie 
(lopend tot 29 februari) bekij-
ken en er kan op basis van 
hoogwaardige luchtfotogra-
fie vaak al direct een vakkun-
dig persoonlijk advies wor-
den gegeven, of een afspraak 
worden gemaakt voor het  
vrijblijvend bekijken van de 
mogelijkheden bij de woning 
zelf. Wie zonnepanelen laat 
plaatsen door Greeny Bros. 
heeft nu nog meer zeker-
heid over zorgeloze stroom-
opbrengsten. De Noordhol-
landse zonnepanelen-speci-
alist is nu ook aangesloten 
bij Stichting Garantiefonds 
ZonneEnergie. Het adres is 
Molenwerf 1-A in Uitgeest, 
voor openingstijden zie www.
greenybros.com.

Toppers van Oranje 
komen naar A9 Studios
Uitgeest - Met ruim veertig 
Nederlandstalige artiesten 
vinden op zondag 17 janu-
ari de tv-opname plaats van 
het populaire tv program-
ma Toppers van Oranje, er is 
een Nieuwjaarsparty en de 
uitreikingen van de allereer-
ste Koos Alberts Awards, een 
nieuwe award uitreiking voor 
het Nederlandstalige (levens)
lied in de A9 Studios in Uit-
geest.
Jannes, Tino Martin, Jef-
frey Heesen, Koos Alberts 
(miniconcert), Mike Peter-
son, Wesley Klein (mini-spe-
cial), Samantha Steenwijk, 
Jan van Est, Ancora, Colin-
da & Daisy, Rene Karst, Fran-
ky Falcon,Hans Steiger, Ta-
mara Tol en meer  komen 
over de rode loper van de A9 
Studios hun nieuwste single 
presenteren voor de came-
ra’s van Toppers van Oran-
je. Presentatie: Ivo Franklin. 
De genomineerden voor de 
Koos Alberts Award zijn on-
der andere Django Wag-
ner, André Hazes Jr., Willem 
Barth, Henk Bernard, Peter 
Beense, Sieneke, Tamara Tol, 
Smantha Steenwijk, Mieke, 
Dries & Dave Roelvink, Stad 
en Land, Ancora, Gebroeders 
Ko, Gents, Henk Dissel, John 
West, Tino Martin, John de 
Bever, Vinzzent, Frans Duijts, 
Frank van Etten, Roy Don-
ders, Jaman en Jannes. Na 
afloop van de tv opnamen 
van Toppers van Oranje zal 
Koos Alberts een mini con-

cert verzorgen met de vertol-
king van zijn grootste hits.
Tevens zal een Oeuvre Award 
worden uitgereikt aan een 
artiest die zich al jaren lang 
verdienstelijk maakt en/of 
heeft gemaakt voor het Ne-
derlandstalige lied. Een on-
dersteuningsprijs van vijfdui-
zend euro wordt uitgereikt 
aan een nieuw Nederlands 
talent. Iedereen die vooraf 
één of meerdere tickets onli-
ne besteld maakt kans op één 
van de bungalowvakanties 
met de hele familie of vrien-
dengroep in één van de Eu-
roparcs parken in Nederland. 
Surf hiervoor naar de website 
van Toppers van Oranje,www.
toppersvanoranje.tv. Dj Bom-
pa zorgt voor de juiste stem-
ming.
De opnamen van het tv-pro-
gramma starten om 14.00 uur 
en duren tot 18.00 uur.
De entree bedraagt vijftien 
euro in de voorverkoop via 
ticketpoint.nl en 17,50 euro 
aan de deur.

The Danish Girl
The Danish Girl vertelt het bij-
zondere liefdesverhaal ge-
baseerd op het leven van de 
kunstenaars Einar en Gerda 
Wegener. De film, die zich af-
speelt in de jaren twintig, is ge-

baseerd op het waargebeur-
de verhaal over Einar’s baan-
brekende beslissing om als 
vrouw, Lili Ebe, door het leven 
te gaan en de invloed daarvan 
op hun huwelijk en kunst.

Race naar de maan
Race naar de maan is de nieu-
we animatie-avonturenfilm 
voor de hele familie van de 
makers van Ted en de Schat 
van de Mummie. De jonge 
surfer Mike Goldwing gaat 
samen met zijn opa, zijn beste 
vriendin en een grappige ha-
gedis op een spannend avon-
tuur naar de maan. Een mil-
jonair die beweert dat er nog 
nooit een mens op de maan 
is geweest, gaat op ruimte-

reis om een duivels plan uit te 
voeren. Hij wil een zeer krach-
tige en gevaarlijke nieuwe 
vorm van energie bemach-
tigen waarmee hij de mach-
tigste man van de wereld zal 
worden. Wat hij niet weet is 
dat Mike, zijn opa en vrien-
din in een ander ruimteschip 
op weg zijn naar de maan om 
hem tegen te houden. Geïn-
spireerd door de ruimtewed-
loop van de jaren zestig.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.30 uur   zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
The Danish Girl

donderdag  20.00 uur  vrijdag 20.30 uur 
zaterdag 21.00 uur  zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Hateful Eight

vrijdag 15.45 uur
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Er Ist Wieder Da
vrijdag 18.30 uur

zaterdag 21.15 uur  woensdag 20.00 uur
Mannenharten 2

vrijdag 15.45 uur
Star Wars: The Force Awakens - 3D

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

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Publieke werken
woensdag 15.00 uur  
Woezel en Pip
zaterdag 16.00 uur   

zondag 13.30 uur  woensdag 14.00 uur  
Race naar de maan - 3D

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

zondag 11.00 uur
Dummie de Mummie 2 

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

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

Programma 14 jan  t/m  20 jan 2016
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Volleybalsters Croonenburg 
grijpen naast overwinning
Castricum - De Castricum-
se volleybalsters hebben de 
derby  tegen Zaanstad verlo-
ren. Koploper Zaanstad was 
met 3-1 te sterk voor Croo-
nenburg: 12-25, 25-21, 20-
25 en 20-25. In de eerste set 
kwam Croonenburg niet in 
het spel voor. De set werd 
verloren. Aanvallend scoor-
de Zaanstad erg makkelijk. 
De dames van coach van de 
Outenaar konden er weinig 
tegenover zetten. De tweede 
set was een stuk spannender. 
Croonenburg bouwde lang-
zaam aan een voorsprong. 
De onwelwillende schouder 
van spelverdeelster Sanne 
Burger noopte haar om on-
derhands te serveren. Verras-
send genoeg maakte zij daar 
nog een mooie serie van vier 
punten mee. Daarna maakte 
het enthousiasme van Burger 

en de rake smashes van Win-
nie Assendelft dat Croonen-
burg de set naar zich toetrok.
In de derde en vierde set mis-
te Croonenburg de slag als 
het ging om de ‘big points’. 
Opvallend genoeg bleef juist 
in deze sets gelegeheidslibe-
ro Inge Oudejans goed over-
eind. 
Pas een uur voor de wedstrijd 
hoorde de zeventienjarige 
aanvalster dat ze als libero 
zou gaan spelen. Coach van 
de Outenaar was ondanks 
het verlies redelijk tevreden. 
Hij zag zijn dames plezier 
hebben en het ontbrak niet 
aan strijdlust. De Castricum-
se volleybalsters kunnen dat 
goed gebruiken. De komen-
de weken wacht er een uit-
dagend programma om het 
degradatiegevaar defi nitief af 
te wenden.

De Twijfelbrigade in 
zaal van Oude Keuken

Bakkum - Zondag 17 janu-
ari is er een optreden van 
De Twijfelbrigade in De Ou-
de Keuken. Vrolijk getoonzet-
te liedjes met beschouwende 
en tragikomische teksten van 
en door Sipke Fluitman, ooit 
stadsdichter van Beverwijk. 
Ze komen met zijn drieën, 
met zijn vieren of als je ge-
luk hebt met zijn zessen. Ze 
maken muziek die de mees-
te mensen waarschijnlijk als 
popmuziek zouden beschrij-
ven. Een beetje singer-song-
writer maar dan met meer in-

strumenten. Nederlandstalig 
ook. Sommige liedjes zijn wat 
droevig, maar het kan zomaar 
zijn dat ze vrolijk gespeeld 
worden. Of andersom. Dat is 
dan geen opzet, dat gebeurt 
gewoon en dat is dan pre-
cies de bedoeling; kortom de 
Twijfelbrigade. Compleet zijn 
ze met Sipke en  Jur Fluit-
man, Maerten Wilms Floet, 
Alain Jas, Geert Bos en Laura 
Treffers. Van 14.00 tot 16.00 
uur, ditmaal in de zaal. De 
Oude Keuken is te vinden op 
het terrein van Dijk en Duin.

SP lanceert nieuw zorgmeldpunt
Castricum - De SP lan-
ceert een nieuw zorgmeld-
punt, omdat er bij de partij 
steeds meer signalen binnen 
zouden komen over zaken 
die mis dreigen te gaan. De 
SP wil daarom inventarise-
ren of de werkdruk is toege-
nomen en of het salaris om-
laag is gegaan. Ook andere 
zaken die met de zorg te ma-
ken hebben kunnen gemeld 
worden. 
Woordvoerder Petra Ga-
zendam: ,,Van de cliënten 
van de thuiszorg en de be-
woners van de verzorgings-
huizen en verpleeghuizen 
willen wij graag weten of de 
zorg nog wel toereikend is. 
Krijgen de cliënten van de 
thuiszorg minder uren hulp 
en wat is het gevolg daar-
van? Probeert de aanbieder 
van de zorg het aantal uren 

zorg omlaag te brengen, on-
danks een eerdere indicatie 
voor meer uren door de ge-
meente? Of is het juist prima 
geregeld?” 
De SP zegt niet de indruk 
te willen wekken dat ze de 
problemen op kan lossen. 
,,Het gaat hier slechts om 
een meldpunt om in kaart te 
brengen wat goed gaat, wat 
fout gaat of wat verbeterd 

kan worden. Wel kunnen 
we cliënten van de thuiszorg 
helpen met het indienen van 
een bezwaarschrift bij de ge-
meente.”
Meldingen kunnen worden 
doorgegeven via https://cas-
tricum.sp.nl  Zet boven het 
verhaal: zorg. Bellen kan op 
maandag- of dinsdag tussen 
19.00 en 21.00 uur op num-
mer: 06-16898470.

Tafeltennis en meer
Limmen - Afgelopen zater-
dag speelden de jeugdle-
den Sanne Briefjes en Amber 
van Zilt mee met het ‘Diede-
rik Steunenberg Toernooi’ te  
Zwolle.  Het jeugdtafeltennis-
toernooi wordt voor de zes-
de maal gehouden ter nage-
dachtenis aan Diederik, een 
talentvolle jeugdspeler die op 
achtjarige leeftijd al snel in 
de prijzen viel op meerdere 
toernooi. Diederik hield naast 
tafeltennissen veel van mui-

zen en de kleur groen.  Op 
maandag 3 maart 2008 over-
leed Diederik plotseling, hij 
was net twaalf jaar gewor-
den. 
De te winnen prijzen wa-
ren muizenstandaards voor 
de twee beste spelers in de 
vier jeugdcategorieën. Am-
ber van Zilt werd tweede van 
de troostronde in categorie C 
en Sanne Briefjes speelde de 
fi nale in de hoogste categorie 
A en werd tweede.

Wonen in een 
gemeentehuis
Akersloot   Dinsdag 5 ja-
nuari opende het oude ge-
meentehuis van Akersloot 
weer even haar deuren 
voor belangstellenden en 
buurtbewoners. 

Het pand ondergaat bin-
nenkort een metamorfose 
en wordt verbouwd tot ze-
ven appartementen. Het pro-
ject heeft de naam Het Raed-
thuys gekregen. De bezoe-
kers kregen een rondleiding 
en konden alvast het voorlo-
pig ontwerp bestuderen. Af-
gevaardigden van Ontwik-
kelaar Brand New Space, de 
gemeente en Teer Makelaars 
Uitgeest waren aanwezig om 
eventuele vragen te  beant-
woorden. 
Op de vraag of het kunst-
werk van de hand van Jaap 
Min bewaard blijft, heeft de 
ontwikkelaar positief geant-
woord. ,,We zullen alles in het 
werk stellen om het kunst-
werk te behouden.” 
De aanwezigen werden ge-
trakteerd op cappuccino van 
een echte Barista. De platte-
gronden en prijzen zijn nog 
niet defi nitief.

Castricum - Zaterdag 9 ja-
nuari om 14.15 uur werd een 
winkeldievegge betrapt bij de 
Albert Heijn in winkelcen-
trum Geesterduin. 
Zij werd aangehouden en 
verhoord op het politiebu-
reau in Alkmaar, waarna een 
boete volgde van 350 euro.

Winkeldiefstal

Regio - Op maandag 4 ja-
nuari werd in de middag- en 
avonduren een snelheids-
controle gehouden op de 

Veel boetes uitgedeeld
Geesterweg in Akersloot. Er 
zijn 2.740 voertuigen gecon-
troleerd. Hiervan hebben er 
140 een proces-verbaal ge-

had voor overschrijding van 
de maximum snelheid. 

Op donderdag 7 januari was 
er ‘s middags een verkeers-
controle op de Rijksweg in 

Limmen. Hierbij werd gecon-
troleerd op het negeren van 
roodlicht bij de verkeerslich-
ten. Er is zeven keer een pro-
ces-verbaal opgemaakt voor 
het negeren van rood licht.
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Hommage Tom Parker 
door het Projectkoor

Castricum - Projectkoor 
Castricum geeft op zondag 
10 april een concert in de 
Maranathakerk waar arran-
gementen van Tom Parker 
centraal staan. 
Het is een hommage aan de-
ze in 2013 overleden Engel-
se musicus die over de hele 
wereld faam heeft verkregen 
met zijn imponerende bewer-
kingen van bekende klassie-
ke composities met aanspre-
kende teksten. Voor dit con-
cert zullen verschillende ar-
rangementen worden inge-
studeerd van composities 
van onder meer Schubert, 
Beethoven, Handel, Tschai-
kowsky. Twee leden van de 
semiprofessionele musical-
vereniging The Cast, Jolan-

da Vermolen en Harry Mooij, 
zullen hun medewerking ver-
lenen. Beiden zingen als in-
termezzo fragmenten uit be-
roemde musicals. De bege-
leiding is ditmaal in handen 
van een trio: Gijs Braakman, 
piano, Gert Jan Kaper, bas, 
Fred Knijn, drums. Muzikale 
leiding Cees Brugman. 
Aanmelding is mogelijk voor 
zangers vanaf 18 jaar. Er zijn 
zes repetities in de protes-
tantse kerk in Limmen op za-
terdag 5, 12, 19, 26 maart en 
2 en 9 april van 10.00   12.30 
uur. 
Aanmelden voor 15 februari 
via projectkoor-castricum.nl. 
Meer informatie: Aad Zonne-
veld tel. 0251-656907/aaden-
tinus@hotmail.com.

Expositie in de Tuin van 
Kapitein Rommel

Castricum - Eduard van Noordt, een grafi cus uit Heemskerk, 
exposeert schilderijen van zijn cursisten in de ontmoetings-
ruimte van de Tuin van Kapitein Rommel. Gratis te bewonde-
ren op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur.

Mizrakh brengt Klezmermuziek
Castricum - Zondagmid-
dag 17 januari presenteert 
de Klezmerband Mizrakh 
een bijzonder programma: 
Finland op de Balkan. Het 
concert begint om 15.30 uur 
in de aula van Toonbeeld, 
Jan van Nassaustraat 6. De 
Klezmermuziek heeft haar 
oorsprong in de Oost-Euro-
pese Jiddische sjtetls, Jood-
se gemeenschappen die nu 
reeds lang zijn verdwenen. 
Blijdschap, hartstocht en 
melancholie vormen de 
grondtonen. Kenmerkend 
zijn verder de vele muzikale 
versieringen en de manier 
waarop de viool de mense-
lijke stem nabootst. Daar-
naast zijn er veel Balkanin-
vloeden en elementen van 
oriëntaalse muziek in terug 
te vinden.
Klezmerband Mizrakh voegt 
daar weer een eigen in-
breng aan toe. Het is een 
opwindende mix van mu-
zikale ideeën en invloeden, 
waarin Finland en de Bal-

kan vlak naast elkaar liggen 
en melancholie en vreugde 
maar een hartslag van el-
kaar verwijderd zijn. 
Deze wereldmuziekband 
uit Nijmegen laat je hun 
nieuwste werk horen: in-
tieme, kleine liedjes en uit-
bundig feestgedruis komen 
samen in één moment. Je 

zwerft in een muzikale wer-
velwind van Finland tot de 
Balkan. 
Kaarten verkrijgbaar aan de 
zaal, bij de Readshop, mu-
ziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan, Vivant Rozing, 
via www.toonbeeld.tv of tel. 
0251659012. Foto: Glenn 
Cornelisse.

Mizrakh brengt Klezmermuziek

kan vlak naast elkaar liggen zwerft in een muzikale wer-

Excursie 
voor jeugd

Castricum  - De Vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-
land houdt op vrijdag 15 en 
vrijdag 22 januari een avond-
excursie voor jongeren. De 
bedoeling van deze excursie 
is om bosuilen waar te ne-
men. Op vrijdagavond 15 ja-
nuari wordt er verzameld bij 
de parkeerplaats van land-
goed Marquette in Heems-
kerk en op 22 januari bij de 
hoofdingang van Dijk en 
Duin aan de Zeeweg in Cas-
tricum. De excursies begin-
nen om 19.30 uur en duren 
ongeveer een uur. Aanmel-
den voor de excursies is niet 
nodig en aan de excursies 
zijn geen kosten verbonden. 

Limmen - Een muzikale in-
troductiecursus voor kinde-
ren van zes tot acht jaar is 
een speurtocht door de jun-
gle van muziekinstrumen-
ten. Muziekwerkplaats Lim-
men start woensdag 20 ja-

nuari met de cursus Muzikale 
speurtocht voor kinderen. De 
lessen vinden plaats in basis-
school De Kerkuil op woens-
dag om 14.00 uur. Voor meer 
informatie: muziekwerk-
plaatslimmen.nl.

Muzikale speurtocht

Forza! doet mee aan 
verkiezingen raad

Castricum - De voorzitter 
van Forza! Nederland, Haar-
lemmermeerder Paul Meijer, 
heeft op Twitter aangekon-
digd dat zijn partij in 2018 ze-
ker mee zal doen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
de gemeente Castricum. Me-
ijer vindt niet dat zijn aan-
kondiging te vroeg komt: ,,In 
aanloop naar de verkiezin-
gen is er tijd nodig om een 
team samen te stellen, fond-
sen te werven en plaatselijke 
bekendheid en vertrouwen 
te verwerven.” Meijer is sinds 
2010 raadslid in Haarlemmer-
meer. ,,We zijn al in gesprek 
met een aantal plaatselijke 
politici die de standpunten 
van Forza! onderschrijven, 
maar staan zeker nog open 
voor ambitieuze kandidaten 
die in de plaatselijke politiek 
het gedachtengoed van on-
ze inspirator Pim Fortuyn wil-
len gaan uitdragen. Voor een 
goede lijst zijn minimaal een 
stuk of tien kandidaten no-

dig.” Meijer over de motieven 
achter de uitbreiding van zijn 
partij: ,,We hebben de afge-
lopen jaren gezien dat partij-
en als de PVV, LPF en Trots 
groot landelijk succes had-
den, maar geen onderliggend 
netwerk hebben of hadden in 
de ruim 400 gemeenten van 
dit land. Dat is op den duur 
fnuikend, omdat voor een be-
stendig succes politieke par-
tijen midden tussen het volk 
moeten staan. Wij willen 
daarom de omgekeerde rou-
te volghen: eerst invloed krij-
gen via de gemeenten.” 
Meijer richtte met enkele an-
deren Forza! op in 2003, na 
actief te zijn geweest in de 
LPF. Meijer geeft aan samen 
te werken met landelijke par-
tijen en zelf (nog) geen am-
bities richting Den Haag te 
hebben: ,,Wat niet is kan al-
tijd komen, maar landelijk zie 
ik nu geen plaats voor een 
partij als Forza!, we richten 
daarom onze pijlen op uit-
breiding van onze invloed in 
de ruim 400 gemeentes van 
het land. We vertegenwoordi-
gen nu al ruim 10.000 kiezers 
in voornamelijk de randstad, 
maar merken dat er in steeds 
meer plaatsen interesse is in 
wat wij doen. Het is daarom 
onze ambitie om in zeker vijf 
of meer gemeenten mee te 
doen in 2018.”
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Singer-songwriter Leonie 
Meijer in De Zwaan
Uitgeest - Singer-songwri-
ter Leonie Meijer treedt za-
terdag 16 januari op bij De 
Zwaan Cultureel. Dat Leo-
nie Meijer één van de beste 
zangeressen van ons land is, 
is al enige tijd bekend, maar 
in het theater komen ook on-
verwachte kanten van haar 

talent naar boven. Leonie 
vertelt tussen haar prachti-
ge nummers door een on-
verwacht geestig, intelligent 
en ontroerend verhaal. Een 
verhaal dat de persoonlijke 
anekdote ruimschoots over-
stijgt.
In de theatertour ‘Naked’ laat 

Meijer zien dat haar muzikale 
ontwikkeling niet bepaald stil 
staat. Uiteraard zal ze haar 
bekende liedjes spelen maar 
zeker ook nieuwe en verras-
sende songs. Begeleid door 
twee muzikanten neemt Leo-
nie Meijer in ‘Naked’ het pu-
bliek mee in een meeslepen-
de vertelling die u niet mag 
missen.
Nog slechts vier keer speelt 
Leonie haar theatertour 
‘Naked’, waaronder één keer 
op het podium bij De Zwaan 
Cultureel. Verzeker jezelf 
nu van kaartjes want an-
ders moet je naar Rotterdam 
of Zoetermeer om Leonie te 
zien en horen. 
Aanvang 20.15 uur. De toe-
gangsprijs is 15 euro, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 
krijgen 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via onli-
ne reservering. Voor meer in-
formatie en andere voorstel-
lingen zie de website van De 
Zwaan Cultureel, www.de-
zwaancultureel.nl. (foto: Da-
rio en Misja)

Sleutel politiebureau 
officieel overgedragen
Uitgeest - Maandag is de 
sleutel van het nieuwe poli-
tiebureau in het gemeente-
huis officieel overgedragen 
aan de wijkagenten van Uit-
geest.
Vanaf nu kunnen inwo-
ners van Uitgeest via 0900-
8844 een afspraak maken 
met hun wijkagent in het ge-
meentehuis aan de Middel-
weg in Uitgeest. De Uitgees-
ters hebben daarnaast de be-
schikking over een 3D-aan-
gifteloket, waar op afspraak 

via 0900-8844 zeven dagen 
in de week van 9.00 uur tot 
22.00 uur aangifte gedaan 
kan worden. Het 3D-aan-
gifteloket bevindt zich aan 
de achterzijde van het ge-
meentehuis aan de Dr. Brug-
manstraat.
Na een korte toespraak van 
Burgemeester Verkleij en 
teamchef van de politie Ma-
rianne Dubbeld kregen wijk-
agenten Frans Pals en Adrie 
Schaap de sleutel overhan-
digd. (foto: 112-uitgeest.nl)

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze foto is genomen op 30 december 2010. Tussen twee knotwilgen in is molen 
de Dog zichtbaar. Het weer wordt komende dagen kouder en misschien wordt het toch ook 
nog winter, voor de natuur zou het goed zijn. Foto en tekst: Ger Bus

Vrijwilligster gezocht

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Uitgeest - Mijn naam is Anouk de Wit. Ik ben 25 jaar oud en ik 
woon zelfstandig begeleid op de locatie ‘De Brug’ in Uitgeest.
Ik ben op zoek naar een vrijwilligster van ongeveer mijn leef-
tijd. Om met mij één keer in de week ’s avonds voor anderhalf 
uur spelletjes te doen. Of om eens naar de stad te gaan om te 
winkelen.
Wie dit leuk lijkt, zij kan bellen en/of mailen naar ‘De Brug’: 
0251-822464 / swu@sig.nu. Ik hoop jou snel te ontmoeten! 

Groetjes, Anouk

Drukbezet Open 
Podium in De Zwaan 

Uitgeest - Zaterdag 23 ja-
nuari bent u weer van harte 
welkom bij het maandelijkse 
Open Podium van De Zwaan 
Cultureel. Ook dit keer is het 
weer gelukt om een afwisse-
lend programma samen te 
stellen. 
Zo treden voor u op:
• Henk Ruijter en Lex van 
Amsterdam: gitaar en zang 
o.a. liedjes van Venice en 
Jimmy Rodgers
• Johan Kruizinga: gitaar en 
zang, muziek van James Tay-
lor en ander materiaal
• Juan Noguera & Fatima; 
Spaanstalige eigen compo-
sities en swingende mix van 
Latijns-Amerikaanse ritmes 
op gitaar en zang en key-
board
• Mark Kirkenier: eigen piano 
composities 
• Sietse Brandsma: singer/
songwriter; gitaar en zang
• Handsome Harry and the 
Humming Birds  een semi-
acoestische country-blue-
grass band, de bezetting is: 
zang, ukelele,  viool, wasbord, 
gitaar, banjo, 
 mandoline en contrabas.

Ook zal Marc Besselinck (fo-
to) een optreden verzor-
gen. Marc is singer/songwri-
ter (piano en zang) en heeft 
in verschillende bands ge-

speeld. In 2005 richtte hij de 
band Kramer op en speel-
de daarmee in diverse lan-
den. Na vijf jaar zocht hij een 
nieuwe uitdaging en ging 
voor een half jaar naar Au-
stralië en raakte daar gein-
spireerd en schreef vervol-
gens verschillende nummers 
voor zijn nieuwe band Qpac, 
die hij uitwerkte in zijn eigen 
studio. Met deze band staat 
hij ook elk jaar in het voor-
programma van Spinvis. Bij 
het Open Podium houdt hij 
het klein en intiem door ach-
ter de piano te kruipen.
De toegang van het Open 
Podium is als altijd gratis, de 
aanvang is 20.30 uur. 

Uitgeest - De EHBO Ver-
eniging Uitgeest start defi-
nitief op maandag 18 januari  
een nieuwe cursus EHBO in-
clusief reanimatie en het be-
dienen van een AED. Twijfel-
de u nog? Stap nog snel in, 
dan heeft u eind maart een 
volledig EHBO-diploma! De 
kosten voor deelname wor-
den bij de meeste ziektekos-
tenverzekeraars grotendeels 
vergoed.
Stuur een e-mailtje naar 
ehbouitgeest@gmail.com of 
bel voorzitter Jan Krom op te-
lefoonnummer 0251-310150.

EHBO-cursus 
start definitief



Vlieg 2016 de 
buitenlucht in!

VIJF signalen
dat je hormonen
uit balans zijn

De OERschijf
van Richard de Leth

voedingsstofrijke 
voedingsmiddelen ter wereld

DE 11 MEEST...

januari 2016

www.lijfengezondheid.nl

facebook.com/LijfenGezondheid

Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

*De eerste 400 tickets zijn GRATIS 
(je betaalt dan alleen bestelkosten)

De eerste 400 
tickets zijn GRATIS*

Klik hier om de Lijf & 
Gezondheid
online te lezen!

http://issuu.com/lijfengezondheid
http://www.lijfengezondheid.nl/
https://www.facebook.com/LijfenGezondheid
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Dupont en Knetemann winnaars van 
snelle editie Egmond-Pier-Egmond

Castricum - De achttien-
de Egmond-Pier-Egmond 
is na een zinderende fi nale 
gewonnen door de Belg Ti-
mothy Dupont in 57.12 minu-
ten. Hij versloeg op de streep 
de plaatselijke favoriet Bram 
Imming. ,,We waren aan el-

kaar gewaagd, het is plezant 
dat ik gewonnen heb”, sprak 
de 28-jarige wegrenner na 
afl oop, onder luid gejuich 
van het meegekomen Belgi-
sche publiek. Bij de vrouwen 
ging de winst naar Roxane 
Knetemann in een tijd van 

Bayabal en Yalew winnen pittige marathon

Egmond - De 44e Egmond 
Halve Marathon is zondag 
gewonnen door de Ethio-
piër Yekeber Bayabal. Hij 
kwam in zijn eentje de Boule-
vard Noord op en fi nishte na 
1.08.08. De stevige zuiden-
wind zorgde voor de lang-
zaamste tijd sinds 1985. Ab-
di Nageeye lag lang op me-
daillekoers, maar kreeg in de 
laatste kilometers te kampen 
met steken in zijn zij en moest 
Bernard Kipyego en Abe-
ra Kuma voor zich dulden. 
Bij de vrouwen ging de over-
winning naar de Ethiopische 
Genet Yalew (1.19.02). Haar 
landgenote Kuma deed er 
1.19.31 over. Jackline Chepn-
geno maakte het Ethiopische 

podium compleet (1.20.34). 
Beste Nederlandse was Ruth 
van der Meijden (zesde in 
1.23.12). Kahlid Choukoud 
werd als tweede Nederlan-
der zesde in 1.09.24, Ronald 
Schröer volgde als negende 
(1.10.16), gevolgd door Mi-
chel Butter (1.10.48).
Na de start gingen de lo-
pers bijna direct het strand 
op om tegen de wind in te 
beuken richting Castricum 
aan Zee. Het werd een uit-
zonderlijk compacte kop-
groep van wel tachtig atle-
ten. ,,Het was meer een in-
looptempo”, gaf Nageeye na 
afl oop aan. ,,We liepen onge-
veer 4.30 minuten per kilo-
meter en ik had zelfs tijd voor 

een plaspauze. Het had geen 
zin om harder te lopen tegen 
de behoorlijk harde wind.² In 
1985, een zeer koude en he-
roïsche editie, werd er voor 
het laatst zo langzaam ge-
lopen. Toen deed Peter Rus-
man er 1.10.21 over en won 
zijn vrouw Wilma Rusman in 
1.22.21. In totaal trotseerden 
vandaag 17.000 hardlopers 
de stormachtige omstandig-
heden. Het was op het strand 
echt afzien voor de deelne-
mers, maar dat hoort juist bij 
het karakter van de Egmond 
Halve Marathon. Kijk voor 
de volledige uitslag op www.
sauconyegmondhalvema-
rathon.nl. Foto groep op het 
strand: Henk Hommes. Bay-

abal: Karel Delvoye, Oran-
ge Pictures. De winnares Ge-

58.35 minuten. ,,Het leek wel 
een wegwedstrijd. Ik snap er 
niets van dat ik heb gewon-
nen, soms moet je geluk heb-
ben”, aldus Knetemann. Bei-
de tijden betekenden een 
nieuw parcoursrecord.
Op de heenweg werd te-
gen een straffe zuidwesten-
wind in een groot peloton 
van zo¹n 150 renners rich-
ting Velsen gereden. Er werd 
meerdere keren gedemar-
reerd, echter bleek het ge-
slagen gat steeds niet groot 
genoeg om ook daadwerke-
lijk het verschil te maken. In 
deze grote formatie konden 
ook enkele vrouwen, waar-
onder Nina Kessler en Roxa-
ne Knetemann zich een tijd-
lang sterk handhaven. Na het 
keerpunt bij de Noordpier in 
Velsen ging het razend snel, 
de mannen tikten ruim de 60 
kilometer per uur aan en de 
bij de vrouwen steeg de teller 
ook tot 50 kilometer per uur. 

Jasper Ockeloen maakte in 
Castricum het verschil door 
met zijn fi ets over de stroba-
len te springen. Dupont en 
Imming gingen in de achter-
volging en kwamen bij Ocke-
loen, die te kampen had met 
een afl opende band. In Cas-
tricum moest Nina Kessler 
de mannen laten gaan en na 
even alleen gereden te heb-
ben, kwam zij in de achterop 
komende groep van zo’n der-
tig renners, waaronder Roxa-
ne Knetemann, terecht.
Op de Boulevard Noord viel 
de beslissing in een nek-aan-
nekrace. Op minder dan een 
seconde wist Timothy Du-
pont de winst te pakken op 
Bram Imming. Derde werd 
Jasper Ockeloen. Bram Im-
ming: ,,Het voelt alsof ik ver-
loren heb. Ik ben de sprint 
aangegaan, maar hij ging er-
over. Door een valpartij van 
Richard Jansen, miste ik mijn 
ploeggenoot”, aldus de ren-

ner van Team Imming-Gou-
weleeuw, die al maanden zijn 
vizier gericht had op AGU 
Egmond-Pier-Egmond. ,,Mis-
schien dat ik vanavond blijer 
ben met deze tweede plaats, 
maar nu niet.” Dupont reed 
nog maar twee keer eer-
der een strandrace en moest 
Bram Imming eerder voor 
zich dulden in De Panne. De 
rollen waren nu dus omge-
keerd. Bij de vrouwen ging 
de winst naar Roxane Kne-
temann. Nina Kessler kwam 
na 36 kilometer binnen in 
58.47. Rozanne Slik uit Ber-
gen werd derde in 59.39. In 
totaal kwamen zaterdag ruim 
3.500 renners in actie tijdens 
Nederlands grootste strand-
race. Naast de wedstrijd over 
36 kilometer tussen Egmond 
aan Zee en de Noordpier in 
Velsen, was er voor de jeugd 
een wedstrijd. Foto: Peter Sa-
venije.

net Yalew rechts: Peter Renc-
kens. 





De kerstactie van Gamma Heemskerk is een groot succes geworden. In de bouw-
markt moesten kerstballen met letters worden gevonden en op basis van die letters 
moest een slogan worden gemaakt. Dat leverde een fl inke stapel inzendingen op. 

Vorige week boog de jury
zich over die inzendingen 
en afgelopen zaterdag vond 
de uitreiking plaats. Er wer-
den twee mooie prijzen uit-
gereikt; een boormachine en 
een keukenmachine. Gamma 
Heemskerk is van plan om 
vaker dit soort acties te gaan 
houden. Assistent bouw-
marktmanager Saskia Baan-
ders vertelt dat er het komen-
de jaar nog veel meer acties 
op stapel staan.

Vlooienmarkt, 
spullen kopen of verkopen

Zondag  24 januari wordt een grote vlooienmarkt ge-
houden in sporthal De Lelie. Een bezoek aan de vlooi-
enmarkt wordt tegenwoordig het nieuwe winkelen ge-
noemd en is de nieuwste trend van 2016, zo stel de or-
ganisatie. Zelf ook verkopen op de markt? Een kraam 
van vier meter kost 25 euro, een grondplaats vijf eu-
ro per meter. De markt is geopend van 9.30 tot 16.00 
uur. De toegang bedraagt 2,50 euro. Kinderen tot en 
met twaalf jaar hebben gratis toegang. Meer informa-
tie: Organisatieburo de Lang, tel.: 0229-757766 of 06-
51374913. Kijk ook op www. burodelang.nl.

Slavische 
dwarsliggers

Zondag om 14.00 uur gaat bij 
Boekhandel Laan een lezing 
van start over dwarsliggende 
Russische schrijvers, gepre-
senteerd door Henk van Lu-
beck. 

Het publiek volgt in deze presen-
tatie ruim twintig  Russische lite-
ratoren die vooral bekend staan 
om hun literaire prestaties. Van 
elke literator wordt besproken: 
de belangrijkste werken, de reden 
van vervolging, de hoofdverant-
woordelijke voor deze vervolging 
en hoe het een en ander afl iep.
Ook het leven en werk van vrou-
welijke auteurs komen aan bod. 
De lezing sluit af met aandacht 
voor de moderne literatuur. Na af-
loop is er gelegenheid vragen te 
stellen waarna, indien gewenst 
en de tijd het toelaat, afgesloten 
wordt met een korte discussie. 
Foto: Sander van Lubeck. 

YourWeight: Blijvend 
afvallen zonder dieet

Op 4 januari opende YourWeight de deuren.  Precies op 
tijd om ondersteuning te bieden aan iedereen die zich-
zelf heeft  beloofd om in 2016 echt te gaan afvallen. 

Silvia Heijmans is de initiatiefnemer en zij vertelt: 
,,YourWeight heeft een unieke kijk op afvallen en diëten. 
De klant gaat niet op dieet en krijgt geen maaltijdvervan-
gers voorgeschreven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de-
ze klassieke aanpak van overgewicht op de lange termijn 
niet werkt.” De aanpak is praktisch en met aandacht voor 
de gevolgen en oorzaken van overgewicht. ,,Het uitgangs-
punt is het vergroten van kennis en het geven van inzicht, 
waardoor afvallen bijna vanzelf gaat. De ondersteuning  is 
op verschillende manieren mogelijk. Er is bijvoorbeeld een 
cursus, maar intensieve persoonlijke begeleiding  kan ook.” 
De methode van YourWeight is ontwikkeld door Silvia Heij-
mans, gewichtsconsulent met persoonlijke ervaring met di-
eten, afvallen en weer aankomen. Zij weet als geen ander 
wat het nu zo moeilijk maakt om blijvend af te vallen. Your-
Weight is gevestigd in het prachtige Ondernemerscentrum 
Duin en Bosch, Oude Parklaan 111.

Wie meer wil weten over YourWeight kan kijken op de web-
site www.yourweight.nl, bellen naar 0251 700 259 of een e-
mail sturen aan  silvia@yourweight.nl.

Blijven lachen in het 
Huiskamertheater

Als het aan Arie, Thijs, Merel en 
de Huiskamertheaterdirecteur 
Frank Boske zelf ligt gaan ze la-
chend 2016 door. Zij én alle an-
dere artiesten spelen vrolijke 
voorstellingen in het huiskamer-
theater op de Dorpsstraat 23. 

Arie Vuyk bijt het spits af op 29 ja-
nuari, Thijs van de Meeberg, winnaar 
Leids Cabaretfestival, is er 26 maart 
en steeds weer terugkerend multita-
lent Merel, Mindfuck op wandelgym-
pen, Moistra start het weekend van 
18 maart op vrijdag. Allemaal met 
een avondvullende voorstelling. Op 
de site www.dorpsstraat23.nl staat 
informatie over deze op stapel staan-
de voorstellingen.  

De kerstactie van Gamma Heemskerk is een groot succes geworden. In de bouw-

Gamma deelt prijzen uit

Warmtebeeldfoto’s van huis in de aanbieding
Voor iedereen in de gemeente Castricum heeft CALorie nu een aanbie-
ding. Voor € 50,- is het mogelijk warmtebeeldfoto’s te krijgen van de 
voor- en achtergevel van het huis. Foto’s van de binnenzijde kan ook. 

Warmtebeeldfoto’s zijn infraroodfoto’s en geven de warmtelekken van het 
gefotografeerde object weer. De vrijwilligers van CALorie maken met 
de warmtebeeldcamera in de perioden 5  t/m 8 en  12 t/m 15 februari, mits 
goed weer de foto’s. Deze zijn ideaal om te beginnen met het isoleren van 
een huis. Wel moet het huis bij het maken van de foto¹s de temperatuur van 
15° warmer dan buiten al gehaald hebben. Dus de kachel moet al aan staan. 

Foto’s maken kan op een mooie 
zonnige dag eigenlijk alleen vroeg 
in de ochtend en heel laat in de 
middag. Bij een koude bewolk-
te dag kan het de hele dag. Prima
weer voor warmtefoto’s is dus een 
bewolkte dag met koud weer tot 
maximaal vijf graden. De aanbie-
ding geldt alleen voor CALorie-
leden, dat is mogelijk voor € 20,- 
per jaar. Aanmelden via info@
calorieenergie.nl.



Clubkampioenschappen 
en schooltoernooi TVC 

Castricum - Afgelopen  zon-
dag zijn de jaarlijkse club-
kampioenschappen bij de ta-
feltennisvereniging Castri-
cum gehouden. Sandra Sta-
ring en Amber van Zilt kun-
nen zich bij de jeugd club-
kampioen noemen. Van te 
voren was duidelijk dat er 
een hevige strijd tussen Kay 
Tan, Frank Walrave, Peter van 
der Wiel en Sandra Staring 
zou ontwikkelen.  De voor-
malige kampioen Frank ver-
loor in de halve finale van 
Sandra zodat de finale tussen 
Peter en Sandra zou gaan. 
Voor het eerst in 30 jaar werd 
een vrouw clubkampioen: 

Sandra Staring. Bij de jeugd 
werd de overwinning opge-
eist door Amber van Zilt. 

Op 17 januari wordt het 
schooltafeltennistoernooi 
voor de jeugd in Castricum 
gehouden. Scholieren van 
de basisscholen van groep 
zes tot en met acht kunnen 
deelnemen op de Gobat-
straat 12 a te Castricum. Van 
12.00 tot 17.00 uur Opgeven 
kan bij bartklomp@ziggo.nl. 
met vermelding van naam, 
leeftijd, groep, en school. Er 
is een oefentraining, woens-
dag 13 januari van 16.00 tot 
17.30 uur. 

Jasper kampioen regio
Castricum - Afgelopen 
weekend waren in Nieuw-
Vennep de afdelingskampi-
oenschappen pupillen A (-10 
jaar). 
De beste zes van elk ge-
wichtsklasse plaatsten zich 
voor de Noord-Hollandse 
Kampioenschappen op 17 ja-
nuari in Beverwijk. Nina Es-
ser -30 kg wist twee partij-
en te winnen, maar verloor 

er ook twee. Dit was niet ge-
noeg om zich te plaatsen. 
Jasper Madderom -30 kg 
draaide een goed toernooi. 
even partijen werden achter 
elkaar gewonnen.  Vijf wed-
strijden wist Jasper met Ip-
pon te winnen de hoogst 
mogelijk score met judo. Zo 
is er voor Jasper het kampi-
oenschap van de regio. Wint 
hij de Noord-Hollandse titel? 

Handballers denderen 
de top drie binnen

Castricum - CSV/Meervo-
gels speelde tegen Hercu-
les 2 in Den Haag. Met zes 
wedstrijden op rij ongesla-
gen, waaronder ook de be-
kerwedstrijd tegen Vido, had 
CSV/Meervogels een mooie 
reeks achter de rug van wed-
strijden in 2015. 
De bedoeling was dan ook 
om deze reeks voort te zet-
ten tegen de reserves van 
Hercules. De eerste wedstrijd 
van het seizoen was mede te-

gen Hercules 2 en deze werd 
toen thuis gewonnen door 
CSV/Meervogels met een 
minimaal verschil. Tijd om te 
kijken waar de mannen nu 
staan en of er progressie was 
geboekt. 
Tot aan de 4-8 was het spel 
mooi om te zien en klop-
te alles, waar het vervolgens 
compleet in een dip kwam te 
zitten. 
Gelukkig wist Hercules hier 
niet helemaal goed mee om 

te gaan en stond er dus een 
voorsprong op het scorebord 
in de rust voor de uitploeg. 
De tweede helft liep gelijk op 
met weinig bijzondere din-
gen. CSV/Meervogels nam 
de punten mee naar huis, 
met een overwinning van 21-
29. 

CSV/Meervogels staat nu op 
een derde plek en dat zelfs 
met een wedstrijd minder ge-
speeld te hebben. 

Nieuwe trainer 
voor FCC

Castricum - Zaterdag 2e 
klasser  FC Castricum is 
verheugd met de aanstel-
ling van de nieuwe tijdelij-
ke hoofdtrainer Jamal Ya-
hiaoui. Jamal, woonachtig 
in Hoorn, is een ambitieu-
ze trainer in bezit van TC1, 
heeft onder andere ervaring 
opgedaan bij AZ U19, Zwa-
luwen’30, en Zeeburgia. Fc 
Castricum moest tijdens de 
winterstop op zoek naar een 
nieuwe hoofdtrainer na het 
opstappen van trainer Loots. 
Na wat gesprekken met di-
verse trainers heeft de club 
gekozen voor Yahiaoui. Ja-
mal is bereid gevonden het 
seizoen af te maken. ,,Ik zie 
het als een echte uitdaging, 
ik heb inmiddels kennisge-
maakt met de selectie en 
we gaan er een mooie twee-
de seizoenshelft van maken. 
De groep is jong, leergierig 
en heeft duidelijk sturing no-
dig. Ik zie deze groep onder 
mijn leiding in staat een po-
sitieve draai te geven aan het 
seizoen”, aldus Yahiaoui die 
zelf in het verleden als spe-
ler uitkwam voor Ajax, Hol-
landia, Chabab en Zwalu-
wen’30. Voor komend sei-
zoen heeft Jamal Yahiaoui 
nog geen club. ,,Ik zie wel 
wat er op mijn pad komt. Elk 
club die een echte opleider 
zoekt mag reageren. Voor 
nu is het zaak om dit team te 
behouden voor de 2e klasse.”

Limmen MB1 kampioen
Limmen - De meiden van 
MB1 zijn afgelopen zater-
dag kampioen geworden. Zij 
hadden voor aanvang van de 
wedstrijd op de ranglijst een 
punt minder dan DEM, maar 
Limmen had een wedstrijd 
minder gespeeld. De mei-

den moesten dus winnen om 
kampioen te worden. Tegen-
stander deze wedstrijd was 
Uitgeest. Al in de eerste mi-
nuut wist Limmen te score-
nen er volgden er voor rust 
nog twee. In de tweede helft 
werd nog vier keer gescoord

Mooi boardingtoernooi 
Akersloot - Vrijdagavond 
is het boardingtoernooi in 
sporthal De Lelie van start 
gegaan. Na de poulewed-
strijden ging de finale tus-
sen Meervogels MD1 en Fo-
resters MD1. Foresters MD1 
was te sterk en won de finale 
met 5-0. Op zaterdagochtend 
was het de beurt aan de F1-
poule. Hier ging net als vorig 
jaar Foresters F1 met de cup 
met de grote oren naar huis. 
De spannende finale eindig-
de in een 2-1 overwinning op 
FC Castricum. Aansluitend 
werd de E-poule gespeeld. 
Spannende wedstrijden leid-
den tot een finale tussen FC 
Uitgeest E2  en Foresters E2. 
Foresters E2 won de fina-

le zeer eenvoudig met maar 
liefst 6-0. Als laatste was het 
de beurt aan de teams van 
de E1-hoofdklasse. Ook hier 
stonden de talenten van Fo-
resters E1 in de finale en ver-
sloegen Kolping Boys E1 met 
3-0. 
De  zondag stond in het te-
ken van de D-pupillen. Hier 
speelden twee teams van AZ 
(onder 12),  twee teams van 
AJAX D2 en dit jaar ook twee 
teams van Sparta Rotterdam 
D2.  Het toernooi werd afge-
sloten met de finale tussen 
AZ en FC Uitgeest. De fina-
le eindigde verrassend in 4-2 
voor FC Uitgeest en zij wer-
den hiermee winnaar van het 
boardingtoernooi. D

Huis van Hilde is jarig
Castricum - Vrijdag 15 ja-
nuari 2016 is Huis van Hil-
de één jaar open voor pu-
bliek. Het archeologiecen-
trum viert zijn verjaardag met 
vijftig procent korting op de 
entreeprijs die dag. Vrijdag 
15 tot en met zondag 17 ja-
nuari worden bezoekers ge-
trakteerd op iets lekkers bij 
de koffie of thee, en is er een 
ballon voor de kleintjes. Deze 
week wordt ook de 46.000ste 
bezoeker verwacht. 
Bij de ontwikkeling van het 

archeologiecentrum in Cas-
tricum is voor de combina-
tie van depot voor archeolo-
gische vondsten en 2.000 m2 
publieksfunctie rekening ge-
houden met 30.000 bezoe-
kers per jaar. Deze verwach-
ting is ruimschoots overtrof-
fen. Meer dan een kwart van 
de 46.000 bezoekers bestaat 
uit kinderen die in familie- of 
schoolverband naar Huis van 
Hilde kwamen, en zo’n 10.000 
bezoekers behoorden tot de 
categorie 65+. 
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Mei lou en Jill naar finale
Limmen - Zaterdag turn-
de TIOS de tweede wedstrijd 
turnen. Mei lou Fontein wist 
zich als twaalfde te plaat-
sen. Haar beste scores waren 
op sprong (13.30) en brug 
(13.50). 
Linde van den Bosch, Kim 
de Wit en Jill Leyen lieten 
hun oefeningen een dag la-
ter zien. Linde scoorde een 
prachtige 12.50, Fiene een 

12.00. Op de brug behaalden 
ze alledrie een score boven 
de 13.00 punten. Linde be-
landde op de achtste plaats, 
Kim en Fiene op de dertien-
de. In de laatste wedstrijd 
kwam Jill in actie. Ze behaal-
de de vierde plaats, net naast 
de medailles, maar ze mag 
wel doorstromen naar de fi-
nale Zuid in Amsterdam, net 
zoals Mei lou. 

CasRC na winterstop 
thuis tegen Den Haag
Castricum - Zaterdag 16 ja-
nuari speelt CasRC thuis om 
15.00 uur op sportpark Wou-
terland tegen de Haagse 
Rugby Club.
De laatste ontmoeting tussen 
de beide clubs was op 3 ok-
tober vorig jaar, een wedstrijd 
waarin Castricum binnen 23 
minuten op een voorsprong 

van 26-0 kwam te staan. Uit-
eindelijk werd deze spannen-
de wedstrijd gewonnen met 
45-28. Wordt de eerste wed-
strijd van 2016 voor CasRC 
een herhaling van de laat-
ste ontmoeting? Op de foto 
de laatste ontmoeting tegen 
HRC, fotograaf Theo Been-
tjes. 

Kennemer Wonen plaatst zonne-
panelen op eengezinswoningen

Regio - Kennemer Wonen 
biedt huurders van eenge-
zinswoningen de moge-
lijkheid om zonnepanelen 
te plaatsen. De bewoners 
kunnen daarmee bespa-
ren op hun energiereke-
ning. Afhankelijk van het 
aantal zonnepanelen kan 
het voordeel oplopen tot 
112 euro per jaar.
 
Kennemer Wonen heeft een 
selectie gemaakt  van wo-
ningen die het meeste profijt 
hebben van zonnepanelen. 
De huurders van de geselec-
teerde woningen ontvangen 
in januari een aanbod voor 
het plaatsen van zonnepane-
len op het dak van hun huis. 
Huurders kunnen kiezen voor 
een pakket van minimaal zes 

en maximaal twaalf zonnepa-
nelen. Met het kleinste pak-
ket kunnen huurders al een 
voordeel behalen van 56 eu-
ro per jaar. Dit voordeel loopt 
op tot een mogelijke bespa-
ring van 112 euro per jaar bij 
twaalf zonnepanelen.
Directeur-bestuurder Dick 
Tromp: ,,Wij vinden het be-
langrijk om de woonlasten 
voor onze huurders zoveel 
mogelijk te beperken. Bespa-
ren op energiekosten is hier 
een onderdeel van. Zonlicht 
is een gratis energiebron. 
Zelfs op een bewolkte dag 
wekken zonnepanelen ener-
gie op. Zonne-energie is bo-
vendien een duurzame ener-
giebron. Daarmee leveren we 
naast de kostenbesparing 
voor onze huurders een po-

sitieve bijdrage aan het mi-
lieu. Met het plaatsen van 
zonnepanelen op onze huur-
woningen slaan we dus twee 
vliegen in één klap.” Huur-
ders ontvangen na het plaat-
sen van de zonnepanelen 
een lagere energierekening. 
Zij betalen wel een iets ho-
gere huur. Deze huurverho-
ging wordt ruimschoots ge-
compenseerd door de lage-
re energierekening. Als huur-
ders kiezen voor het plaat-
sen van zonnepanelen, levert 
Kennemer Wonen het com-
plete pakket. Dit pakket be-
staat uit de zonnepanelen, 
een omvormer en de aanslui-
ting in de meterkast. Kenne-
mer Wonen garandeert het 
beheer en onderhoud van het 
pakket. 

Castricum - Op maandag 4 
januari om 9.20 uur vond er 
een aanrijding plaats op de 
Soomerwegh tussen een au-
to en fietser op de kruising 
met De Bloemen. Het ging 
om een voorrangsfout waar-
door de fietser gewond is ge-
raakt. 
Op donderdag 7 januari om 
16.15 uur vond er een aanrij-
ding plaats op de Oranjelaan. 
De bestuurder van de auto 
verleende geen voorrang aan 
een snorfietser. Er was geen 
sprake van letsel.

Voorrangsfouten

30.000 euro voor SWOA
Akersloot - De Stichting 
Welzijn Ouderen Akersloot 
ontvangt 30.000 euro van 
Oranje Fonds voor de uitbrei-
ding van het Kruispunt. In het 
gebouw worden activiteiten 
georganiseerd voor ouderen, 
maar het is te klein geworden 
door de toenemende belang-
stelling. 
Ook is de indeling van het 
gebouw niet ideaal aange-
zien steeds meer ouderen 
met een rollator of booster 
komen en dat vraagt ruimte. 

Er is al een rommelmarkt, een 
tombola en een loterij geor-
ganiseerd om geld in te za-
melen. Er zijn taarten gebak-
ken, jam en kerstkaarten ge-
maakt en stekken voor in de 
tuin verkocht. Met de gift van 
het Oranje Fonds staat er nu 
zo’n 100.000,- op de reke-
ning. Dat betekent nog een 
tekort van 40.000 euro. Het 
streven is om eind mei te 
starten met de verbouw en 
begin september het gebouw 
te heropenen.

Castricum - Vlak voor het 
kerstreces is gebleken dat 
Wethouder Klijnstra (D66) 
van financiën de zaken niet 
goed onder controle heeft. 
Dit was al in de zomer be-
kend en toch is de raad hier-
over pas op 19 december ge-
informeerd. Er werd een mo-
tie van treurnis ingediend. Nu 
blijkt dat er nog meer aan de 
hand is, wil GroenLinks dat 
de wethouder opstapt. ,,In 
de komende maanden ko-
men er nog meer overschrij-
dingen van het budget”, zegt 
fractievoorzitter Hannie Lut-
ke Schipholt. ,,Met zeer ver-
velende gevolgen voor de 
burgers.” De oorzaak van de 
overschrijding is dat er te 

veel kosten worden gemaakt 
met het inhuren van dien-
sten buiten het ambtenaren-
apparaat. ,,Onze beste amb-
tenaren worden ingezet voor 
het optuigen van de organi-
satie die er na de ambtelijke 
fusie van de BUCH-gemeen-
ten moet staan. Daardoor is 
er te weinig capaciteit over 
voor onze eigen gemeente. 
Bovendien waren de nieuwe 
verantwoordelijkheden voor 
de zorg en werkgelegenheid  
door het college in de vorige 
raadsperiode zo slecht voor-
bereid dat er grote haast was 
om de deadline van 2015 nog 
te halen. Zo was ook het be-
staande personeelsbestand 
niet berekend op deze taken, 

en moesten er externen inge-
huurd worden. En tot slot zijn 
de ICT-problemen op het ge-
meentehuis groot. Wethou-
der Klijnstra de gemeente 
met enorme onnodige kosten 
opgezadeld die nog lang zul-
len na-ijlen.” 

Marcel Steeman, fractievoor-
zitter van D66, op Twitter: ,,In 
plaats van denken in oplos-
singen stort GroenLinks Cas-
tricum liever verder in de pro-
blemen.” Volgens Steeman 
hebben wethouder Klijnstra 
en burgemeester Mans hun 
politieke verantwoordelijk-
heid al genomen en levert de 
actie van GroenLinks alleen 
maar meer problemen op.

GroenLinks: wethouder 
Klijnstra moet opstappen



Lara brengt met haar 
stem licht in duisternis

Limmen - Limmen Cultuur 
heeft Lara Boode uitgeno-
digd om wat licht te brengen 
in de donkere dagen van ja-
nuari.  Op zondag 24 janu-
ari vanaf 14.30 geeft zij een 
optreden in de protestant-
se kerk aan de Zuidkerken-
laan. Lara volgde een mu-
ziektheateropleiding op de 
musicalacademie en speel-

de in grote en kleine thea-
tervoorstellingen. Zij zingt 
diverse muziekstijlen waar-
onder: fado, soul, chansons, 
pop en kleinkunst en doet dit  
in verschillende talen en di-
alecten onder andere: Frans, 
Spaans, Fries, Drents, Gro-
nings en Nederlands. Kaar-
ten via www.limmencultuur.
nl of bel 072-5053274.

Jaaroverzicht
In de Castricummer van 6 ja-
nuari 2016 zien wij per maand 
een overzicht van belangrijke 
gebeurtenissen. Dat is erg in-
teressant om te lezen. De Mo-
numentenraad is blij met de 
vermelding van twee feiten. 
Een paar kleine opmerkingen 
daarbij. 
Kijk Uit is geen Gemeentelijk- 
maar een Rijksmonument. Fijn 
dat veel mensen naar de open 
dag van het huis, dat te koop 
is, kwamen kijken. Het blijft 

een bijzonder pand. Wij ho-
pen, dat de Parnassia Groep 
zoals beloofd een goed rent-
meester zal zijn over het 
Rijksmonument de begraaf-
plaats van Bosch en Duin. In 
de praktijk ziet het er niet echt 
uit dat aan de toezegging aan 
Oud Castricum gevolg gege-
ven wordt.

Namens de Monumenten-
raad Castricum, Adriaan van 
Liempt, voorzitter.

Tweede boek Marja West
Echt barkeepers heten Henk

Castricum - ‘Een veelbelo-
vende schrijfster met een ori-
ginele humoristische stem,’ 
noemt Marion Pauw haar: 
Marja West, geboren en ge-
togen in Castricum. Tot 2012 
woonde zij in Limmen. Daar-
na gooide zij het roer volledig 
om. Ze verkocht alles, ging in 
een bos in Drenthe wonen en 
leefde haar droom: schrijven. 

In 2014 kwam haar manus-
cript bij Ambo|Anthos Uit-
gevers terecht, de uitgeve-
rij die ook auteurs als Her-
man Koch, Simone van der 
Vlugt en Nicci French verte-
genwoordigt, en sindsdien 
schrijft West fulltime. Niet al-
leen boeken, maar ook kor-
te verhalen. In opdracht is zij 
bezig met het schrijven van 
een filmverhaal. In april 2015 
debuteerde Marja West met 
haar humoristische thriller 
Uitgeteld dat goed werd ont-
vangen door zowel de pers 
als de lezers. In april van dit 
jaar verschijnt ‘Echte barkee-
pers heten Henk’, een unieke 
en spannende satire over het 

leven leuker liegen via social 
media, de zoektocht naar er-
kenning en je ontworstelen 
aan een opgelegde rol in het 
leven. Als de weinig succes-
volle Paul na een bomaan-
slag wordt geïdentificeerd 
als de steenrijke Vincent van 
Heer besluit hij de vergissing 
in stand te houden. Hij raakt 
echter compleet verstrikt in 
zijn gelogen leven.

Donateursconcert Emergo
Castricum - Zaterdag 16 ja-
nuari geeft muziekvereniging 
Emergo in het Jac. P. Thijs-
se College weer haar jaarlijk-
se concert speciaal voor haar 
donateurs. 
Het concert begint om 20.00 
uur en de toegang voor do-
nateurs is uiteraard gratis. 
Ook  wie geen donateur is 
van Emergo is welkom. Voor 
niet-donateurs bedraagt de 
toegang vijf euro.
Veel muziekverenigingen on-
dervinden de gevolgen van 
de bezuinigingen op subsi-
dies en culturele fondsen. 
Ook muziekvereniging Emer-
go is hierop helaas geen uit-
zondering. Daarom is het 
mooi dat Emergo mag reke-
nen op een toenemend aan-
tal donateurs en sponsors. 
Ook nu weer zullen alle or-
kesten van Emergo met een 

kort programma laten ho-
ren waartoe zij in staat zijn. 
Zo laat brassband Backum 
Brass nog een keer de fina-
lehoren van het werk waar-
mee het orkest in 2015 kam-
pioen is geworden. Vermel-
denswaard is ook de medley 
die Backum Brass speelt uit 
de film Brassed Of. Deze film 
gaat over het wel en wee van 
een brassband uit een Engels 
mijnwerkersstadje. Tijdens 
het programma van het fan-
fare-orkest zingt Jamie Zaal 
solo. 
Jamie is een van de jongste 
leden in het fanfare-orkest 
en hij laat horen dat zang en 
een fanfare-orkest heel goed 
samen gaan. 
Na afloop van het concert 
omlijst de Ray’s Initiative Big 
Band de ‘derde helft’ van de 
avond muzikaal.

Dj Snor en 
Fruns in Bak

Castricum - De vrijwilligers 
van De Bakkerij hebben ook 
dit weekend weer een vrolijk 
stemmend programma sa-
mengesteld. Dj Snor brengt 
vrijdag tegendraadse elektro, 
indie en underground. De za-
terdag is gereserveerd voor 
de maandelijkse Fruns Jazz 
Club; een avond vol dans en 
muziek, waar de cursisten 
van Fruns hun eerder op de 
avond geleerde moves kun-
nen laten zien. Meer infor-
matie via frunsdansstudio@
gmail.com. Aanvang 21.00 
uur, toegang is gratis.

Regio - Iedere maandag is 
het mogelijk om van 13.30 
uur tot ongeveer 14.30 uur 
samen te sporten in de 
Heemskerkse duinen. Zowel 
mannen als vrouwen van-
af 60 jaar, die nog een ste-
vige wandeling kunnen ma-
ken, kunnen meedoen aan 
deze sportactiviteit. 
Er wordt gestart met een uit-
gebreide warming-up. Daar-
na wordt er gelopen en stevig 
doorgewandeld, afgewisseld 
met oefeningen. Het betreft 
dus geen hardloopgroep. Er 
wordt afgesloten met een 
stretching. Geïnteresseerden 
kunnen zich om 13.30 uur 
verzamelen bij de duiningang 
Rijksstraatweg (Kraaijennest) 
in Heemskerk.

Buiten bewegen 
voor senioren

Castricum - Judith Bosman 
geeft op woensdag 20 janu-
ari in de bibliotheek in Cas-
tricum informatie over wat 
hooggevoeligheid is en wat 
dat met iemand doet in het 
dagelijks leven. Haar presen-
tatie begint om 20.00 uur. De 
bijeenkomst wordt georgani-
seerd onder de noemer De 
Ochtenden. Aanmelden kan 
op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl via de agenda.

Hooggevoelig

Castricum - Er gaat een 
nieuwe medicatiecursus van 
start op dinsdag 19 janua-
ri van 10.30 tot 12.00 uur en 
op woensdag 20 januari van 
19.30 tot 21.00 uur. Loca-
tie: Yogacentrum Castricum, 
Castricummerwerf 108.   In-
lichtingen: M. Schiller, 0251 
657911, suus@doglover.com. 
De cursus bestaat uit acht 
lessen.

Meditatiecursus

Castricum - Op donder-
dag 7 januari om 2.00 uur 
werd een drankrijder aange-
houden op de Henri Schuijt-

Drankrijder zonder rijbewijs
straat. De bestuurder blies 
niet alleen 585 ug/l, maar 
bleek ook niet te beschikken 
over een rijbewijs. 

Castricum - In de derde 
week van januari  komen 
over de hele wereld christe-
nen bij elkaar om te oefenen 
in eenheid.  Ook in Castri-
cum. Er is een oecumenische 

Week voor
de eenheid

viering op zondag 17 januari 
om 16.00 uur in de Pancrati-
uskerk. Thema: ‘Het woord is 
aan jou’, voorbereid door de 
kerken in Letland. Voorgan-
ger is ds. Dick van Arkel. Na 
afloop met elkaar te eten. De 
Raad van Kerken zorgt voor 
soep, de bezoekers nemen 
brood mee om te delen.
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Succes DOS-turnsters
Castricum - Afgelopen 
weekend waren de tweede 
voorwedstrijden van ray-
on Kennemerland. In Be-
verwijk streden de meis-
jes voor podiumplaatsen 
en kans op doorstroming 
naar de volgende ronde.

Zaterdag ging DOS met ze-
ven medailles naar huis. Jet 
Dreijer en Imke Lute werden 
eerste, er waren vier tweede 
plaatsen voor Amber Blaauw, 
Yentl van Leeuwen, Mihray 
Seley en Stijne de Winter. 
Denise Scheerman ging met 
een bronzen plak naar huis. 
Jet, Amber en Denise werden 
ook nog eens rayonkampioe-
ne. Al  deze meisjes zijn sa-
men met Marjolein Zoontjes 
en Liisa van Leeuwen door-
gestroomd naar de volgen-

de wedstrijdronde. Zondag 
waren de meisjes uit de D2 
en de vijfde divisie aan de 
beurt.  Drie meisjes turnden 
hun eerste wedstrijd die werd 
beloond met zilver voor Ron-
ja Walraven en brons voor 
Eline Korthouwer haar vijf-
de plaats. Marit Scholtens 
behaalde in haar niveau een 
zilveren medaille en stroomt 
daarmee door. Marinka Jon-
ker is rayonkampioene en 
behaalde goud. Naast haar 
op het podium stond Anna 
Borst op de tweede plaats en 
Leticia Jonker met brons op 
de vierde waardoor zij, sa-
men met Quely Figelet, door-
stromen. Quinty Brand werd 
ook rayonkampioene met 
een gouden plak, zij stroomt 
samen met Hanna de Ruijter 
door. Foto: Marlies Fatels. 

Tekenen bij Toonbeeld 
met de rechterhersenhelft
Castricum - Op dinsdag 2 
februari start bij Toonbeeld 
de cursus Tekenen met de 
rechterhersenhelft voor be-
ginners. Deze cursus gaat er 
vanuit dat ook tekenen een 
vaardigheid is die je kunt le-
ren. De Amerikaanse teken-
docent Betty Edwards ont-
wikkelde deze methode, die 
gebaseerd is op hersenon-
derzoek én haar eigen jaren-
lange ervaring als tekendo-
cent. De theoretische achter-
grond achter deze tekenme-

thode: de rechterhersenhelft 
is de zetel van de intuïtie, 
ruimtelijk inzicht, verbeelding 
en creativiteit. In de meestal 
dominerende linkerhersen-
helft bevinden zich onder an-
dere kritiek, tijdsbesef, taal, 
logica en analytische vermo-
gens die vaak een remmen-
de werking hebben op de 
ontwikkeling van de creativi-
teit. Met dit systeem leren de 
deelnemers over te schake-
len naar de zienswijze van de 
creatieve rechterhersenhelft. 

De cursus bestaat uit zeven 
lessen. Meer informatie staat 
op www.toonbeeld.tv.

Castricum - Zaterdag 9 ja-
nuari was de tweede wed-
strijd van de pupillen cross-
competitie. Met ruim 35 pu-
pillen was AV Castricum 
goed vertegenwoordigd. Op 
en rondom de sintelbaan van 
Aro ’88 in Obdam was een 
leuk maar zwaar parcours 
uitgelegd via gras, over stro-
balen en heel veel prut, een 
echte cross. 
Zes pupillen van trainer Kees 
Vrolijk wisten een top-5 klas-
sering in hun leeftijdscatego-
rie te behalen: De zesjarige 
Gigi Martens (foto) liep ver-
rassend naar de eerste plaats 
bij de mini meisjes. Sepp 
Schulte werd tweede bij de 
jongens- B en heeft hiermee 
zijn finaleplaats al zekerge-
steld. Franka Holland liep een 
sterke en tactische race en 
werd derde in haar catego-
rie meisjes-A2. Sanoë Pen-
ha liep naar een mooie vijf-
de bij de meisjes-B. En Jas-
mijn Admiraal deed dit bij de 
meisjes-A1. Hessel de Vries 

behaalde een vijfde plaats in 
de categorie jongens-A2. De 
cross competitie bestaat uit 
drie voorronden, en een regio 
finale. Na de derde voorron-
de van 6 februari is bekend 
welke individuele pupillen en 
welke ploegen zich plaatsen 
voor de finale in maart.

Bijzondere expositie 
met cowboyschilderijen 
Castricum - Tot en met don-
derdag 11 februari zijn olie-
verfschilderijen van Nancy 
van den Boom uit Uitgeest 
te zien in galerie Streetscape 
op de Dorpsstraat 7 in Cas-
tricum. 
Het idee om cowboys te 
schilderen werd geïnspi-
reerd door haar fascina-
tie voor paarden en de ele-
menten die cowboys te paard 

trotseren. Veel passanten za-
gen de bassist in de etalage, 
waar nu een portret hangt 
van Toon Hermans. Op hout 
geschilderd door Carla La-
roo (Egmond-Binnen) een 
van de openingsexposanten. 
Haar expositie is nog te zien 
tot en met zondag 17 januari.
Geopend van donderdag tot 
en met zondag van 14.00 – 
17.30 uur. 

Schaakderby in evenwicht
Bakkum - De spannen-
de schaakderby tussen Bak-
kum en Castricum 3 eindigde 
in een gelijkspel: 3-3, net als 
vorig seizoen. Bakkum was 
op volle sterkte naar Castri-
cum getogen en op papier 
is het team van coach Bob 
Bakker sterker. Doch, Castri-
cum uit, blijft altijd lastig. Zo 
werd anders de succesvol-
le Bakkummer Han Kempe-
rink aan bord 4 spoedig over-
rompeld door Gerard Blees in 
een spectaculaire partij. Aan 
bord 5 speelden Gren Note-
boom (Bakkum) en de oude 
nestor Jos Maasdijk een de-
gelijke partij, die dan ook in 

remise eindigde. Aan bord 6 
wist Rob Gallenkamp (Bak-
kum) na een lange strijd Eric 
van Benschop te verslaan. Op 
bord 2 was ook een spannen-
de strijd gaande tussen Pe-
ter Siekerman (Bakkum) en 
Hemmo Dekkers. Siekerman 
stond goed, maar Dekkers 
kreeg pardoes een gevaarlij-
ke aanval, die Siekerman ter-
nauwernood kon verdedigen. 
Daarna nam Siekerman weer 
het heft in handen en won 
gedecideerd de partij. Aan 
bord 3 speelde Fons Vermeu-
len (Bakkum) een moeizame 
partij tegen Boor Fekkes. Het 
zag er naar uit dat de par-

tij in remise verzandde. Fek-
kes kreeg echter een meer 
aanvallende stelling, die uit-
eindelijk zelfs tot mat leidde. 
En zo stond het weer gelijk 
en moest de beslissing val-
len aan bord 1, Arno Schlos-
ser (Bakkum) tegen Ab Hool-
horst. Hoolhorst overzag een 
winnende combinatie, waar-
na het spel belandde in een 
lastig toreneindspel met een 
pluspion voor Hoolhorst. In 
de lichte tijdnoodfase na-
men beide spelers geen ri-
sico en werd de vrede gete-
kend. Met het gelijkspel blijft 
Bakkum koploper, maar Ex-
celsior uit Heemskerk kwam 
langszij (de volgende tegen-
stander van Bakkum). Castri-
cum staat derde. 

Vuur op het 
bord Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 8 ja-
nuari speelden de schakers 
van Vredeburg het jaarlijkse 
toernooi om het snelschaak-
kampioenschap. Op elf bor-
den was het negen ronden 
lang ‘vuur op het bord’. Toen 
na bijna honderd partijen de 
kruitdampen waren opge-
trokken, bleek Harold Ebels 
met een score van 7,5 uit 9 
zich de nieuwe snelschaak-
kampioen te mogen noe-
men. Ebels die de titel eer-
der veroverde in 2000 en in 
2005 verloor alleen het du-
el van zijn zoon Hidde en 
noteerde een remise tegen 
de sterke Bob Stolp. Hidde 
Ebels eindigde met een zelf-
de puntenaantal (6,5 pun-
ten) als de nummers drie en 
vier Bert Hollander en Bob 
Stolp en werd op basis van 
weerstandspunten als twee-
de gerangschikt. 

Komende vrijdag speelt het 
tweede team van SV Vrede-
burg een bondswedstrijd te-
gen Heerhugowaard 4 en 
hervatten de overige spelers 
de interne competitie.



Wereldmuziek en 
-buffet voor goed doel

Castricum - Op  zondag 
31 januari speelt de wereld-
muziekband Folq-World in 
de Pancratiuskerk. De band 
brengt een grote verschei-
denheid aan muzikale stijlen 
en ritmes in een twee uur du-
rend concert, waarin vrolij-
ke klezmer, melancholische 
Argentijnse tango’s, Fran-
se musettes, Keltische lied-
jes en zigeunermuziek de re-
vue passeren. Het optreden 
begint om 15.00 uur. Daarna 
is er nog een wereldbuffet, 
waarvoor men kan reserve-
ren. Het optreden alleen kost 
tien euro. De entree voor mu-
ziek en eten bedraagt 36 eu-
ro. De opbrengsten van deze 
middag gaan geheel naar het 
Foodcentrum in Ethiopië. Op-
geven kan via Jeaneke van 
Diepen 06-20272190. 

De band Folq-World bestaat 
uit vier muzikanten: Paul 
Hondius: zang, gitaar, fluiten 
en altsax; Rico Linders: klari-
netten, sopraansax en man-
doline; Kees Rood: accorde-
on en Hans-Peter Pluim: bas. 
Ze spelen muziek die bijna 
vergeten is of bij slechts wei-
nigen bekend, maar voor een 
groot publiek toegankelijk is. 
Dit alles wordt gespeeld op 
een veelheid aan instrumen-
ten met af en toe een lied, 
waarbij ieder stuk een eigen 
sfeer uitstraalt. Bij het we-
reldbuffet zal de nadruk lig-
gen op gerechten uit de lan-
den die in de muziek worden 
aangedaan, zoals Grieken-
land, Frankrijk, Ierland, Italië 
en Argentinië. Er worden ook 
twee Ethiopische gerechten 
gemaakt.

Drie profclubs op 
bezoek bij FC Castricum
Castricum - FC Castricum 
krijgt drie profclubs op be-
zoek. Op zaterdag 16 januari 
spelen AZ, PSV en FC Twen-
te een toernooi bij FC Castri-
cum. Een team met geselec-
teerde spelers uit de regio 
maakt het deelnemersveld 
compleet. 

AZ onder 13 belegt al jaren 
een mini-trainingskamp bij 
FC Castricum. De C1 van FC 
Castricum speelde dan een 
oefenwedstrijd tegen de ta-
lentjes uit Alkmaar. Vorig jaar 
had Ron Kooij, teammana-
ger bij AZ onder 13, de leef-
tijdsgenoten van FC Twente 
en PSV uitgenodigd voor een 
drieluik.
Dit initiatief heeft nu een ver-
volg gekregen met een regi-
onaal team als vierde deelne-
mer. Deze ploeg bestaat uit 
de beste eerstejaars C-juni-
oren van FC Castricum, Vi-
tesse’22, Limmen, Meervo-

gels’31, FC Uitgeest en HSV. 
Rob Kramer, hoofd jeugdop-
leiding bij FC Castricum, en 
Limmen-trainer Everard Luij-
ckx hebben de regionale se-
lectie samengesteld.
Het regioteam opent het 
toernooi om tien uur tegen 
de jonge talenten van PSV. 
De laatste wedstrijd begint 
om half drie. Het regioteam is 
dan de tegenstander van FC 
Twente. Naast topvoetbal met 
de vedettes van de toekomst 
in de hoofdrol vindt de loting 
van het Johanna’s Hof E-Top 
Tournament plaats. De orga-
nisatie is er weer in geslaagd 
om vijftien sterke ploegen 
naar Castricum te halen. Bij 
de loting zal een aantal spe-
lers van AZ onder 13, die ac-
tief was op een eerdere editie 
van het Johanna’s Hof E-Top 
Tournament, assisteren. De 
loting zal om ongeveer kwart 
voor een plaatsvinden. Foto: 
AZ Media.

Duisternis in 
Alberts Hoeve

Castricum - Al tien dagen is het donker in Alberts Hoeve, 
omdat de straatverlichting is kapot is. ,,Totale duisternis, ide-
ale omstandigheden voor diefstal of een overval², zegt Paul 
Pavlovic die de foto maakte. ,,Mensen hebben tevergeefs 
naar Liander en de gemeente gebeld, maar er komt niemand 
in actie.”

www. .nl

www. .nl

Castricum - Tijdens de eer-
ste speelavond van 2016 
kwamen veel spelers tot pri-
ma prestaties bij biljartver-
eniging Wik. Dertien spelers 
eindigden boven hun moy-
enne en scoorde tien of meer 
punten. De strijd om de eer-
ste plaats wordt met de week 
spannender, de vier koplo-
pers kruipen dichter naar el-
kaar toe. Aangezien Kees 
Baars de aankomende we-
ken niet kan spelen, komt er 
een vertekening in de rang-
lijst die nog steeds fier wordt 
aangevoerd door Hein Kitsz. 
Door twee overwinningen 
met elf punten nestelde Pe-

Spanning stijgt bij Wik

Nicolás de Hilster haalt uit
Castricum - In slechts vier 
beurten versloeg Nicolás de 
Hilster de 57/2 kaderspe-
ler Vincent Veld bij biljartver-
eniging Onder Ons. Nicolás 
maakte twee series van 49 
en 36 en bewijst de waarheid 
van het gezegde: oefening 
baart kunst. Want hij heeft 
behoorlijk wat trainingsuur-
tjes in Biljartcentrum Castri-
cum gemaakt en dit begint 
zijn vruchten af te werpen. 
Vincent bood goedtegen-
stand en kwam, mede door 
een serie van 83, op 147 ca-
ramboles. Over vier beurten 
is dit nog altijd een gemid-
delde van 36. Dick Pruis ver-
sloeg in zeven beurten Alex 
Völker. Alex sputterde nog 
wat tegen met een serie van 
33, maar Dick maakte met 
een slotserie 46 de partij uit. 

De rekensom is eenvoudig, in 
zeven beuren 140, een prima 
prestatie van de kaderspe-
ler. Wim Schermer was Hans 
Gosselink in elf beurten de 
baas. Hans maakte nog wel 
een mooie serie van 51, maar 
moest toch toezien dat Wim 
in beurt elf de partij op zijn 
naam zette.  

Onder Ons Castricum heeft 
nog plaats voor nieuwe biljar-
ters. Op maandagavond  ligt 
de drempel wat lager, tot cir-
ca drie moyenne. Op de dins-
dagavond zijn spelers vanaf 
drie moyenne welkom. Neem 
contact op met Cees Suur-
mond: 06-44-878766 of Hans 
Gosselink 0251-655248. Een 
proefpartij meespelen kan 
ook.  Het adres is Geester-
duin 52, naast de Vomar.

Castricum - Om het nieuw 
jaar goed te beginnen heeft 
speel-o-theek Castricum een 
leuke verkleedkledingactie. 
Alle huidige leden mogen 
één stuks verkleedkleding 
gratis lenen en alle nieuwe 
leden twee stuks. Een lid-
maatschap is vijf euro per 
kwartaal, voor wie eens per 
maand meehelpt gratis. El-
ke dinsdag open van 9.00 tot 
10.00 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 13.00 uur in de oude 
Augustinusschool.

Verkleedactie

ter Groenendal zich nu op de 
tweede plaats met drie pun-
ten achterstand. Zijn eer-
ste elf punten pakte Pe-
ter tegen Cees Burgmeijer 
die tien punten binnenhaal-
de. De grootste verrassing 
was de uitstekende presta-
tie van Rien Emmerik tegen 
Gerard de Zeeuw. Beide spe-
lers speelde een prima partij 
en eindigde beide gelijk in de 
score, wat Rien dertien pun-
ten en Gerard twaalf punten 
opleverde. Mooi was de hoge 
serie van twaalf caramboles 
in de veertiende beurt. Stand: 
1. Hein Kitsz, 2. Peter Groe-
nendal, 3. Frans Lute. 

Lanen van 
Nijenburg

Heiloo - Het landgoed Nij-
enburg heeft in de 18de en 
19de eeuw zijn vorm gekre-
gen die ook nu nog duide-
lijk herkenbaar is het patroon 
van lanen en paden. 
Tijdens de IVN-wandeling op 
zondag 17 januari worden de 
bijzondere plekken op het 
landgoed bezocht. 
Aanvang 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kenne-
merstraatweg. Een donatie 
wordt op prijs gesteld. Opga-
ve vooraf is niet nodig. Foto: 
Paul ten Have.
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