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Toren op de Papenberg
Castricum - De werkgroep 
Oud-Castricum wil her-
stel van het oorspronkelijke 
weidse uitzicht vanaf de Pa-
penberg. De inzet heeft een 
fraai resultaat opgeleverd. 
Dat is te lezen op de websi-
te van de werkgroep. 
Na overleg met een aan-
tal belanghebbenden heeft 
PWN besloten dat er een uit-
kijktoren komt op de Papen-
berg onder de voorwaarde 
dat een deel van deze inves-
tering door anderen wordt 
gedragen. Ook is de voor-
waarde gesteld dat het hui-
dige toegangspad boven op 
het speelduin naar het pla-
teau op de Papenberg wordt 
afgesloten. In plaats daarvan 
wordt een trap aangelegd 
vanaf het pad Onderlangs 
naar het plateau.
Er is een hoogtemeting ge-
daan waaruit blijkt dat de to-
ren een minimale hoogte zal 
moeten hebben van zes tot 
zeven meter om 360 graden 

rond te kunnen kijken. Ver-
der worden er nog onderzoe-
ken gedaan of de aanleg van 
de trap door het bos nog sig-
nificante aantasting kan ver-
oorzaken.
In de loop van de jaren is er 
heel veel zand naar beneden 
gelopen waardoor de tank-
muur, een gemeentelijk mo-
nument, onderaan het speel-
duin bijna uit het zicht is ver-
dwenen en het pad Onder-
langs daar ruim een me-
ter hoger is komen te liggen. 
Het pad zal verlaagd wor-
den en de muur weer in het 
zicht gebracht door het zand 
naar boven te transporte-
ren. Ook de duinbeek op de 
grens van het Vitesseterrein 
en het pad Onderlangs wordt 
hersteld. De voor het groot-
ste deel verlaten tuingrond 
aan het pad Onderlangs na-
bij de Beverwijkerstraatweg 
wordt omgevormd in natuur. 
Het streven is dat de plannen 
begin 2018 gerealiseerd zijn.

Castricum - Vrijdagmor-
gen vroeg is aan de Willem 
Alexandersingel een oude, 
witte gans doodgebeten 
door een loslopende hond. 
Gijs de gans was zo’n 25 
tot 30 jaar oud en was de 
laatste jaren altijd te vin-
den op een vast plekje. 

Verschillende mensen rea-
geerde met afschuw op het 
bericht. Zij hebben er boven-
dien geen goed woord voor 
over dat de eigenaar van de 
loslopende hond niets heeft 
gedaan om erger te voorko-
men. De hond liep los.
,,Gijs had juist voor dit vaste 
plekje gekozen, omdat daar 

de eigenaar zich uit de voe-
ten met twee kleine honden.  
,,Gijs blies zwaargewond aan 
zijn borst zijn laatste adem 
uit op de stoep van de men-
sen waar hij jaren voor de 
deur heeft gewoond. Er wo-
nen meer watervogels langs 
de vijvers. Ik ben bang dat 
straks de jonge zwaan in die-
zelfde vijver aan de beurt is. 
Er is een aanlijnplicht, maar 
die wordt massaal overtre-
den. Misschien toch meer 
handhaving van de politie?”

zijn maatje voor het laatst 
is gezien, dus bleef hij daar 
trouw wachten”, vertelt Mar-
jorie Janse. ,,Daarvoor zat de 
gans in de Anna Paulowna-
vijver. Bewoners van de Wil-
len Alexandersingel hoor-
den vrijdagmorgen vroeg een 
enorm lawaai, geschreeuw 
van Gijs die zich probeerde te 
verweren, maar hij werd al-
le kanten rondgesleept door 
het hondje en misschien zelfs 
twee.” 
Na de slachtpartij maakte 

Reformmarkt.nl 
a.s. vrijdag op de markt. 

Uw gezonde start 
van het nieuw jaar. 

Muesli supermix 
zak 750gr  
Van €5,- 

Voor €4,- 

TOMPOUCE VAN DE WEEK

SLAGROOM TOMPOUCE

IN MAAR LIEFST 8 SMAKEN

1,75

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Hooglander burgers
Elke 2e gratis

Kant en klaar
350 gr krieltjes
350 gr rauwkostsalade
2 minute steaks
Samen €6,00
Topper!!
Huisgemaakte
leverkaas
100 gr €1,49
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Het HELE JAAR
in de aanbieding

Ariel 
wasmiddelen
Alle soorten 
3 verpakkingen              /                        /14,25 - 39,57
Nu 9,50 - 26,38

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten 
4 pakken             /                    /8,16 - 11,56 
Nu 6,12 - 8,67

Lay’s chips
Alle soorten 
2 zakken à 300 gram              /           3,36

Unox  
soepen
Alle soorten 
3 blikken à 800 ml              /                  /4,59 - 5,49 

 *  Alle combinaties mogelijk:  
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.  
• 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com 
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(Zie advertentie elders in deze krant)

 DEZE WEEK IN DE KRANT

De diabetes revolutie

Gans Gijs doodgebeten, eigenaar 
hond maakt zich uit de voeten
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Dutch bluesband Route 
61 bij Mezza Luna

Castricum - Zondag 15 ja-
nuari start Grandcafé Mezza 
Luna weer met Blues in Cas-
tricum. Dit keer komt de Dut-
ch Bluesband Route 61 spe-
len met vier zeer ervaren mu-
zikanten die gepassioneerd 
zijn van de blues en dit dan 
ook met hart en ziel uitdra-
gen. Met deze passie en hun 
ervaring, van festivals tot in 
de kleinste kroegjes, staat 
deze band garant voor een 
spetterend optreden. Hun re-
pertoire bestaat uit authen-
tieke blues, bewerkte songs 
van de oude meesters, maar 
ook eigentijds zelfgeschre-
ven werk en zodoende be-
reiken ze zo’n breed moge-
lijk publiek. 
Samenstelling van de band:  
Steven de Bruyn; gitaar en 
zang, Gerard Werner, drums, 
Rinus Vink, bas, Carolus van 
Kuilenburg ; harmonica. Het 

optreden gaat van start om  
15.30 uur en de toegang is 
gratis. 
Na afloop zijn er de beroem-
de blues-kipsateetjes voor 
een aantrekkelijke prijs. Op 
25 januari is er een pubquiz 
bij Mezza Luna.

Expressie speelt Schuld 
in nieuwe theaterzaal

Castricum - Op 20, 21 en 22 
januari heeft de Castricum-
se toneelgroep Expressie een 
echte primeur in de gloed-
nieuwe theaterzaal van Gees-
terhage. Dan gaat het avond-
vullende drama ‘Schuld’ in 
première, het debuut van to-
neelschrijfster Anke Huis-
man. Het stuk gaat over twee 
mannen die vrijkomen na-
dat ze jarenlang voor moord 
in de gevangenis zaten. De 
twee proberen een nieuw le-
ven op te bouwen, maar dat 
blijkt niet gemakkelijk. Bei-
den worstelen op hun eigen 
manier met het verleden dat 
ze met zich meedragen.
Nooit eerder schreef één van 
de Expressieleden een volle-
dig script dat de basis werd 
voor een voorstelling. An-
ke Huisman (33), journaliste, 
is al acht jaar lid van Expres-

sie. Nu maakt ze haar debuut 
als toneelschrijfster. ,,Het 
plot had ik al een tijd in m’n 
hoofd. Ik wist dat het moest 
gaan over schuld en on-
schuld”, aldus Huisman. ,,De 
verdere invulling kwam gro-
tendeels tot stand dankzij de 
improvisaties van de groep. 
De spelers bouwden zelf hun 
karakters op.” Dat leidde tot 
een spannend stuk waar-
in het verleden van de twee 
hoofdrolspelers langzaam 
wordt ontrafeld. Schuld is te 
zien op vrijdag 20 en zater-
dag 21 januari om 20.00 uur 
en op zondag 22 januari om 
14.00 uur in de gloednieuwe 
theaterzaal van Geesterhage. 
Reserveren kan via www.to-
neelgroepexpressie.nl. Kaar-
ten zijn tevens in de voorver-
koop verkrijgbaar bij boek-
handel Laan in Castricum.

Nog eens ijsschotsen 
op het strand Bakkum

Castricum   Er stond een fo-
to van de winter 1941-1942 
in deze krant vorige week, in-
gestuurd door mevrouw Wit-
kamp.  Op de foto was zij te 
zien omringd door enorme 
ijsschotsen op het strand. In 
het bijschrift staat dat er na-

dien nooit meer ijsschotsen 
op het strand zijn aangetrof-
fen, maar er een nieuwe fo-
to opgedoken. De schotsen 
waren heel wat minder hoog, 
maar op 15 januari 1997 la-
gen er ook ijsschotsen op het 
strand.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 24-12-2016: Ma-
nuela Adalia Kerst dochter 
van Sven Kerst en Kelly Pie-
ters. 26-12-2016: Boet Bak-
ker zoon van Eric C. Bakker 
en Bente Akkerman. 1-01-
2017: Doris Hop dochter van 
Jelle P. Hop en Elidia Wille-
boordse. 04-01-2017: Feline 
Veerle van Splunter dochter 
van Peter P. van Splunter en 
Merlijn L. Sondij. 06-01-2017 
Elin Lize Jansen dochter van 
Liroy Jansen en Angela L. 
Hof. 
Limmen - 28-12-2016: Yara 
Cornelia Borst dochter van 
Erik R. Borst en Heidy H.U. 
Koot. 

Overleden
Akersloot - 28-12-2016: Ge-
orge de Boer gehuwd met 

Cornelia Bos. Castricum - 
20-12-2016: Tjabbechiena 
Harms weduwe van Piet de 
Jong. 22-12-2016: Henricus 
J. Röttgering gehuwd met 
Catharina M.E. Meulenkamp.
23-12-2016`: Yvonne P.M. 
Diephuis gehuwd met Ge-
orge J.M. Davidson. 27-12-
2016: Teetsche J. Madhuizen.
28-12-2016: Jan de Haas ge-
huwd met Amanda J. Lop-
pé. 31-12-2016: Ben Over-
zee. 31-12-2016: Elisabeth 
Maria van Roon weduwe van 
Johannes P. Korver. 3-01-
2017: Ursula C.J. Stengs ge-
huwd met Hendrikus P. Stuif-
bergen. Limmen - 27-12-
2016: Cornelia H.J. Valkering 
weduwe van Wilhelmus J.P. 
Seignette. Elders woonach-
tig: 3-01-2017: Terry A. Olario 
weduwnaar van Lea G. Zoete. 

Castricum - Op dinsdag 17 
januari geeft Cees Tromp, 
theoloog en kunsthistoricus, 
vanaf 20.00 uur een lezing in 
de Maranathakerk over de 
Nederlandse schilderkunst 
uit de vijftiende eeuw. 

Toen in Italië de Renaissan-
ce ontstond, brak er ook een 
grote bloei aan voor de kunst 
in de Nederlanden. 

Ogentroost en 
Duivelsoog

Maar de schilders uit die pe-
riode brachten een nieuwe 
werkwijze tot ontwikkeling. 
Zij schilderden in olieverf en 
voerden deze techniek op 
tot duizelingwekkende vol-
maaktheid. 

Hieronymus Bosch, een van 
de meest intrigerende schil-
ders ter wereld, onthulde in 
zijn schilderijen de duistere 
spanning van vrees en pes-
simisme, die vaak de onder-
stroom vormde van de sere-
ne vroomheid van die eeuw.

www. .nl

www. .nl
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Geschiedenis kunst 
en cultuur in Heiloo

Heiloo - Vanaf 16 en 17 ja-
nuari geeft Jan van der Gies-
sen in de Kleine Kapel van de 
Cultuurkoepel, Kennemer-
straatweg 464, Heiloo weer 
cursussen in de serie Wes-
terse Kunst & Cultuurge-
schiedenis. 
In de cursus Neoclassicisme 
die op maandagmiddag 16 
januari begint geeft Jan zo-
wel aandacht aan de Roco-
co als aan de reactie daarop; 
het Neoclassicisme. Op dins-
dagmiddag 17 januari begint 
hij met de cursus over de Re-
alisme waarin hij de tweede 
helft van de 19de eeuw be-
handelt. Kernthema daarvan 
is het morele aspect dat de 
‘L’Art pour l’art’ verdrong. 
De zeven lessen van beide 
cursussen zijn als volgt inge-
deeld: In de eerste les behan-
delt hij de historische context 
en in de tweede les legt hij de 
kenmerken van de kunst en 
cultuur uit. Daarbij behandelt 
hij het wereldbeeld van de 
mensen die toen leefden en 
wat hun gedrag beïnvloedde. 
Daarna vanaf les drie start 
een reis door Europa; elke les 
naar andere landen of gebie-
den met als laatste de Ne-
derlanden. De enthousias-

te presentatie met mooie af-
beeldingen van kunst en ar-
chitectuur gecombineerd 
met muziekfragmenten zal 
kunstliefhebbers zeker aan-
spreken. De cursus is voor 
iedereen die belangstelling 
voor kunstgeschiedenis heeft 
goed te volgen. Echter in de 
stof zit zoveel uitdagend ma-
teriaal dat ook gevorderden 
geboeid zullen zijn. Elke cur-
sus duurt zeven middagen 
van 14.00-16.00 uur. Het in-
schrijfgeld bedraagt 95 eu-
ro en daarvoor krijgt men ook 
een uitgebreide geïllustreer-
de syllabus. Op www.janvan-
dergiessen.nl staat meer in-
formatie en een inschrijffor-
mulier. Telefonisch kan ook: 
06-51578425 of info@jan-
vandergiessen.nl. Op de fo-
to: Courbet (1854): Bonjour 
M. Courbet – Musée Fabre, 
Montpellier.

Texels trio treedt op in 
De Oude Keuken

Bakkum - Vol enthousias-
me betreedt de Texelse groep 
Anyway, die bestaat uit An-
neke Brons, Irisabella Bakker 
en Ruthie Vazana, al ruim vijf-
tien jaar de podia in Neder-
land. Komende zondag zijn 
ze in De Oude Keuken te zien 
en te horen.
Hun liedjes zijn divers en met 

humor gearrangeerd door 
verschillende arrangeurs en 
in diverse stijlen, van cabaret 
tot klassiek.
A capella gezongen ver-
schaffen hun optredens een 
tinteling voor oog en oor. Je 
zou daarom gerust kunnen 
zeggen: Anyhow, Anywhere, 
Anyway. Aanvang 14.00 uur.

Castricum - Filosoof, trainer 
en schrijver Saskia van der 
Werff geeft op donderdag 19 
januari een inleiding over So-
crates. 
De deelnemers gaan vervol-
gens door de gespreksme-
thode van Socrates te gebrui-
ken, op nader onderzoek uit 
naar de Nederlandse Spino-
za, één van de grootste fi lo-
sofen ter wereld.
Meepraten? De bijeenkomst 
in de bibliotheek in Castri-
cum, Geesterduinweg 1, is 
van 10.00 tot 12.00 uur. Re-
serveren is mogelijk op www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl of bij de klantenservice in 
de bibliotheek.

Spinoza en 
Socrates

Akersloot - Zaterdag 14 ja-
nuari wordt weer een klaver-
jasdrive georganiseerd in ca-
fé De Vriendschap plus ver-
loting. Telefonisch opgeven 
0251-312866. Het begint om 
20.00 uur.

Klaverjassen

Informatiebijeenkomst:
Een gezonde darm, een 

goede gezondheid
Heemskerk - Het Prikkelba-
re Darm (PDS), de ziekte van 
Crohn, Colitis Ulcerosa, over-
gewicht, diabetes, hart- en 
vaatziekten, allergieën, ast-
ma, eczeem, reuma, angs-
ten en depressies, migraine, 
fi bromyalgie en chronische 
vermoeidheid. Mensen den-
ken vaak met deze klachten 
te moeten leren leven. Veel 
van deze klachten (mede) 
worden veroorzaakt en on-
derhouden door darmproble-
men en zijn wel uitstekend te 
behandelen.
Frank Jonkers, van BodyS-
witch Heemskerk, praktijk 
voor integrale geneeskun-
de, vertelt over de relatie tus-
sen de meeste westerse ziek-
tes en de darm(fl ora). Hij legt 
uit waarom problemen in de 
darm zoveel invloed hebben 
op zowel de fysieke als men-
tale gezondheid van volwas-
senen én kinderen. ,,Het is 
vaak lastig om de oorzaken te 
vinden. Maar door onze spe-
cialisatie en ervaring kun-

nen we bijna altijd een pas-
sende behandeling bieden 
die ervoor zorgt dat de klach-
ten verdwijnen”, aldus Frank. 
Op dinsdag 24 januari ver-
zorgt hij een lezing, bedoeld 
voor mensen met aanhou-
dende klachten, om inzicht te 
geven in de invloed van wes-
terse leefstijl op de gezond-
heid in het algemeen, de dar-
men in het bijzonder en om 
te laten zien hoe zijn integra-
le aanpak wellicht een uit-
komst kan bieden.
Deelname aan de lezing is 
gratis. De lezing vindt plaats 
van 19.30 tot 21.30 uur, de 
zaal is vanaf 19.15 uur ge-
opend. Er is plaats voor circa 
50 personen, vooraf aanmel-
den is noodzakelijk. Dat kan 
via de website (www.bodys-
witch.nl), per e-mail (heems-
kerk@bodyswiych.nl) en te-
lefonisch (0251 234000). Bo-
dySwitch, praktijk voor inte-
grale geneeskunde, is geves-
tigd aan de Rijksstraatweg 55 
in Heemskerk.

Dorpsstraat 70  •  Castricum 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 20.45 uur 

dinsdag 20.00 uur  woensdag 20.45 uur 
Allied

zaterdag 21.15 uur
maandag & woensdag 20.00 uur 

Brimstone
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 
The Founder

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur  
De Zevende Hemel

vrijdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur  maandag 18.45 uur 

Down to Earth
zondag 16.00 uur 
dinsdag 14.00 uur  

De kinderen van Juf Kiet
vrijdag 16.00 uur

A Streetcat named Bob
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

zondag 19.30 uur  woensdag 18.45 uur 
Soof 2

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur 

Mees Kees langs de Lijn
zaterdag 16.00 uur

Vaiana (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

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

Vaiana (NL) 2D

Programma 12 jan t/m 18 jan 2017

Allied in première
Allied is het verhaal over 
Max Vatan (Brad Pitt), offi -
cier van de geheime dienst, 
die in 1942 in Noord-Afri-
ka de Franse verzetsstrijder 
Marianne Beausejour (Ma-
rion Cotillard) ontmoet tij-

dens een dodelijke missie in 
vijandelijk gebied. In Londen 
worden ze herenigd, maar 
hun relatie komt onder zwa-
re druk te staan door de ex-
treme omstandigheden van 
de oorlog.

Brimstone is een duister ver-
haal dat zich afspeelt aan het 
einde van de 19e eeuw. 
Het is een spannende, ge-

Brimstone welddadige en epische thril-
ler over Liz, een jonge vrouw 
wiens leven en dat van haar 
gezin op het spel komt te 
staan als een huiveringwek-
kende dominee in haar leven 
verschijnt.
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Start buurtproject Oud-Castricum 
in Juliana van Stolbergschool

Castricum - Oud-Castri-
cum start deze maand met 
haar eerste buurtproject in 
het kader van de viering van 
het 50-jarig bestaan van de 
werkgroep. Daarvoor is ge-
kozen voor de Oranjebuurt.
Op de thema/vertelbijeen-
komst op dinsdagavond 17 
januari in de Juliana van 
Stolbergschool, die voor ie-
dereen vrij toegankelijk is, 
zal oud-gemeenteambte-
naar Ger Foeken om 20.00 
uur een lezing geven over 
de ruimtelijke ordening van 
Castricum in 1967. Hoe zag 
Castricum er toen uit en wat 
voor toekomstplannen voor 
wat betreft wegen en be-
bouwing leefden er toen?  
De organisatoren hopen dat 

tijdens de tweede helft van 
de avond alle aanwezigen  
blijven napraten en herin-
neringen ophalen over het 
Castricum van toen. Inwo-
ners uit de Oranjebuurt wor-
den in het bijzonder uitge-
nodigd om  foto’s mee te ne-
men van omstreeks 1967.
De werkgroep wil zoveel 
mogelijk foto¹s uit dat jaar 
verzamelen van mensen uit 
de Oranjebuurt om op 28 ja-
nuari ‘De foto van de buurt’ 
te kunnen uitkiezen, dus 
welke foto geeft het meest 
spekend het leven uit 1967 
weer? Het hoeft niet per-
se een foto te zijn die in de 
Oranjebuurt genomen is, 
zelfs niet perse uit Castri-
cum, als het maar die tijd 

weergeeft. Het is natuurlijk 
extra leuk al er zoveel moge-
lijk foto’s  van de buurt wor-
den ingeleverd.
De foto, die door de buurt 
wordt uitgekozen, zal aan 
het eind van het jaar in de 
Oranjebuurt uitvergroot bui-
ten te zien zijn. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmel-
den via aanmelden1967@
oudcastricum.com.
Mocht u een foto of meer-
dere foto’s willen inbrengen, 
maar u kunt niet aanwe-
zig zijn op 17 januari,  stuur 
dan uw foto met toelichting, 
naam en telefoonnummer 
naar foto1967@oudcastri-
cum.com. Op de foto: Ko-
ninginnedag in de Margriet-
straat in de jaren ‘60.

Hedy d’Ancona over rol 
en toekomst van links

Castricum - De PvdA-Cas-
tricum houdt op 18 janua-
ri haar traditionele Nieuw-
jaarsreceptie vanaf 20.00 uur 
in Nieuw Geesterhage. Top-
spreekster is Hedy d’Ancona, 
oud-minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur 
en een van de oprichtsters 
van het feministische maand-
blad Opzij. Zij is nog steeds 
een prominent voorvecht-
ster van de emancipatiebe-
weging in Nederland. Afge-
lopen zomer trad ze op een 
spraakmakende manier op 
in het VPROprogramma Zo-
mergasten. Hedy d’Ancona 
zal ingaan op de toekomst-
perspectieven voor de soci-
aal-democratie. Als geen an-
der weet zij dat te schetsen 
vanuit haar rijke ervaring. Zij 

zal ingaan op de de toene-
mende tweedeling op het ge-
bied van kennis, inkomen en 
macht. Ook zal zij haar licht 
laten schijnen op het toene-
mende nationalisme, racisme 
en discriminatie in Nederland 
en in Europa. De fractievoor-
zitter van de PvdA in de ge-
meenteraad van Castricum, 
Dave van Ooijen, zal in zijn
Nieuwjaarsspeech ingaan 
op de democratische ver-
houdingen in Castricum en 
de uitdagingen waar Castri-
cum in samenwerking met 
de BUCH-gemeenten voor 
staat. Daarbij spelen bereik-
baarheid en volkshuisvesting 
een belangrijke rol. Tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie treedt 
ook Edouard, singer-song-
writer uit Castricum op.

James Bond op het 
Jac. P. Thijsse College

Castricum - Maandag 30 
en dinsdag 31 januari pre-
senteert de theaterklas 6vwo 
van het Jac. P. Thijsse Colle-
ge vanaf 20.00 uur de zelf-
geschreven theaterproduc-

tie ‘De naam was Bond’. Het 
stuk is een komische variant 
van de spannende filmreeks 
James Bond.
haal. Na jaren van trouwe 
dienst is ook voor James Bond 

het moment aangebroken om 
met pensioen te gaan. Wie is 
er beter geschikt dan zijn ei-
gen zoon om in zijn voetspo-
ren te treden? De enthousias-
te maar enigszins onervaren 
James junior. kan niet wach-
ten om zijn volle gewicht in 
de strijd te gooien en te gaan 
werken bij de MI6-organisa-
tie. Nog nooit stond er zoveel 
op het spel in een tijd waarin 
niemand meer te vertrouwen 
is. Gaat het James lukken om 
zijn missie tot een succesvol 
einde te brengen, ondanks 
zijn morbide obesitas?

Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
de informatiebalie van het 
Jac. P. Thijsse College of via 
Llw@jpthijsse.nl. De winst 
gaat naar Make-A-Wish, 
een organisatie die de lief-
ste wens van kinderen met 
een levensbedreigende ziekte 
vervult. Een cheque met het 
opgehaalde bedrag wordt na 
de voorstelling op 31 januari 
overhandigd worden. 

Expositie schilderkunst 
en architectuur

Castricum - De etalagega-
lerie in het dorp staat ge-
heel in het teken van bouw-
kunst. Geïnspireerd door de 
architectuur heeft Oud-Cas-
tricummer Matthijs de Wit 
zich de afgelopen jaren ont-
wikkeld in het schilderen van 
stadsgezichten. 
Vlotte penseelstreken, kleur-
rijke accenten en veel dy-
namiek kenmerken de ge-
heel eigen stijl. Matthijs: ,,Ie-
dere wandeling of fietstocht 
door de stad is telkens weer 
een soort ontdekkingstocht, 
waarin ik op zoek ben naar 
verborgen plekken, bijzon-
dere doorzichten en schilder-
achtige details.” In opdracht 
maakt hij in het gewenste 
formaat ook sfeervolle schil-
derijen van dorps- en stads-
gezichten.  
Matthijs studeerde bouw-
kunde in Delft en is als ar-
chitect ruim tien jaar werk-
zaam bij Marc Prosman Ar-
chitecten in Amsterdam, dat 

met een selectie woonhuizen 
ook een deel van de exposi-
tie beslaat. De afgelopen ja-
ren heeft het bureau meer-
dere moderne villa’s en ver-
bouwingen in Castricum en 
Bergen gerealiseerd. De ont-
werpen kenmerken zich door 
een heldere structuur van 
mooie zichtlijnen en uitge-
kiende verhoudingen. De ex-
positie van Schilderij Amster-
dam en Marc Prosman Ar-
chitecten is te zien in de eta-
lagegalerie, Dorpsstraat 63.  
Bouwbedrijf Groenland stelt 
de etalages sinds augus-
tus via Streetscape beschik-
baar voor creatieve kunstui-
tingen. Deze expositie kwam 
tot stand via Jelmer Groen-
land, die een jaar lang stage 
liep bij het architectenbureau 
van Marc Prosman in Am-
sterdam. 
Op de foto Matthijs de Wit 
voor etalage Dorpsstraat 63 
Castricum. Fotografie: Saskia 
Steenbakkers.
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Ingrid Meerman vijf jaar 
Knipkapster in Limmen

Limmen - Op 1 januari 2017 
was het vijf jaar geleden dat 
Ingrid Meerman de kapsa-
lon van dé herenkapper van 
Limmen, Jan Stuifbergen 
overnam. Dat was een unie-
ke mogelijkheid voor Ingrid 
die al tientallen jaren erva-
ring opdeed in het herenvak. 
Uit de bedrijfsnaam Knipkap-
ster is al op te maken dat de 
nadruk op het knippen ligt. 
Een heren -of dameskapsel 
vragen om een geheel eigen 
aanpak. Daarbij komt dat ie-
dereen een andere inplant 
heeft en de trends in kapsels 
volgen zich tegenwoordig ra-
zend snel op. 
Volledig gediplomeerd en 
met een zeer ruime erva-
ring weet Ingrid Meerman 
met haar knipwerk bij ieder-
een de basis te leggen voor 
een goed zittend kapsel. Nu 

zij haar eerste Lustrum viert 
kan gezegd worden dat zij als 
waardig opvolger de kapsa-
lon aan de Kerkweg 42 heeft 
voortgezet. 

Om het feestjaar in te luiden 
is onlangs de huisstijl van de 
Knipkapster volledig in het 
nieuw gestoken. Hetzelfde 
geldt voor de kapsalon waar 
lichte, frisse kleuren gecom-
bineerd zijn met natuurlijke 
materialen. In de uiterst com-
fortabele nieuwe barbierstoel 
kunnen de klanten, heren 
maar natuurlijk ook dames 
en kinderen, komende jaren 
weer rekenen op een profes-
sioneel geknipt kapsel. Voor 
informatie kan men terecht 
op de eveneens nieuwe web-
site www.knipkapster.nl. Een 
afspraak maken kan via 06-
28865509.

PCC-leerlingen op 
Snowcamp in Oostenrijk
Regio - Voor vele tiental-
len sportklasleerlingen uit 
de brugklassen op PCC Hei-
loo en PCC Bergen stijgt de 
spanning; eind januari ver-
trekken ze naar Oostenrijk 
voor het Snowcamp!
 
Pien Borst (12) zit in de sport-
klas van PCC Heiloo: ,,De ski-
clinic is de voorbereiding 
van ons Snowcamp in janu-
ari. Daar heb ik heel veel zin 
in! Ik hoop dat ik technisch 
beter leer skiën. En natuur-
lijk mooier, dus met mijn be-
nen parallel. Dat moet ik nog 
wel even oefenen!” Omringd 
door klasgenoten voegt ze 
toe: ,,We gaan met alle mei-
den van de klas op één ka-
mer. Dat wordt vast heel ge-
zellig!”
Voetballer Yoeri van der Vel-
den (12): ,,Ik heb voor PCC 
Heiloo gekozen vanwege de 
sportklas. We gaan lekker 
lol maken tijdens het Snow-
camp én natuurlijk heel goed 
leren skiën!” PCC Heiloo en 
PCC Bergen zijn de onder-
bouwvestigingen van het Pe-
trus Canisius College. Beide 
scholen hebben een bijzon-
dere mogelijkheden, waarvan 

de sportklas de meest in het 
oog springende is. De scho-
len zijn aangesloten bij de 
Nederlandse SportAccent-
Scholen en dat betekent voor 
de leerlingen van de sport-
klas wekelijks vijf extra spor-
turen. Daarnaast volgen ze 
allerlei clinics, zoals boksen, 
klimmen, trampolinespringen 
en baanwielrennen.
De maanden december en 
januari staan in kader skiën 
en snowboarden ter voorbe-
reiding op de reis naar Ma-
ria Alm in Oostenrijk. Op 
22 januari vertrekken ruim 
50 leerlingen van PCC Ber-
gen, op 29 januari is het de 
beurt aan de bijna 100 sport-

klassers van PCC Heiloo. De 
overwegend twaalfjarigen 
zijn vaak voor het eerst weg 
zonder hun ouders en wer-
ken overdag hard aan hun 
techniek in de sneeuw. De 
avonden worden gevuld met 
samen spelletjes doen of een 
keer lekker bobsleeën. Leer-
ling van groep 8 en hun ou-
ders zijn welkom tijdens het 
open huis op dinsdag 14 fe-
bruari (PCC Bergen) en 
woensdag 15 februari (PCC 
Heiloo), van 18.30-21.00 uur). 
De Ouderinformatieavonden 
zijn op ma 16 januari (PCC 
Bergen) en dinsdag 17janua-
ri (PCC Heiloo). Inloop vanaf 
19.15 uur.

Stratenplan Bakkum: 
groep gaat van start

Bakkum - Op donderdag 26 
januari komt om 13.30 uur in 
Fase Fier in Bakkum, op uit-
nodiging van Welzijn Castri-
cum, een groepje inwoners 
uit Bakkum bij elkaar om de 
start van het Stratenplan te 
bespreken. 

Deze inwoners willen graag 
iets voor hun straat of buurt 
betekenen als aanspreek-
punt. Ook zijn deze mensen 
actief in het in beeld brengen 
van lichte ondersteunings-
vragen en isolement van in-

woners. Vast staat dat het 
niet om een grote taak zal 
gaan en ook dat hulp niet al-
leen verzorgd hoeft te wor-
den. Doel van het Straten-
plan is ondersteuning dicht-
bij inwoners te brengen zo-
dat, waar gewenst, een bij-
drage geleverd kan worden 
aan prettig en zelfstandig 
kunnen wonen. Ook actief 
worden voor het Stratenplan 
of meer informatie ontvan-
gen? Stichting Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251656562 of mail: 
info@welzijncastricum.nl. 

Castricum - Zaterdag 14 ja-
nuari Fruns Jazz Club in De 
Bakkerij’ een fijne avond met 
vinyl en lindyhop. Zaal open 
21.00 uur, entree gratis. De 
Bakkerij is zondag 15 janua-
ri het toneel van de derre edi-
tie van Face II Face, een se-
rie politieke cafés in de aan-
loop naar de landelijke ver-
kiezingen. Face II Face start 
om 15.00 uur. De Bakkerij is 
op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers. Vrijwilliger worden kan 
je vanaf zestien jaar. Meer in-
formatie op www.vrienden-
vandebakkerij.nl/contact/va-
catures. De Bakkerij is ook 
te huur; het café, maximaal 
80 personen staand of 40 zit-
tend. In de zaal kunnen maxi-
maal 120 personen staan en 
60 mensen zitten. De muziek-
zaal inclusief  geluidsappara-
tuur, belichting en podium is 
geschikt voor het oefenen en 
optreden van bands, koren, 
toneelverenigingen en an-
dere activiteiten. Ook zijn er 
stoelen en tafels dus verga-
deren is ook mogelijk. Con-
tact opnemen kan via info@
vriendenvandebakkerij.nl. 

Face II Face, 
Fruns en meer

Vlooienmarkt in De Lelie
Akersloot - Zondag 22 ja-
nuari is er weer een vlooi-
enmarkt in sporthal De Le-
lie. Deze populaire markt 
biedt allerlei gebruikte spul-
len zoals speelgoed, gereed-
schap, antiek, curiosa, huis-
houdelijke artikelen en nog 
veel meer. Het is mogelijk 
een kraam van 4 meter hu-
ren voor 25 euro. Ook zijn er 

grondplaatsen voor 20 eu-
ro per 4 meter.  De markt is 
geopend van 9.30 tot 16.00 
uur. Adres: Rembrandtsingel 
3, Akersloot. De toegang be-
draagt  2,50 Kinderen tot en 
met twaalf hebben gratis toe-
gang. Meer informatie: Or-
ganisatieburo de Lang, 06-
51374913, www. burodelang.
nl.
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Jordy Buskermolen verrassende 
winnaar Egmond-Pier-Egmond

Egmond - De 19e editie van 
Egmond-Pier-Egmond is za-
terdag met overmacht ge-
wonnen door Jordy Bus-
kermolen. Na de lus in Cas-
tricum pakte hij een ruime 
voorsprong en gaf deze niet 
meer uit handen. In een tijd 
van 1.05.53 fi nishte hij meer 
dan verdiend als eerste op 
de Boulevard Noord. Bij de 
dames bevestigde Neder-
lands én Europees kampioen 
strandracen Pauliena Rooij-
akkers weer haar offi cieuze 
titel van strandkoningin. Na 
een spannende strijd met Ni-
na Kessler wist Rooijakkers 
bij de strandopgang het ver-
schil te maken en pakte de 
winst in 1.08.33. Het was een 
zware strijd in Egmond.
Met een ijzige wind strak op 
kop bleef het tot Wijk aan 
Zee een grote groep van zo¹n 
100 fi etsers. Diverse pogin-
gen om een gat te slaan met 
het peloton haalden niets uit. 
Pas vlak voor het keerpunt in 

Dawit Wolde is winnaar 
Egmond Halve Marathon

Egmond - Het eerste grote 
loopevenement van het nieu-
we jaar, de Egmond Halve 
Marathon, is zondag gewon-
nen door de Ethiopiër Dawit 
Wolde in 1.02.41. Hij won in 
2012 ook al eens in Egmond 
en verbeterde toen het par-
coursrecord. De wedstrijd 
bleef tot in de laatste meters 

daarna op de tweede plaats 
(1.12.11) en Kibet maakte het 
podium compleet (1.12.14). 
Van der Meijden fi nishte uit-
eindelijk als vijfde in 1.13.57. 
Tweede Nederlandse was 
Andrea Deelstra in 1.14.53, 

Jamie van Lieshout pakte de 
plek van derde Nederlandse 
vrouw (1.16.02).
Kijk voor de volledige uitslag 
op www.sauconyegmondhal-
vemarathon.nl. Foto’s: Karel 
Delvoye, Orange Pictures. 

spannend, zowel bij de he-
ren als de dames. Desi Jisa 
uit Bahrein was de winnares 
bij de vrouwen in een tijd van 
1.12.08. De Nederlander Abdi 
Nageeye eindigde zeer knap 
als tweede op het podium 
in 1.02.43. Ruth van der Me-
ijden lag ook lang op medail-
lekoers, maar moest uitein-
delijk genoegen nemen met 
een vijfde plaats in 1.13.58.

De strijd om de ereplaatsen 
werd dit jaar uitgevochten 
onder milde weersomstan-
digheden. Ook het strand 
was prima begaanbaar, on-
danks de hoge waterstand. 
Het zorgde ervoor dat een 
kleine kopgroep direct hard 
van start ging op het strand, 
bestaande uit de grote favo-
riet Ghirmay Ghebreslassie, 
Tesfaye Abera, Dawit Wolde, 
Ykalo Fsaha, Kalipus Lom-
wai, Abdi Nageeye en Ro-
nald Schröer. Na de eerste 
kilometers laten Nageeye en 
Schröer de Afrikanen gaan 
en kozen zij voor hun eigen 
tempo. Ook Wolde moest in 
Castricum aan Zee lossen 
en dus begonnen Gehbres-
lassie en Lomwai samen aan 
de terugweg. Op het 18 km-

punt kwamen de vier lopers 
weer bij elkaar. Het werd 
een prachtige ontknoping op 
weg naar de fi nish, want ook 
de dames liepen nog steeds 
voorop. Zij waren 9.17 minu-
ten eerder van start gegaan, 
in het kader van de traditio-
nele man-vrouw wedstrijd. 

Op slechts 500 meter voor 
de fi nish werden zij inge-
haald door de mannen. De 
vier heren sprintten vervol-
gens richting de fi nish, zel-
den was de ontknoping zo 
spannend. Het was uitein-
delijk Wolde die de snelste 
benen had (1.02.41), op de 
voet gevolgd door Nageeye 
en Ghebreslassie (beiden in 
een tijd van 1.02.43). Lom-
wai greep net naast het po-
dium (1.02.44). Michel Butter 
werd als tweede Nederlander 
zevende in 1.05.41, Ronald 
Schröer volgde als negen-
de (1.06.10). De eindtijd van 
Nageeye was ruim een mi-
nuut sneller dan hij ooit ge-
lopen heeft in Egmond.  Bij 
de vrouwen was het Desi Ji-
sa uit Bahrein die op verras-
sende wijze terugkwam en 
met de winst naar huis ging 
(1.12.08). Abreha volgde kort 

Wijk aan Zee ontstond er een 
uitgestrekt lint van fi etsers, 
waarbij Buskermolen samen 
met Joris Blokker de koppo-
sitie wist te pakken. Samen 
reden zij met ruime voor-
sprong naar Castricum aan 
Zee, waar Buskermolen het 
verschil maakte. Timothy Du-
pont, winnaar van 2016, wist 
zijn favorietenrol niet waar te 
maken en fi nishte als tweede 
in 1.06.10. Joris Blokker werd 
derde in 1.06.11.

De dames konden tot aan 
het keerpunt in Wijk aan Zee 
mee in het grote peloton he-
ren. Na het keerpunt reed het 
trio Roxane Knetemann, Nina 
Kessler en Pauliena Rooijak-
kers weg, echter moest Kne-
temann een kilometer later 
als eerste afhaken. Rooijak-
kers en Kessler reden ver-
volgens lange tijd kop over 
kop terug naar Egmond aan 
Zee, waar de wedstrijd bij de 
strandopgang beslist werd 
in het voordeel van Rooijak-
kers. Nina Kessler noteer-
de voor het tweede jaar op rij 
een tweede plaats, zij fi nish-
te in 1.08.40. Roxane Knete-
mann, de winnares van 2016, 
werd derde in 1.10.28.

Voor de 19e editie van AGU 
Egmond-Pier-Egmond schre-
ven bijna 3.700 renners zich 
in. De 20e editie van ‘s we-
relds grootste strandrace 
vindt plaats op zaterdag 13 
januari 2018. Inschrijven is 
mogelijk vanaf begin augus-
tus. Foto’s: Karel Delvoye, 
Orange Pictures.
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Old Alkmaar Boarding-
toernooi in De Lelie

Akersloot - Van 13 tot 15 ja-
nuari wordt de tiende editie 
van het Old Alkmaar Boar-
dingtoernooi gespeeld. Dit  
zaalvoetbaltoernooi vindt 
plaats in sporthal De Le-
lie. Naast de vele teams uit 
de regio doen er dit jaar vier 
profploegen mee: Ajax, AZ, 
FC Utrecht en FC Volendam. 
Zij maken hun opwachting 
op zondag 15 januari.

Er zijn dit jaar meer dan hon-
derd wedstrijden. Daarnaast 
is er een voetbalquiz voor de 
deelnemers, krijgen zij voet-
balclinics van freestyle voet-
ballers en is er de Champions 
League-opkomst voor de fi -
nalisten. Vrijdagavond wordt 
het toernooi om 18.00 uur af-
getrapt met een kwalifi ca-
tietoernooi voor de JO13 uit 
de regio. Zij spelen om twee 
tickets voor het toernooi op 
zondag. Zaterdagochtend 
begint het spektakel om 9.00 
uur voor de JO9-teams uit de 

Castricum - Yanne Doren-
bos kon afgelopen weekend 
voor het eerst in het oran-
je rijden van de Nationale 
baanselectie en daarmee het 
opnemen tegen de sterke se-
lecties van Groot Brittannië, 
Frankrijk, België, Duitsland 
en nog meer kleinere afvaar-
digingen. Yanne en zijn ma-
ten mochten meedoen van-
wege hun bijzondere pres-
tatie van begin november. Ze 
werden Nederlands kampi-
oen ploegenachtervolging bij 
de elite. 
Vanwege de zeer gerin-
ge voorbereidingstijd kon-
den ze op de ploegenachter-
volging geen potten breken 

en werden zesde. Zaterdag 
volgde er nog een afvalkoers 
waar hij achtste werd. Zon-
dag stond er voor hem een 
3 km tijdrit op het program-
ma met een tegenvallende 
zeventiende plek, een pun-
tenkoers waar hij twee punt-
jes sprokkelde en achtste 
werd. En aan het eind van de 
dag een koppelkoers waarin 
hij weer sterk naar een vijf-
de plaats sprintte. Yanne gaf 
aan dat het een mooie erva-
ring was geweest op Euro-
pees topniveau en veel mo-
raal gaf om volgende week 
twee avonden in de zesdaag-
se van Bremen nog een keer 
te vlammen.

Yanne op Europees 
topniveau

Knallende start Ferry bij Wik
Castricum - De leden van 
Wik hebben de wintercom-
petitie libre hervat. In deze 
eerste ronde van het nieuwe 
jaar, was er wisselend suc-
ces te boeken voor de spe-
lers Jan Kamp, Hans Kooi-
man, Jan van der Zon en Pe-
ter Groenendal, met uitzon-
dering voor Ferry van Gennip 
die zichzelf overtrof in zijn 
partij tegen Hans Kooiman. 

Na zijn eerste gewonnen par-
tij van de avond tegen Cees 
Burgmeijer, moest Hans te-
gen Ferry diep in het stof bui-
gen. Ferry kreeg na de vijf-
tiende beurt de geest en 
scoorde een formidabele se-
rie van veertien caramboles 
gevolgd met twee slotseries 
van zes en elf caramboles. 
Het eindresultaat was goed 
voor zeventien winstpunten. 
Jan Kamp won van Jan van 

der Zon. Voor Peter Groenen-
dal was er vanavond wisse-
lend succes. 
Zijn eerste partij tegen Jaap 
de Boer besloot Peter met 
een stijgingspercentage van 
24% en met de hoogste serie 
van zeventien caramboles; de 
hoogste serie van de avond. 
In zijn tweede partij tegen 
Joop van de Wijst, kwam Pe-
ter maar niet los. Jörgen Bol-
ten pakte een overwinning 
op Rien Emmerik waardoor 
hij zijn hoge klassering vast 
kon blijven houden. 

Met slechts twee beurten 
waarin Kees Baars niet tot 
score kwam tegen Frans Lu-
te, waren de gemaakte se-
ries, behoudens te laag om 
een hoge uitslag neer te zet-
ten. Toch boekte Kees de 
winst met een stijgingsper-
centage van 15%. 

Jeugdatleten massaal naar camping 
Bakkum - Zaterdag 14  janu-
ari komen zo’n 650 jeugdat-
leten naar Castricum. Die dag 
organiseert AV Castricum op 
de terreinen van Camping 
Bakkum aan de Zeeweg de 
tweede wedstrijd van de 
crosscompetitie 2016-2017. 
De deelnemers, in de leeftijd 
van zes tot en met achttien 
jaar, zijn afkomstig van ruim 
vijftien Noordhollandse ver-
enigingen. Ook AV Castricum 
zal met een grote afvaardi-
ging van zo’n 75 pupillen en 

junioren aan de start ver-
schijnen. Een serie van drie 
wedstrijden gevolgd door 
een fi nale moet duidelijk ma-
ken wie zich voor een jaar 
crosskampioen van het dis-
trict Noord-Holland, Utrecht 
en Flevoland mag noemen. 
De fi nale wordt op 11 maart 
in Amsterdam gehouden. 
Het programma van 14 ja-
nuari gaat om 11.30 uur van 
start met de wedstrijd voor 
de jongens junioren A en B, 
dus de 15 tot en met 18-ja-

rigen. Rond 15.00 uur zal de 
wedstrijd met een loop over 
1.250 meter voor de meisjes 
pupillen A worden afgeslo-
ten. Deelname aan de cross-
competitie is alleen via voor-
inschrijving mogelijk voor le-
den van atletiekverenigingen. 

Topatleet Ronald Schröer zal 
in de stand van Oosterbaan 
aanwezig zijn voor hardloop-
tips, advies over schoenen 
of kleding, of gewoon een 
handtekening of foto. 

regio. In de middag wordt er 
door JO10/JO11-teams uit 
de eerste en tweede klas-
se gestreden om de bokaal 
en zaterdagavond laten de 
JO11-hoofdklasse teams zien 
waarom zij de trofee mee 
naar huis willen nemen. 

Voorafgaand aan de fi na-
lewedstrijd van de JO11-
hoofdklasse poule spelen de 
jongste talenten van Meervo-

gels een demonstratiewed-
strijd. Op zondag 10 januari 
wordt het Old Alkmaar Boar-
dingtoernooi afgesloten door 
de enkele JO13-teams uit de 
regio die de strijd aan moe-
ten gaan met de jeugdspelers 
van Ajax, AZ, FC Utrecht en 
FC Volendam. 

Voordat de fi nale plaats zal 
vinden op zondagmiddag 15 
januari zal er nog een de-
monstratiewedstrijd worden 
gespeeld door twee G-teams 
uit de regio gevolgd door een 
regionale act. Voor meer in-
formatie: www.boardingtoer-
nooi.com.

Benauwde remise voor Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 6 janu-
ari speelden zowel het eer-
ste als het tweede team van 
SV Vredeburg een bonds-
wedstrijd. Vredeburg 1 ont-
ving titelconcurrent Caïs-
sa 5 uit Hoorn. Door onge-
lijke lopers kon Jos Admi-
raal een pluspion niet uitbui-
ten en moest berusten in re-
mise. Ook Ed Stolp behaal-
de, in een zeer gesloten stel-
ling, een half punt. Niels Ha-

geman leek te gaan winnen, 
maar zijn tegenstander wist 
te ontsnappen met remise. 
Ook Harold Ebels scoorde 
een halfje. Toen Bert Hollan-
der verloor, moest Bob Stolp, 
op het eerste bord, beslist 
winnen om Vredeburg voor 
een nederlaag te behoeden. 
Maar de clubkampioen van 
Vredeburg maakte zijn faam 
waar. Met de benauwde 3-3 
blijft Vredeburg mee strij-

den om het kampioenschap 
in de derde klasse C. Vre-
deburg 2 bezocht Het Witte 
Paard 2 in Zaandijk, waar het 
zestal de oren werd gewas-
sen. Teamcaptain Dick Aaf-
jes, Barry Blekemolen, Gert-
jan Hafkamp, Robin Rommel 
en Remi Aafjes kregen al-
len een nederlaag te verwer-
ken. Hans de Goede vormde 
de gunstige uitzondering: hij 
won.
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Lezing Abdij van Egmond
Akersloot - Donderdag 26 
januari geeft Paul Buitenhuis, 
rondleider van de abdij, in de 
bibliotheek in Akersloot een 
lezing over de lange en rij-
ke geschiedenis van de Abdij 
van Egmond. Hij vertelt over 
zowel de historie als het he-
den van de Abdij.

De Abdij van Egmond heeft 
een lange en rijke historie. 
Aan het begin van de 10e 
eeuw werd de Abdij gesticht 
door graaf Dirk I. Een van de 
belangrijkste geschiedenis-
boeken van de Middeleeu-

wen, de Egmondse annalen, 
werd hier rond 1100 te Eg-
mond samengesteld. In deze 
annalen wordt vermeld dat 
op initiatief van de monni-
ken dijken en dammen wer-
den aangelegd om de vele 
abdijgronden te beschermen 
tegen het water. Ten noor-
den van Akersloot is dat de 
Limmerdam (dam tussen de 
strandwallen van Limmen-
Alkmaar en Akersloot) en ten 
zuiden van Akersloot de Star-
tingerdijk. 
De abdij werd in 1572-1573 
om strategische redenen 

Akersloot - In het week-
end van 13 tot en met 
15 januari wordt in De 
Vriendschap het NK drie-
banden eerste klasse ge-
houden, net zoals drie jaar 
geleden. 

Dit NK begint vrijdag om 
19.00 uur en er wordt ge-
speeld op vier biljarts. De-
ze avond spelen alle deelne-
mers twee partijen. Zaterdag 
is de aanvangstijd 11.00 uur 
en spelen zij drie partijen en 
zondag begint het om 13.00 
uur voor twee partijen.

NK eerste klasse 
driebanden

Acteurs gezocht voor 
de musical Jozef

Castricum - Stichting De 
Witte Duif  Castricum zoekt 
acteurs voor de musical Jo-
zef van Gerard van Mid-
den en Gerard van Amstel. 
Het verhaal is verwant aan 
de bekende musical Joseph 
and the Amazing Technico-
lor Dreamcoat en gebaseerd 
op het beroemde verhaal van 
Jozef de dromenuitlegger. 
Het verhaal laat zien hoe 
goed en kwaad door elkaar 
heen kunnen lopen, en hoe 
het kwaad uiteindelijk toch 
naar het goede kan leiden. 
De afgelopen maanden heeft 
een projectkoor  van onge-
veer 40 zangers hard ge-
werkt aan het instuderen van 

de liedjes. Op 11 en 18 janua-
ri zullen de repetities van het 
spelen van de musical be-
ginnen. Er zijn nog een aan-
tal grotere en kleinere rollen 
te vergeven, hiervoor wor-
den nog acteurs gezocht. De 
uitvoeringen van de musical 
vinden plaats in het weekend 
van 10 en 11 juni. Iedereen is 
welkom. 
Voor meer informatie: Anouk 
Schagen, tel.: 06-10238557, 
in fo@dewi t tedui fcast r i -
cum.nl. De repetities zijn op 
woensdagavond in de Mara-
nathakerk. Foto: van Joseph 
and the Amazing Technico-
lor Dreamcoat door muzikaal 
theater EDOG.

Blokfl uitklas bij Emergo
Castricum - Muziekvereni-
ging Emergo start eind ja-
nuari met een blokfl uitklas 
voor kinderen vanaf zeven 
jaar. In kleine groepen zal op 
een leuke, speelse manier les 
worden gegeven op de blok-
fl uit en leren de kinderen hun 
eerste noten lezen en spe-
len. De cursus is bedoeld 
voor kinderen die graag een 
muziekinstrument willen be-
spelen maar nog geen keu-
ze hebben gemaakt voor een 
specifi ek instrument. In deze 
cursus biedt Emergo een eer-
ste basis om muziek te ma-
ken en kennis te maken met 
de instrumenten uit het fan-
fareorkest. Dit zijn de bugel, 
trompet, saxofoon, hoorn, 
trombone, bariton, eupho-
nium, bas en het slagwerk. 
De lessen vinden plaats op 
woensdagmiddag in Gees-
terhage. Het defi nitieve tijd-

stip is afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen, maar 
dit zal rond 14.00 uur zijn en 
de lessen duren vervolgens 
25 minuten. Kim Hoogvliet-
Stoker is de docente, tevens 
saxofoondocent bij Emergo. 
De groepen bestaan uit mi-
nimaal vier en maximaal zes 
kinderen. Nieuwe leerlin-
gen kunnen het gehele jaar 
instromen in de muziekles-
sen. Emergo streeft er naar 
de leerlingen zo snel moge-
lijk te laten doorstromen naar 
een orkest. Daarom start er 
in januari ook weer een op-
staporkest, en daarnaast is 
er natuurlijk het opleidings-
orkest. Zowel het opstapor-
kest, als het opleidingsorkest 
repeteren op maandag van-
af 18.45 uur in de theaterzaal 
van Geesterhage. Meer infor-
matie via info@emergo.org 
en 0251-653231.

Bijzondere lezersmiddag bij Laan
Castricum - Zondag 15 ja-
nuari om 14.00 uur behandelt 
Corien Hildenbrant het boek 
‘Het bleekblauwe handschrift 
van een vrouw’ van Franz 
Werfel bij boekhandel Laan. 
Het is de dag van de heron-
dekte klassieker en dat is de-
ze titel zeker. Het boek is net 
zo mooi als het gemaakt is; 
met een mooie gouden band 
op de rug. 
Het gaat over de woeli-
ge jaren dertig van de vori-
ge eeuw: Leonidas, een hoog 
Oostenrijks staatsambte-
naar, goede katholiek en ge-

waardeerde burger van het 
mondaine Wenen, wordt via 
een brief in een bleekblauw 
handschrift brutaal gecon-
fronteerd met een onver-
kwikkelijke affaire die hij als 
jonge en pasgehuwde man 
had met een Joodse. Zij doet 
nu een wanhopig beroep op 
zijn hulp. Hij worstelt met 
zijn geweten en met zijn ge-
makzucht, en zet beslissende 
stappen - of juist niet. 
Kaartjes zijn los verkrijgbaar 
voor 7,50 euro of samen met 
het boek voor 25 euro. Het 
boek kost los 19.95.

door de troepen van Sonoy 
vernietigd. In de 20ste eeuw 
werd het klooster herbouwd 
en nu is het wederom in ge-
bruik als klooster, door het 
Benedictijner kloosterge-
meenschap. De lezing start 
om 20.00 uur. Aanmelden 
kan op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.

Akersloot - Na twee week-
enden geen competitiewed-
strijd te hebben gespeeld, 
reisden de handbaldames 
van Meervogels op zater-
dagavond af naar Juliana-
dorp voor een wedstrijd te-
gen JHC. Meervogels be-
gon voortvarend; de eerste 
tien minuten domineerden 
zij het spel. Slordigheden slo-
pen daarna in het spel van 
Meervogels en JHC kreeg 
een penalty mee, waardoor 
de thuisspelende ploeg het 
gat van 2-6 begon te dich-

Winst voor 
Meervogels

ten. De 6-7 verscheen op het 
scorebord. Via 7-10 werd de 
ruststand 8-13. De tweede 
helft werd er meer om en om 
gescoord, waardoor Meer-
vogels wel een voorsprong 
van 4 á 5 punten bleef be-
houden. Meervogels wist het 
hoofd koel te houden en ge-
bruik te blijven maken van 
de ruimte in de dekking bij 
JHC. Hierdoor werd de wed-
strijd afgesloten in het voor-
deel van Meervogels. Eind-
stand 19-26. De dames be-
houden hiermee de twee-
de plaats in de competitie. 
Volgende week zaterdag om 
18.15 uur speelt Meervogels 
in het Vennewater in Heiloo 
tegen Zwaluwen.

Vogels kijken in Eilat
Bakkum - Op zaterdag 21 
januari houdt de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-
land in samenwerking met 
PWN een lezing met beelden 
onder de titel Vogels kijken in 
Eilat. 

In het voorjaar van 2013 ging 
boswachter Luc Knijnsberg 
met twee andere vogelken-

ners van de Vinkenbaan Cas-
tricum op vogelringreis naar 
Eilat in Israël. 
Daar hebben ze twee weken 
meegeholpen met het van-
gen en ringen van trekvogels 
die vanuit Afrika Israël passe-
ren om door te vliegen naar 
onder andere de Balkan. De 
lezing wordt verzorgd door 
Luc en vindt plaats in Bezoe-

kerscentrum De Hoep, aan-
vang 14.00 uur. Foto: Luc 
Knijnsberg. 
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Bosuilenexcursie voor de jeugd

Castricum - De Vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-

land organiseert op vrijdag-
avond 13 en vrijdagavond 
20 januari een avondexcur-
sie voor jongeren. De bedoe-
ling van deze excursie is om 
bosuilen waar te nemen. Bij 
de excursie bootst de uilen-
roeper Arend de Jong het ge-
luid van de bosuilen na. Als 
het goed is antwoorden zij en 
laten zij zich even zien. Zo in-
ventariseert Arend de Jong 
de broedparen in dit gebied 
en krijgt hij zo inzicht in hoe 
het met de uilen gaat.
Jongeren en hun begeleiders 
worden uitgenodigd om aan 
de excursie deel te nemen. 
Op vrijdagavond 13 janua-
ri wordt er verzameld bij de 

parkeerplaats van landgoed 
Marquette in Heemskerk en 
op 20 januari wordt er verza-
meld op de parkeerplaats di-
rect tegenover Johanneshof 
aan de Zeeweg in Castricum.
De excursies beginnen om 
19.30 uur en duren ongeveer 
een uur. Aanmelden voor de 
excursies is niet nodig en aan 
de excursies zijn geen kosten 
verbonden. Als er jongeren 
zijn die tien jaar zijn of ou-
der, graag buiten zijn en naar 
vogels kijken, dan kunnen zij 
aan het eind van de excur-
sie bij de excursieleiders een 
fl yer van de Jeugdvogelclub 
vragen met meer informatie. 
Foto: Cees Baart.

Workshop schrijven van 
historische verhalen

Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum onderzoekt 
of er belangstelling bestaat 
voor een workshop over het 
schrijven van historische ver-
halen.  Gedurende een dag 

krijgen deelnemers informa-
tie over de voorbereiding en 
uitvoering. Voor degenen die 
het leuk vinden om zo’n klus 
aan te pakken, kan het hel-
pen om met meer vertrouwen 

Limmen - De Coöperatie 
Laatste Wil (CLW) houdt op 
dinsdag 17 januari in de bi-
bliotheek in Limmen een bij-
eenkomst om te praten en 
na te denken over de eigen 
dood. 

De CLW streeft volledige au-
tonomie na over eigen ster-
ven: in haar visie zou men ge-
heel zelfstandig moeten kun-
nen beslissen over het mo-
ment van de eigen dood. De 

bijeenkomst in de bibliotheek 
start om 10.30 uur. Naast het 
zelfstandig beslissen over het 
moment van de eigen dood 
vindt de CLW dat het mid-
del dat een waardig sterven 
garandeert, zonder tussen-
komst van derden aange-
schaft moet kunnen worden. 
De toegang is gratis maar 
aanmelden is gewenst. Dat 
kan op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.

aan de slag te gaan. De erva-
ren cursusleiding bespreekt 
ook eerdere werkstukken 
van deelnemers of voor deze 
dag in het bijzonder gemaak-
te verhalen. 
De datum van de workshop 
wordt in overleg met de deel-
nemers bepaald. Aanmeldin-
gen bij Niek Kaan tel.: 0251-
650009.

Inloopspreekuur dyslexie
Castricum - De onderwijs-
begeleidingsdienst (OBD) 
Noordwest houdt op maan-
dag 16 januari van 16.00 tot 
17.30 uur een spreekuur  in 
de bibliotheek in Castri-
cum over de inzet van ICT 
hulpmiddelen bij dyslexie. 
Het spreekuur is toeganke-

lijk voor ouders en kinderen, 
maar ook voor leerkrachten, 
intern begeleiders en andere 
belangstellenden. Men kan 
tijdens dit spreekuur terecht 
met vragen over dyslexie, 
leesproblemen en de behan-
deling daarvan met als speci-
fi ek thema ICT-middelen. 

Castricum - Elke woens-
dagmiddag wordt er voor een 
diploma afgezwommen in 
zwembad De Witte Brug. In 
december hebben 51 kandi-
daten een diploma behaald. 
Op 7 december was er af-
zwemmen voor  Zwemvaar-
digheid 1 hebben Gyano Col-
leye, Liz Meijne en Damian 
Tetterode Ravenstein aan alle 
eisen voldaan. Op 14 decem-
ber werd voor het A-diplo-
ma afgezwommen. Dit eer-
ste zwemdiploma werd ge-
haald door: Djaleesh Anwar-
Ali, Catelijne Beentjes, Noor 
van den Berg, Olivier Bö-
kenkamp, Dante Brakenhoff, 
Robbie Brown, Seth Door-
nink, Berend Evenhuis, Sjaak 

Afzwemmers  Glas, Alies den Haan, Za-
ra Heijmans, Naomi Hof, An-
ne Houweling, Jorrit Jonker, 
Cian McGlone, Sarah Mia-
ri, Anouk de Nijs, Eric Okker, 
Camiel Poldervaart, Floor de 
Reuver, Danny Schut, Bente 
Straalen, Magda Szmaj, Jari 
Tijsen, Lynn Vermeulen, Way-
odi Virginia, Charlotte de Vrij 
en Daan Wessel. 
Op 21 december zijn Dima 
Almustafa, Sadin Almusta-
fa, Asadur Aro, Fien Boog-
aard, Jonathan Dijkhuis, Qui-
rijn Grent, Mats van der He-
ijden, Sven Hemmer, Duuk 
Jager, Isa Kolk, Felix Kuijk, 
Liv Neve, Pim Nugteren, Sven 
Rodenburg, Finn Scheffer, 
Floor Vessius, Wout Wieringa 
en Benjamin Zoon geslaagd 
voor het B-diploma.

Minder ongevallen op 
overwegen in 2016

Regio - Het aantal ongeval-
len op overwegen is vorig 
jaar verder gedaald. In 2016 
gebeurden 26 ongevallen 
waarbij 4 doden te betreuren 
vielen en 28 mensen gewond 
raakten. Van de 26 ongeval-
len vonden er 16 plaats op 
beveiligde overwegen. Twee 
ongelukken gebeurden bij 
niet actief beveiligde overwe-
gen. Op haven- en industrie-
lijnen kwam een trein acht 
keer in aanraking met andere 
verkeersdeelnemers. Daarbij 
vielen geen gewonden.
Elke ongeval is er nog steeds 
één te veel. Daarom wil Pro-

Rail het aantal ongevallen op 
overwegen verder terugdrin-
gen. Door overwegen veiliger 
te maken. Door overwegen 
op te heffen. Door ze waar 
het kan te vervangen door 
een tunnel of een brug. En 
door mensen te blijven ver-
tellen hoe ze veilig overste-
ken. Nederland telt in totaal 
zo¹n 2500 overwegen. Dertig 
jaar geleden waren er 3532 
overwegen. Tachtig procent 
van alle overwegen is bevei-
ligd. Dat was dertig jaar gele-
den wel anders. Toen was 50 
procent van alle overwegen 
onbeveiligd.

De bomen 
in het bos

Heiloo - Bij de IVN-natuur-
wandeling in het Heiloo-
er Bos op zondag 15 januari 
wordt gekeken naar bomen. 
Bomen zijn levende organis-
men die gemiddeld langer le-
ven dan mensen. Hoe groei-
en, bloeien en sterven ze? De 
wandeling begint om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de 
Kennemerstraatweg en duurt 
ongeveer twee uur. Een do-
natie van 2,50 euro wordt op 
prijs gesteld. Opgave vooraf 
is niet nodig. Foto: Paul ten 
Have.

Verdonk junior op troon
Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft de strijd om de 
KPB-cup gewonnen. Henk 
Louwe sleepte de groep door 
het meest technische deel 

van het parcours. Bij de eer-
ste passage nam Henk Ver-
donk junior de leiding over 
en zonder verdere strubbe-
lingen wist hij de race tot een 

goed einde te brengen. Na-
dat Henk Louwe eerst zijn 
eerste positie, maar later ook 
de tweede moest afstaan aan 
de steeds beter presterende 
Peter Dekker, ging in het res-
terende deel ook Jaap Kaan 
hem nog voorbij.
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Castricum - Op de website 
van omroep Max is het ge-
sprek te beluisteren dat Cas-
tricummer Jan van der Schaaf 
vorige week dinsdag had met 
Jan Rietman op NPO Radio 5. 

Jan hield een pleidooi waar-
om muziekles belangrijk is 
voor iedereen. Kijk op http://
www.omroepmax.nl/tineke-
show/uitzending/radio/tine-
keshow-9765745134/

Ontmoeting
Castricum - Wijkontmoe-
tingsplekken zijn zo in trek 
dat Welzijn Castricum nu een 
vierde groep gaat starten in 
samenwerking met de Tuin 
van Kapitein Rommel. Iede-
re woensdag vanaf 18 januari 
tussen 10.00 en 12.00 uur zijn 
ouderen welkom. Op woens-
dagochtend is er ook een 
wijkontmoeting in Fase Fier 
en op vrijdagochtend aan het 
Kooiplein. Op dinsdagoch-
tend komt er een groep sa-
men in Limmen bij Maison de 
la Chasseigne. 
Wanneer vervoer een pro-
bleem  kan het vervoerspro-
ject van de Stichting Wel-
zijn Castricum  een oplos-
sing bieden. Meer informatie: 
0251 656562 of info@wel-
zijncastricum.nl. 

Nieuw Geesterhage 
open voor publiek

Castricum - Op 14 januari 
wordt het verbouwde Gees-
terhage offi cieel geopend.  
Radio Castricum105 doet in 
de ochtend live-verslag van 
de opening. ‘s Middags staan 
de deuren open voor iedereen 
tussen 14.00 en 17.00 uur. 

Bezoek het nieuwe theater 
Koningsduyn of ga naar de 
andere instellingen die zich in 
Geesterhage hebben geves-
tigd. Bij Omroep Castricum 
bijvoorbeeld is te zien hoe ra-
dio- en tv-uitzedingen wor-

den gemaakt. Ook Toonbeeld 
is geopend. Directeur Peter 
Brouwer. ,,Het resultaat heeft 
alle gespannen verwachtin-
gen overtroffen. We beschik-
ken nu over twee prachtige 
ateliers en een aantal goed 
geoutilleerde muzieklokalen. 
Daarnaast hebben we een 
ensemblezaal voor samen-
spel en allerlei optredens van 
onze leerlingen.” Tijdens het 
open huis is Toonbeeld volop 
in bedrijf. Daarbij zijn de be-
zoekers uitgenodigd om deel 
te nemen aan een of meer 

Sporthelden van 2016
Castricum - De uitreiking 
van de sportprijzen, georga-
niseerd door Omroep Castri-
cum en Platform Sport, vond 
vrijdagavond plaats in Club 
Mariz. De prijs voor jeugdta-
lent ging naar zwemster Kay-
lin Stel. Sportteam van het 
jaar werden de rolstoelhand-
ballers van CSV, zij werden 
dit jaar Europees kampioen. 
Bij de jeugdteams wonnen de 
mini¹s van CasRC. Sportvrouw 
van het jaar werd Olympisch 
atlete Lisanne de Witte van 

Team Distance Runners. De 
prijs voor sportman ging ook 
naar TDR: marathonloper Mi-
chel Butter nam de prijs in 
ontvangst. Butter vermaakte 
de zaal ook met een petje-op-
petje-af-quiz. De laatste prijs 
was voor de vrijwilliger van het 
jaar: Ton Moes ging met deze 
prijs naar huis voor zijn inzet 
bij de Castricumse atletiekver-
eniging. Duivensportvereni-
ging De Gouden Wieken heeft 
de cheque voor sportvereni-
gingen gewonnen. 

Onder de aanwezige sportver-
enigingen op het feestelijke 
Sportgala van Omroep Cas-
tricum en Platform Sport werd 
een bedrag van 500 euro ver-
loot. 
Gerard Tromp van de vereni-
ging was blij met de prijs: ,,De 
club bestaat 50 jaar. Dit geld 
gaat naar de activiteitencom-
missie, om er een groot feest 
van te maken.” Op de foto de 
genomineerde sportmannen, 
met rechts Michel Butter. Fo-
to: Henk Hommes.

activiteiten. In de ensemble-
zaal wordt onder leiding van 
Sanne Himmelreich en Sanne 
Mallant een musicalmix opge-
voerd. 

Ook in de vernieuwde biblio-
theek is iedereen welkom. Van 
11.00 tot 13.30 uur kan men 
terecht met vragen op het ge-
bied van computers. Van 12.00 
tot 13.30 uur is CoderDojo 
Kennemerwaard in de biblio-
theek. Bij CoderDojo Kenne-
merwaard leren deelnemers 
programmeren met verschil-
lende tools. Wie op 14 janua-
ri lid wordt van de bibliotheek 
en kiest voor de Gemakspas, 
krijgt de eerste maand ca-
deau. Kinderen kunnen in de 
cadeautjeskist grabbelen. 

Velsertunnel, maar dan 
als toeristische attractie
Velsen - Na negen maanden 
afgesloten te zijn geweest, 
gaat de Velsertunnel volgen-
de week weer open. De om-
vangrijke renovatie van de 
tunnel, die inclusief bereik-
baarheidsmaatregelen 105 
miljoen euro heeft gekost, is 
voltooid. Afgelopen zondag 
kon het publiek te voet een 
kijkje nemen in de vernieuw-
de Velsertunnel. Van die mo-
gelijkheid werd volop gebruik 
gemaakt.

Eigenlijk was het de bedoe-
ling om zowel zaterdag als 
zondag een publieksdag 
te organiseren. Omdat het 
KNMI vrijdag code oranje af-
kondigde in verband met de 
te verwachten gladheid, werd 
het evenement zaterdag ge-
annuleerd. Zondag was de 
Velsertunnel daardoor voor 
even een druk bezochte toe-
ristische attractie. Duizenden 
mensen liepen door de wes-
telijke tunnelbuis en zagen 
daar onder meer foto’s van 

de werkzaamheden. Mede-
werkers van Rijkswaterstaat 
lichtten de aanpassingen en 
nieuwe systemen in de tun-
nel toe en aan het eind van 
de tunnel stond een aan-
tal machines opgesteld die 
bij de renovatie een rol heb-
ben gespeeld. Het ventila-
tiesysteem werd geheel ver-
nieuwd, rook wordt voort-
aan in de rijrichting de tun-
nel uitgeblazen. Tussen de 
twee tunnelbuizen in zijn vijf 
zogenoemde veilige ruimtes 
gebouwd. Een veilige ruim-
te maakt deel uit van een 
vluchtroute via de ande-
re tunnelbuis. De Velsertun-
nel is nu 12 centimeter ho-
ger dan voorheen, maar blijft 
daarmee nog wel de laag-
ste tunnel van het land. Om-
dat ook de hoogtesignalering 
nu iets toleranter is, hoopt 
men dat het aantal onnodi-
ge afsluitingen van de tun-
nel beperkt zal blijven. Tekst: 
Bos Media Services, foto: Erik 
Baalbergen.

Afval wegbrengen nu 
ook tussen de middag

Castricum - Wie afval kwijt 
wil bij het afvalbrengstati-
on aan het Schulpstet, kan 
nu ook tussen de middag te-
recht. De openingstijden zijn 
aangepast en verruimd, om 

beter aan de vraag van de 
gebruikers te kunnen vol-
doen. De nieuwe openings-
tijden zijn vanaf 16 januari 
maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 15.45 uur.

Kansen zonnepanelen
Castricum - Bewoners van 
de gemeente Castricum kun-
nen inschrijven voor een vrij-
blijvende offerte op de site 
van CALorie. Inschrijven voor 
de Derde Actie Zonnepane-
len kan nog tot en met 15 fe-
bruari op www.calorieene-
grie.nl. 
Tot nu toe hebben 120 be-
woners zich ingeschre-
ven. In december 2016 is er 
ook goed nieuws gekomen 

voor aspirant panelenbezit-
ters: de zogenoemde sal-
deringsregeling voor men-
sen die zelf stroom leveren, 
wordt waarschijnlijk verlengd 
tot minimaal 2024. Dit bete-
kent dat men het beste ta-
rief krijgt voor de opgewek-
te stroom. Zonder de nood-
zaak van dure en vervuilen-
de accu’s. Meer informatie: 
0681644405, manuel@calo-
rieenergie.nl. 
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