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Record kerstbomen inzamelen?
Castricum - Zullen deze dames het record kerstbomen inzamelen van 
Castricum hebben? Jip, Bente, So� e, Jade en Anne hebben met elkaar 
120 kerstbomen ingeleverd bij het inleverpunt op de Meester Gilles 
van de Bempdenstraat. In anderhalve dag hebben zij met elkaar de 
hele buurt kerstboomvrij gemaakt. Van de verdiende 60 euro gaan ze 
vast iets heel leuks kopen! (Foto: aangeleverd)

Brand legt Gasterij Nieuw Westert in de as
Regio - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag zijn de brandweer-
lieden van Egmond en Limmen 
rond 02.23 uur opgeroepen voor 
een brand in Gasterij Nieuw Wes-
tert aan de Oude Schulpweg in 
Egmond-Binnen. Al snel wer-
den ook de waterwagen van Eg-
mond en de hoogwerker van Alk-
maar opgeroepen. Zij hebben de 
eerste inzet gedaan om de brand 
van binnenuit te kunnen blussen, 
maar al snel bleek dit niet meer 
te lukken door de enorme rook-
ontwikkeling en de hitte in het 
pand. Rond 03.00 uur werd er op-
geschaald naar zeer grote brand 
waarop de tankautospuiten van 
Alkmaar en Castricum werden in-
gezet. Deze hebben geholpen om 
de brand te bestrijden en de ach-
terliggende panden te behou-
den. Omdat er tijdens de brand 
veel vliegvuur vrijkwam en rich-
ting het dorp ging werd ook de 
tankautospuit van Heiloo inge-
zet om het vliegvuur te bestrij-
den. Rond 06.30 uur werd het sein 
brandmeester gegeven en kon er 
worden afgeschaald. Het nablus-
sen heeft nog wel de hele och-
tend in beslag genomen. Op het 
moment van de brand was er nie-
mand in het pand aanwezig en 
over de oorzaak is nog niets be-
kend. 
Het pand moet als verloren wor-
den beschouwd. (Foto boven: 
Evelien Olivier)

Nieuwjaarstoespraak
Mans: ‘Niet alleen praten, ook luisteren’
Castricum - Komend jaar wil bur-
gemeester Toon Mans een debat 
waarin ‘niet alleen gepraat, maar 
ook geluisterd wordt’. Dat zei hij 
maandag ten overstaan van tien-
tallen aanwezigen op de nieuw-
jaarsreceptie.

Mans citeerde de Dalai Lama: 
,,Wanneer je praat, herhaal je 
slechts wat je al weet. Als je luis-
tert, leer je misschien wat nieuws.” 
Er staan in 2019 verschillen-
de uitdagingen op het college 
te wachten, stelde Mans. Zo zijn 
de strandpaviljoens, het nieuwe 
zwembad, verkeer in de regio en 
het winkelhart belangrijke onder-
werpen.

Terugblik
De burgemeester blikte in zijn 
speech ook terug op 2018 en 
noemt het ‘bijzonder en roerig’. 
,,Castricum staat te boek als een 
rustige forenzengemeente, maar 
is dat verre van. We hebben vorig 
jaar niet stilgezeten, er is � ink ge-

investeerd in cultuur en toerisme.”

Waarderingsspeld
De gemeentelijke onderschei-
ding werd dit jaar opgespeld bij 
leden van de Castricumse Orato-

riumvereniging. Die viert dit jaar 
haar vijftigjarig bestaan en wordt 
door Mans geroemd om het ‘veel-
zijdige repertoire’. ,,Jullie zetten 
Castricum op de kaart.” (Mardou 
van Kuilenburg)

Te smal
Castricum - Donderdag 3 janua-
ri moest de politie naar de Konin-
gin Wilhelminalaan gaan, in ver-
band met een kleine aanrijding. 
Ter plaatse bleek, dat twee au-
to’s neus-aan-neus stonden in de-
ze smalle straat. De beide bestuur-
ders waren elkaar alleen maar aan 
‘t uitschelden. Nadat beiden de lin-
ker buitenspiegels hadden inge-
klapt konden zij elkaar passeren.
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Rustige jaarwisseling voor de brandweer
Castricum/Akersloot - Oude-
jaarsdag was er om 11.35 uur een 
loze brandmelding bij het Ribw 
aan de Oude Parklaan. Om 00.53 
uur werden de spuitgasten opge-
roepen voor diverse branden. Op 
de Oranjelaan leverden verschil-
lende brandjes gevaar op voor het 
verkeer op de doorgaande weg. 
De brandweer heeft deze brand-
jes uitgemaakt met behulp van 
de bumpermonitor op de tankau-
tospuit. Hierna hebben ze in op-
dracht van stadstoezichthouders 
nog andere brandjes op deze ma-
nier geblust. Dit was het geval op 
meerdere plekken op de Dorps-
straat, Torenstraat, Kastanjelaan 
en de Renesselaan. Op de Linde-
laan was een erg groot kampvuur 
gemaakt die de brandweer heeft 
uit gemaakt met één straal hoge-
druk. Op de Kleibroek hebben ze 
diverse grote delen stukgegooid 
glas opgeruimd. Ook dat leverde 
gevaar op voor het verkeer. Rond 
02.15 uur waren de brandweer-

lieden weer thuis. De brandweer 
van Akersloot had twee meldin-
gen op oudejaarsdag. De eerste 
was om 20.57 uur en betrof een 
containerbrand aan de Konings-
weg ter hoogte van de dieren-

praktijk. De tweede melding be-
trof een boom die in brand stond 
op de hoek Raadhuisweg/Gees-
terweg. Beide branden werden 
geblust met één straal hogedruk. 
(Foto: Hans Peter Olivier)

Cor Bakker op z’n Frans
Theaterconcert Cor Bakker met Gerard 
Alderliefste in Theater Koningsduyn
Castricum - Zaterdag 26 janua-
ri gaat pianist Cor Bakker samen 
met zanger/gitarist Gerard Alder-
liefste, in Theater Koningsduyn 
op de Franse toer. Op het pro-
gramma staan de mooiste Franse 
liedjes en ook het repertoire van 
de geboren Fransman Ramses 
Sha�y met wie ze allebei samen-
werkten en optraden. ‘En Route’ 
is niet alleen een muzikaal pro-
gramma, maar zit ook vol theatra-
le verrassingen. 

Het theaterconcert ‘En Route’ 
maakt deel uit van de concertse-
rie ‘Cor Bakker ontvangt…’ waarin 
de pianovirtuoos de laatste jaren 
steeds met verschillende vrien-
den het podium deelde. Nu is het 
de beurt aan Gerard Alderliefste. 
Met zijn band ‘Alderliefste’, scoor-
de Gerard hits als ’Une belle his-
toire/Een mooi verhaal’ met Paul 
de Leeuw en ‘Laat me/Vivre’ (met 
Ramses Sha�y). 
De muzikanten Cor en Gerard wo-

nen bij elkaar om de hoek in Am-
sterdam. Ze houden van goed 
eten, drinken en delen hun pas-
sie voor het Franse lied. Daarom 
vormt het mooiste repertoire uit 
de republiek de rode draad voor 

hun programma. Van ‘Si on chan-
tait’ tot ‘Voici les clés’, van ‘La bal-
lade des gens heureux’ tot ‘La 
chanson des vieux amants’. Werk 
van Julien Clerc, Michel Fugain, 
Frida Boccara, de Poppy’s en vele 
andere Franse idolen en iconen. 
De gepassioneerde muzikanten 
zijn ook bewogen vertellers. Niet 
alleen delen ze de legendarisch 
Sha�y-verhalen. Gerard vertelt 
het publiek ook hoe hij zijn da-
gelijkse werk als verslavingsarts 
combineert met zijn passie voor 
de Fransen, een volk van stevi-
ge innemers. Leg dat maar eens 
uit! En Cor komt achter zijn piano 
vandaan voor een act die hij nooit 
eerder durfde.

Cor Bakker & Gerard Alderlief-
ste, zaterdag 26 januari om 20.00 
uur, in Theater Koningsduyn/
Geesterhage (Castricum). Kaar-
ten: € 19,00 online te bestellen 
via: www.geesterhage.nl. (Foto: 
B. Vink)

Intuïtief model schilderen bij Perspectief
Castricum - Kunstenaar Henk van 
Dam komt zondag 3 februari van 
9.30 tot 16.30 uur naar Perspec-
tief in Bakkum om een workshop 
Intuïtief Model Schilderen te be-
geleiden. Henk woont een groot 
gedeelte van het jaar in Frankrijk 
en daarnaast woont en werkt hij 
enkele maanden op De Woude. 
Zijn werkwijze is intuïtief en ab-
straherend: de verf wordt in la-
gen opgebracht, vervolgens ge-
schuurd en gespoeld waardoor 
er telkens resten ontstaan die als 
basis dienen voor het uiteindelij-
ke resultaat. Op zondag 3 febru-
ari zal hij belangstellenden met 
zijn manier van werken kennis la-
ten maken.

Tijdens het eerste dagdeel gaat 
men de motoriek stimuleren door 
links, rechts en tweehandig naar 
een ongekleed model te tekenen 
in snelle poses. Na de lunch is het 
de bedoeling het model middels 
een langere pose met acryl op 
papier te zetten. Aan het eind van 

de workshop worden alle werken 
besproken.

Alle materialen en een lunch-
pakketje dienen zelf meegeno-
men te worden. Kosten: € 30,00 
voor leden en € 45,00 voor niet-

leden. Modelkosten tussen de € 
10,00 en € 20,00, afhankelijk van 
het aantal deelnemers. Voor meer 
informatie en aanmelden: Per-
spectiefcastricum.nl of bel Frouk-
je Docter, tel. 06-13050180. (Foto: 
aangeleverd)

Speel het spel Schatgravers mee
Castricum - In de bibliotheek 
van Castricum wordt op vrijdag-
middag 18 januari en 15 februa-
ri het spel Schatgravers gespeeld. 
Schatgravers is een kaartspel, 
waarbij kinderen (6 - 12 jaar) echt 
contact met elkaar hebben.  

In Schatgravers ontdekken kinde-
ren hun waardevolle eigenschap-
pen (schatten) van zichzelf en van 

medespelers. Ze krijgen onder-
bouwde complimenten van de 
medespelers, waardoor ze een 
completer beeld van zichzelf, en 
medespelers krijgen en waardoor 
het zelfvertrouwen wordt ver-
sterkt. Het spel kan worden ge-
speeld door kinderen van 6 tot 12 
jaar, maar ook volwassenen kun-
nen meespelen. Het spel wordt 
begeleid door gezins- en kinder-

coach Lisette de Graaf (www.t-ge-
voel.nl).
Het spel wordt gespeeld op vrij-
dag 18 januari en op vrijdag 15 
februari van 15.30 tot 17.00 uur 
in de bibliotheek in Castricum, 
Geesterduinweg 1. Aanmelden 
kan via de agenda op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl. De 
toegang is gratis, maar aanmel-
den is gewenst.

Brandweerman André 
Schermer ziet Abraham
Castricum - André Schermer, van 
Schermer Licht & Service, is in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
om twaalf uur door de vrijwilli-
gers van brandweer Castricum in 
het zonnetje gezet. André heeft 
zijn eigen elektrabedrijf en werkt 
veel bij particulieren. Ook werkt 
hij veel samen met zijn broer Pe-
ter voor diverse bedrijven langs 
provinciale- en snelwegen om 
verkeerslichten en lantaarnpalen 
te repareren. André is daarnaast 
ook al 14 jaar brandweervrijwilli-
ger en bekleedt de functies van 
brandweerchau�eur en man-

schap op de tankautospuit. And-
re is zeer actief bij de vereniging 
van de brandweer. Zo is hij al ja-
ren penningmeester van de club 
en is zeer betrokken bij de activi-
teiten van de motorspuit de Ot-
to. Ook zet hij zich al jaren in voor 
Stichting Kind en Brandwond. Hij 
gaat als begeleider mee met de 
kinderen op kamp om een week 
even hun leed te kunnen verge-
ten. Het is traditie bij de brand-
weer om om twaalf uur ‘s nachts 
Abraham toe te komen zingen en 
een pop in de tuin te komen zet-
ten. (Foto: Evelien Olivier)

Actie Kerkbalans van 
de kerken in Castricum
Castricum - Kerkbalans gaat over 
geven. ‘Geef voor je kerk’ is letter-
lijk het appèl dat de kerken doen. 
Maar waarom geef je eigenlijk? 
Hoe duidelijker dat is, hoe logi-
scher het ook is om aan Kerkba-
lans bij te dragen.
Kerkbalans is een gezamenlij-
ke actie van de Rooms-Katholie-
ke Kerk, de Protestantse Kerk en 
de Oudkatholieke Kerk in Neder-
land. Drie kerkgenootschappen 
die al sinds 1973 samenwerken in 
de Actie Kerkbalans en zo een be-
roep doen op de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen voor een 
�nanciële bijdrage. Jaarlijks vra-
gen zij hun leden in de tweede 
helft van januari een �nanciële 
bijdrage te leveren aan hun eigen 
plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. On-
derhoud van het gebouw, de kof-
�e, maar ook het personeel en 
missionaire en maatschappelijke 
projecten kosten geld. Daarom 

is er de Actie Kerkbalans. Geeft u 
om de kerk? Doe dan mee. Voor 
de campagne van 2019 is het the-
ma ‘Geef voor je kerk’. De actiepe-
riode is van 19 januari tot en met 
3 februari.
Op zaterdag 19 januari zullen om 
13.00 uur de klokken van de Sint 
Pancratiuskerk en van de Dorps-
kerk in Castricum luiden als start 
van de campagne. Het is tevens 
een signaal voor de lopers om 
de brieven te gaan distribueren 
waarin verzocht wordt met ‘hart 
en ziel’ ook dit jaar weer �nanci-
eel bij te dragen. De antwoord-
brieven van de kerkgangers van 
de Protestantse Kerk worden ver-
volgens een week later weer op-
gehaald of ingeleverd. Daarna 
kan worden vastgesteld op welk 
bedrag aan toezeggingen de kerk 
voor het jaar 2019 kan rekenen. 
Dit is altijd weer een spannend, 
maar ook verbindend moment. 
(Foto: aangeleverd)

Ondernemersvereniging 
toast op verbondenheid

Castricum - De Ondernemersver-
eniging Castricum (OVC) was er 
vroeg bij: op woensdag 2 janua-
ri kwamen tientallen zelfstandi-
gen samen in De Bakkerij om sa-
men te toasten op een succes-
vol nieuw jaar. ,,Verbondenheid, 
samenwerking en betrokken-
heid zijn onze kernwoorden voor 
2019”, aldus voorzitter Leo van 
Schoonhoven. ,,We gaan meer 
gebruikmaken van elkaars know-
how.” Burgemeester Toon Mans 
was ook aanwezig. Hij merkte op 
dat het goed gaat met de Castri-
cumse economie. ,,De winkelpan-
den zijn gevuld, dat is goed om te 
zien. Ik zie veel kansen voor on-
dernemers.” Volgens Mans hou-
den ondernemers en de politiek 
elkaar scherp. ,,We gaan samen 
voor vooruitgang.”

Getuigen gezocht 
van autobrand
Akersloot - De politie is op zoek 
naar getuigen van een auto-
brand die plaatsvond op vrijdag-
morgen 4 januari op de Boekel in 
Akersloot. 
Omstreeks 06.40 uur kreeg de 
politie melding dat een auto in 
brand zou staan. Ter plaatse bleek 
een auto, die achter een bedrijfs-
pand stond, volledig in brand te 
staan. De brandweer kwam ter 
plaatse om het vuur te doven. 
De politie houdt ernstig reke-
ning met brandstichting. Een (fo-
rensisch) onderzoek is ingesteld. 
De politie is bereikbaar op tel.nr. 
0900-8844. Anoniem bellen kan 
ook op 0800-7000.
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Starten met sporten of volhouden 
van sporten in 2019

Nieuwjaarsconcert André Rieu
De Koning van de Wals, André 
Rieu, heeft het nieuwe jaar goed 
ingeluid met een fantastisch con-
cert in Sydney! Dankzij de verto-
ning op het witte doek brengt 
André Rieu miljoenen fans over 
de hele wereld zijn Nieuwjaars-
concert. 

De registratie wordt slechts twee-
maal uitgezonden, op vrijdag 11 
en zondag 13 januari. Vergezel de 
Maestro, André Rieu, zijn wereld-
klasse sopranen en The Platin Te-

nors voor een betoverende voor-
stelling vol muziek, dans en ver-
rassingen! Met shownummers, 
klassieke muziek en veel feestple-
zier belooft het een onvergetelij-
ke start te worden van het nieu-
we jaar.
Beleef dit spectaculaire muzika-
le evenement vanuit het comfort 
van de theaterzaal, met boven-
dien bijzondere kijkjes achter de 
schermen, interviews met André 
en zijn speciale gasten, muzikale 
favorieten en nog veel meer.

Welcome 
to Marwen
Het ontroerende waargebeur-
de verhaal over de strijd van een 
gebroken man, die ontdekt hoe 
creatieve verbeeldingskracht de 

menselijke geest kan genezen. 
We maken kennis met kunste-
naar/artiest Mark Hogancamp, 
een man die door een brute mis-
daad zijn geheugen verloor. Mark 
probeerde met zijn situatie om te 
gaan door een met poppen be-
volkte miniatuurwereld genaamd 
Marwencol te bouwen.

Limmen - Fit4lady Limmen (de 
Drie Linden 3) heeft weer een 
leuke vijfweekse actie, waarin 
elke vrouw werkt aan een be-
tere gezondheid. Door verant-
woord te bewegen. En door be-
ter te eten. Voor € 57,90 krijg je 
startmetingen, een circuittrai-
ningsprogramma, eindmetin-
gen en -advies. Aanmelden kan 
tot 10 februari via de website 
van Fit4lady en bij alle 14 Fit-
4lady-clubs.

Bewegen is goed, maar er is 
meer
Bianca Stengs, coach bij Fit4la-
dy, licht de actie toe. ,,Bij Fit4lady 
richten we ons op het vergroten 
van de levenslust van elke vrouw. 
Daarin speelt sporten een rol, 
maar er is meer. Vrijwel elke �t-
nessclub richt zich alleen op spor-
ten en niet op al die andere din-
gen die ook helpen om slanker en 
�tter te worden en je tevredener 
met jezelf te voelen. Voor € 57,90 
train je zo vaak als je wilt, met 
persoonlijke coaching van onze 
trainsters. Op deze manier stellen 
we iedere vrouw in staat om 2019 
met een powerstart te beginnen.”

Volhouden is de crux
Bianca: ,,Wij begeleiden onze le-
den intensief. Iedere deelneem-
ster krijgt persoonlijke coaching 
tijdens elke training. We heb-
ben een circuit met cardio- (con-
ditie)training en spierkrachttrai-
ning dat je in een half uur doet. 
We werken intensief aan de BBB 
(buik billen benen) zone en op-
timale vetverbanding. Twee keer 
per week is vaak voldoende, maar 
meer mag. Voeg je daarnaast be-
ter eten aan beter bewegen toe 
dan is de kans groot dat je bei-

de beter inpast in je leven zonder 
dat je dit teveel tijd kost. Dan hou 
je het niet alleen vol, maar ga je 
het zelfs waarderen. Onze leden 
houden het sporten veel langer 
dan gemiddeld vol bij een sport-
school en vertellen mij dage-
lijks hoeveel beter ze zichzelf zijn 
gaan voelen door bewuster om te 
gaan met hun beweeg- en eetpa-
troon en meer ‘terug’ willen. De 5 
weken zijn een mooie test om te 

kijken of de training bij je past. 
Volhouden zou mooi zijn maar 
dat bepaalt de sporter zelf.” 

Open dagen
Meer weten? Kom naar de open 
dagen op zaterdag 12 januari van 
08.30 tot 12.30 uur en zondag 13 
januari van 09.30 tot 12.00 uur. 
Meer informatie: �t4lady.nl/po-
werstart en advertentie elders in 
deze editie. (Foto: aangeleverd)
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 18.45 uur  woensdag 20.00 uur

Welcome te Marwen
vrijdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur 

André Rieu - Nieuwjaarsconcert
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur 

dinsdag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur
Shoplifters

donderdag 20.00 uur  vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Buddy
zaterdag 18.45 uur   dinsdag 21.15 uur

Cold War
vrijdag 15.45 uur

Mary Poppins Returns (OV)
vrijdag 21.15 uur

All you need is Love
vrijdag 15.45 uur   zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur   dinsdag 21.00 uur

Bohemian Rhapsody
zaterdag 13.00 uur  woensdag 15.30 uur
Hoe tem je een Draak 3 - 3D

zondag 13.30 uur 
Hoe tem je een Draak 3 - 2D

zondag 11.00 uur
De Fabeltjeskrant

zaterdag 13.00 uur
De Grinch (NL) 2D

zaterdag 16.00 uur  woensdag 15.30 uur
Ralph breaks the internet (NL) 2D

zondag 14.00 uur
Buurman & Buurman Winterpret!

Programma 10 januari t/m 16 januari

Lessen bij Rijschool Annelies
Castricum - Tientallen jaren 
werkte ze als instructeur voor ver-
schillende rijscholen in de regio, 
maar in 2017 trok Annelies de 
stoute schoenen aan en begon 
voor zichzelf. Ze startte als zzp-er 
in Noordwijk en kwam uiteinde-
lijk in Noord-Holland terecht. Nu 
werkt ze voornamelijk in de om-
geving van Castricum, Heiloo en 
Alkmaar. ,,Ik ben nog nooit zo ge-
lukkig geweest’, vertelt Annelies.

,,Met mijn ex-man heb ik der-
tig jaar een rijschool gehad. Na 
de scheiding kwam ik in loon-
dienst bij een andere rijschool. 
Dat ging prima tot de euro werd 
ingevoerd. Mensen stelden ande-
re prioriteiten, mijn baas kon me 
niet meer betalen en ik stond op 
straat. Gelukkig kreeg ik een aan-
bod van een andere rijschool en 
hoefde ik de ww niet in. Na een 
aantal jaren in loondienst ge-
werkt te hebben besloot ik zzp-er 
te worden. Ik vroeg me wel af of 
ik niet te oud zou zijn maar mijn 
vriend stond volledig achter me. 
‘Je bent goed in je werk, het is nu 
of nooit’, was zijn advies.’’
Inmiddels heeft ze heel wat klan-
ten vergaard in Castricum en om-
geving. Ze is blij met de leerlin-

gen die in haar auto stappen. 
,,Castricummers zijn slim, goed 
onderwezen, hebben humor en 
pikken het goed op. Ik adverteer-
de in lokale krantjes en daarna 
kwam de ene na de andere aan-
vraag binnen.’’
Als instructeur is de nieuwbak-
ken ondernemer duidelijk, scherp 
en streng wanneer dat nodig is.  
Lol maken vindt ze ook belang-
rijk. ,,Je zit samen in de auto, dan 
moet je wel een beetje kunnen la-
chen.’’

Het leukste aan haar werk vindt 
Annelies de diversiteit. ,,Ik heb elk 
half jaar een nieuw groepje leer-
lingen. Het zijn vaak jonge men-
sen, sprankelend, fris en ze heb-
ben zin in het leven. Een rij-oplei-
ding maakt daar ook deel van uit. 
Het is mijn doel om ze allemaal 
veilig de weg op te krijgen. Daar 
ga ik 200 procent voor.’’

Meer informatie: www.autorij-
schoolannelies.nl. (Foto: aange-
leverd) 

Inschrijven voor Culturele 
Manifestatie 2019 nog mogelijk
Castricum - Er zijn al veel aanmel-
dingen binnen voor de Culturele 
Manifestatie op 9 en 10 maart in 
Geesterhage. Echter, er is nog wat 
ruimte in het programma! Daar-
om een oproep aan degenen die 
geen tijd hebben gevonden om 
zich in te schrijven.  Het kan nog 
tot 3 februari.
Deze twaalfde editie, met als the-
ma ‘Cultuur Verbindt’, hoopt voor 
jong en oud een mooi afwisse-
lend programma te bieden met 
zang, dans, muziek, poëzie, the-
ater, beeldende vormgeving en 
andere culturele ‘uitspattingen’. 
Dus meld je aan als je cultuur een 
warm hart toedraagt en anderen 
daar deelgenoot van wilt maken.
Cultureel centrum Geesterha-
ge bruist het weekend van 9 en 
10 maart met optredens in the-
aterzaal Koningsduyn en foyer 
De Heerlykhyd. In de ateliers van 
Toonbeeld zijn workshops en klei-
ne optredens en bibliotheek Ken-
nemerwaard is met een literair 

café de plaats waar schrijvers en 
dichters een plek krijgen. In de 
hal en andere publieke ruimten is 
een grote expositie ingericht met 
beeldende kunst.
De organisatie verwacht een 
enerverend weekend, waar het 
plezier om er met elkaar iets 
moois van te maken voorop staat. 

De hoofdsponsor is deze editie 
wederom de Rabobank Alkmaar 
en omstreken.

Op de website www.culturele-
manifestatiecastricum.nl is het 
inschrij�ormulier te vinden, dat 
voor 3 februari moet zijn ingezon-
den. (Foto: aangeleverd)

Juichzone op Camping Bakkum tijdens 
NN Halve Marathon van Egmond
Castricum - Zondag 13 januari 
vindt de NN Egmond Halve Ma-
rathon plaats. De Juichzone op 
Camping Bakkum is al bijna een 
traditie. Dit jaar loopt voor de 
vierde keer het parcours over het 
terrein van de camping. De Juich-
zone wordt samen met Atletiek 
Vereniging Castricum georgani-
seerd om de vele lopers een hart 
onder de riem te steken nadat zij 
het zware stuk over het strand 
hebben gehad. 

Ook dit jaar wordt er weer een 
feestje gevierd op het terrein van 
de camping. Met warme choco-
lademelk, Glühwein en brood-
jes rookworst wordt de innerlijke 
mens verwarmd, terwijl iedereen 
staat mee te deinen op de muziek 
van DJ Sweet le Freak. 
Veel supporters zullen aanwezig 
zijn om leden van Atletiek Vereni-
ging Castricum aan te moedigen. 
Marathonlopers Michel Butter en 
Edwin de Vries zijn hun beroemd-
ste leden en behoren tot de Ne-
derlandse top. Beiden lopen mee 

en men gaat hen weer kippenvel 
bezorgen in de Juichzone. De at-
letiekvereniging heeft een speci-
ale trainingsgroep die sinds sep-
tember getraind heeft voor de 
NN Halve Marathon van Egmond. 
Ook zij kijken uit naar de gezelli-
ge doorkomst in de Juichzone. 
De eerste wedstrijdlopers wor-

den tussen half een en kwart voor 
een verwacht. Zorg dat u er op 
tijd bij bent, dan heeft u het bes-
te uitzicht. Het feestje begint om 
12.00 uur. En om 14.30 uur zijn de 
lopers allemaal voorbij gekomen. 
Er zijn genoeg parkeerplaatsen, 
op de �ets komen is nog makke-
lijker. (Foto: aangeleverd)

Week van de Poezië
Dichtwedstrijd voor jonge dichters
Castricum - In het kader van de 
Week van de Poëzie (31 janua-
ri tot en met 6 februari) zijn er 
dit jaar verschillende activiteiten 
in en rond het Strandvondsten-
museum. Zo begint een nieu-
we poëzie-expositie met het op-
treden van dorpsdichter Bob 
van Leeuwen (zaterdag 2 februa-
ri 14.00 uur), is er open huis met 
een (kunst)veiling voor het goede 
doel (zondag 3 februari) en komt 
de dichter Henk Ester op dinsdag-
avond 5 februari (20.00 uur) een 
lezing geven. Henk Ester geniet 
in de dichterswereld landelijke 
bekendheid sinds hij de prestigi-

euze C. Buddingh’-prijs won voor 
zijn debuutbundel ‘Bijgeluiden’. In 
de komende weken zullen meer 
details over de verschillende acti-
viteiten bekend gemaakt worden. 
Wedstrijd
In de leeftijdscategorie 9 tot en 
met 12 en 13 tot en met 15 jaar, 
kunnen jonge dichters meedin-
gen naar een leuke prijs, die uit-
gereikt zal worden tijdens de ope-
ning van de expositie in het mu-
seum op zaterdag 2 februari. Het 
thema is Dicht bij Zee. Aanstor-
mende talenten tot en met 15 
jaar kunnen tot uiterlijk 23 janua-
ri een gedicht rond dit thema toe-

zenden aan info@strandvondsten 
museum.nl. De vorm van het ge-
dicht is aan regels gebonden. Het 
gedicht moet uit minimaal zeven 
versregels bestaan. De titel mag 
niet gelijk zijn aan het thema. Ver-
meld duidelijk naam, adres, tele-
foonnummer en leeftijd. Commu-
nicatie uitsluitend via bovenge-
noemd e-mailadres. Het mooiste 
gedicht mag worden voorgedra-
gen op de opening en wordt ook 
geplaatst in een regioblad. Overi-
ge prijzen zijn in de vorm van po-
ezieliteratuur. De jury bestaat uit 
Bob van Leeuwen, Henk Ester en 
Menno Twisk. 
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10 JANUARI

Lezing over schilderes Thérè-
se Schwartze om 10.00 uur in de 
Foyer in Geesterhage, Geester-
duinweg 3. Aanmelden via www.
bibliotheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice bibliotheek. 
(Foto: aangeleverd)

Lezing: klimaatverandering in 
Noord-Kennemerland, van be-
dreigingen tot kansen door Jan 
Wijn om 20.00 uur in Huis van Hil-
de in Castricum. Inschrijven: 023-
5143247, huisvanhilde.nl of oerij.
eu. (Foto: aangeleverd)

11 JANUARI
Wandelen op vrijdag voor vrou-
wen tussen de 20 en 50 jaar 
start 13.00 uur NS-station Castri-
cum, wekelijkse activiteit Welzijn 
Castricum. Aanmelden niet no-
dig. Info: 0251-656562.

Old Alkmaar Boardingtoer-
nooi 2019 in sporthal ‘De Lelie’ 
in Akersloot tot en met zondag 
13 januari. Meer informatie op 
www.boardingtoernooi.com. (fo-
to: aangeleverd)

Bosuilenexcursie voor de jeugd 
van Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland. Verzamelen bij 
parkeerplaats van landgoed Mar-
quette te Heemskerk. Aanvang 
19.30 uur. Aanmelden niet nodig, 
gratis deelname. www.vwgmid-
den-kennemerland.nl. (foto: Cees 
Baart)

Stad & Streek Driebanden toer-
nooi 2019 in biljartcentrum 
De Vriendschap, Kerklaan 18 in 

Akersloot. Aanvang 19.00  uur 
(ook zaterdag en zondag). 

G-disco voor mensen met een 
beperking in Discovery, Dorps-
straat in Castricum, van 20.00 tot 
22.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Concert Neva Ensemble uit St. 
Petersburg om 20.00 uur in de St. 
Pancratiuskerk in Castricum. Toe-
gang gratis. (Foto: aangeleverd)

Musical Charley in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: aange-
leverd)

Cabaret: Kirsten van Teijn in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: Saskia Kerkho�)

Cabaretière Louise Korthals in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

12 JANUARI
Open dag Fit4Lady Limmen, op 
De Drie Linden 3, in verband met 
Powerstart-programma, 08.30 tot 
12.30 uur. Ook zondag van 09.30 
tot 12.00 uur. Meer informatie: �t-
4lady.nl/powerstart.

Mountainbikerace Egmond 
Pier Egmond. Start vanaf 11.00 
uur. Meer informatie op www.
aguegmondpieregmond.nl.

Stad & Streek Driebanden toer-
nooi 2019 in biljartcentrum 
De Vriendschap, Kerklaan 18 in 
Akersloot. Aanvang 11.00  uur 
(ook zondag). 

Demodag Bij Bakker aan Dorps-
straat 102 in Castricum van 13.00 

▲

tot 16.00 uur. Handletteren en 
mooie kaarten maken met ecoli-
ne en ecoline brushpennen. (Fo-
to: aangeleverd)

Repair Café in De Bakkerij, 
Dorpsstraat 30 in Castricum van 
13.00 tot 16.00 uur. De entree 
is gratis. Dit keer is tevens ‘ener-
giecoach’ van CALorie aanwezig 
voor energie-advies. (Foto: Jorin-
de Reijnierse)

Nieuwjaarsconcert Harmonie 
Caecilia met Jeugd Theater Hei-
loo om 20.15 uur in Cultuurkoe-
pel Heiloo. Voorverkoop kaarten 
bij Primera in ’t Hoekstuk en VVV 
Heiloo. Reserveren kaarten via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl. (Fo-
to: Aart Swolfs)

Try-out musical Op Hoop van 
Zegen in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. Ook zondag 
14.30 uur. (foto: Roy Beusker)

Tommie Christiaan in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: PR Tom-
mie Christiaan)

13 JANUARI
Meditatie en gespreksbijeen-
komsten tussen 9.30 uur en 
12.00 uur (wekelijks) in dorpshuis 
De Kern in Castricum. Deelname 
€ 7,- per keer. Voor de eerste keer 
alleen mogelijk na aanmelding 
via info@mindfulness-holland.nl 
of 06-30003065.

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

NN Egmond Halve Mara-
thon. Meer informatie op www.

nnegmondhalvemarathon.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Stad & Streek Driebanden toer-
nooi 2019 in biljartcentrum 
De Vriendschap, Kerklaan 18 in 
Akersloot. Aanvang 11.00 uur.

Ko�econcert duo SaxYon: Ma-
rijke Schröer (saxofoon) en Ellen 
Zijm (accordeon) in De Zwaan in 
Uitgeest, 11.30 uur. Info: www.
dezwaancultureel.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Plogging Castricum start 14.00 
op het pleintje achter het station 
Castricum voor het Huis van Hil-
de. Iedereen is welkom.  Nodig: 
je opgeruimde zelf, vuilniszak, 
handschoenen of prikstok. Meer 
info: Facebook @ploggingcastri-
cum, email: ploggingcastricum@
gmail.com. (Foto: aangeleverd)

Dansmiddag voor jong en oud 
van 14.00 tot 17.00 uur in De 
Strandwal in Heiloo. Entree 7,50. 
Meer informatie: Trefpunt Heiloo, 
tel. 072-5331297.

Mediteren in een huiskamer. 
Landelijk gebeurt dit iedere 
tweede zondag van de maand 
van 20.00 tot 21.00 uur. In Castri-
cum deze maand op de Henri Du-
nantsingel 102. Aanmelden en in-
formatie: 06-40718732.

14 JANUARI
Tassenatelier/leerlokaal POOK-
POOK Castricum start korte cur-
sus van 5 x 3 uur ‘Leren tassen naar 
eigen ontwerp’, 18.30 - 21.30 uur. 
www.pookpook.nl/workshops. 

15 JANUARI
Themamiddag kanker: in ba-
lans blijven bij kanker van 14.00 
tot 16.00 uur in ’t Praethuys Alk-
maar, Westerweg 50 in Alkmaar. 
De toegang is gratis. Aanmelding 
noodzakelijk via info@praethuys.
nl of 072 - 511 3644.

Tassenatelier/leerlokaal POOK-
POOK Castricum: introductie-
workshop ‘Tassen van Leer’ voor 
beginnende en ervaren makers, 
18.30-21.30 uur. www.pookpook.
nl/workshops. (Foto: aangele-
verd)

Adriaan van Dis in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. 

16 JANUARI
Tassenatelier/leerlokaal POOK-
POOK Castricum start korte cur-
sus van 5 x 3 uur ‘Leren tassen naar 
eigen ontwerp’, 08.45 - 11.45 uur. 
www.pookpook.nl/workshops.

Vijfde ronde Tata Steel Chess 
Tournament wordt gespeeld in 
Theater De Vest en de Grote Kerk 
in lkmaar vanaf 14.00 uur. Publiek 
van harte welkom, toeang gratis. 
Aanvang 14.00 uur.

Kleurrijke kunst 
in de Oude Keuken
Castricum - Mensen, beweging 
en prachtige kleuren kenmerken 
de acrylschilderijen van beeldend 
kunstenaar Margriet Schadee. Tot 
en met 4 maart zijn haar werken 
te zien in restaurant De Oude 
Keuken in Bakkum.
De Castricumse kunstenares laat 
zich graag inspireren door de na-
tuur en door mensen om haar 
heen. Haar schilderijen zijn ab-
stract, maar wie goed kijkt, ont-
waart de   structuur van takken 
in de winter, van zonlicht door 
de bladeren in de zomer en de 
kleuren van de herfst. De manier 
waarop mensen bewegen, ver-
raadt een glimp van hun karakter. 
Als kind krijgt Schadee tekenles 
bij kunstenares Stien Eelsingh in 
Zwolle. In Castricum heeft ze bij 
de abstractgroep van vereniging 
Perspectief les van Jessica Kep-

pel, Ruud Lans en Eric Beets. Een 
aantal jaren geleden won ze de 
Talens Schilderprijs in Noord-Hol-
land. 
Schadee exposeerde onder ande-
re in Enkhuizen, Alkmaar en Am-
sterdam. Ze blijft zichzelf continu 
vernieuwen en maakt naast schil-
derijen ook kleurrijke objecten 
van perspex en hout. Liefhebbers 
van de jaarlijkse Kunst-FietsRoute 
kennen haar werk uit Studio 23, 
haar eigen atelier in Bakkum.

De Oude Keuken is gevestigd op 
het terrein van Dijk en Duin. Het 
sfeervolle café-restaurant met 
grote tuin en terras biedt een 
heerlijke kaart voor ko�e, lunch 
en diner. Dagelijks geopend van 
9 tot 17 uur, vrijdag en zaterdag 
van 9 tot 23 uur, zondag van 9 tot 
21 uur. (Foto: aangeleverd)

Stad & Streek Driebanden 
toernooi 2019 in Akersloot
Akersloot - Van vrijdag 11 tot 
en met zondag 13 januari wordt 
in Akersloot in biljartcentrum 
De Vriendschap het traditionele 
Driebanden Stad en Streek toer-
nooi gehouden.

Acht teams bestaande uit vier 
spelers zullen dit weekend gaan 
strijden om dit kampioenschap. 
De teams die meedoen zijn: Alk-
maar, Bergen, Egmond, Zaan-
streek/Waterland, Castricum, 
Heemskerk, Beverwijk en gast-
heer Akersloot. De winnaar van 
vorig jaar is het team Castricum 

en dit team zal zeker ook dit jaar 
hoge ogen gaan gooien.
Het toernooi is een handicaptoer-
nooi, d.w.z. dat sommige spelers 
meer caramboles moeten ma-
ken dan tegenstanders. Drie spe-
lers uit de extra klasse drieban-
den krijgen een zeer zware taak, 
zij moeten 36 caramboles maken, 
terwijl hun tegenstanders met 
veel minder caramboles uit zijn.
De wedstrijden beginnen vrijdag 
11 januari om 19.00 uur, zaterdag 
en zondag om 11.00 uur. Locatie: 
biljartcentrum De Vriendschap, 
Kerklaan 18 in Akersloot.

Cursus vogels herkennen
Castricum - Hans Stapersma (Vo-
gelwerkgroep) verzorgt ook in 
2019 weer een cursus Vogels Her-
kennen voor beginners; dit keer 
in samenwerking met duinbe-
heerder PWN. De cursus begint 
midden maart met een kennis-
makingsbijeenkomst gevolgd 
door elke week een ochtendex-
cursie ergens in de ruime omge-
ving rondom Castricum; in totaal 
10 excursies en 3 theoriebijeen-
komsten. Men krijgt zo eerst de 

standvogels onder de knie voor-
dat al die zomergasten arriveren; 
elke week leert men weer nieuwe 
soorten! Deelnemers kunnen kie-
zen uit de maandag-, dinsdag- of 
donderdagochtend. De maxima-
le groepsgrootte is 12 en de mini-
mum leeftijd is 16 jaar. De kosten 
bedragen 100 euro per persoon. 
Voor verdere inlichtingen of di-
rect opgeven: bel 06-22684313.  
De inschrijving sluit op 31 januari. 
(Foto: aangeleverd)





Bosuilenexcursies
voor jong en oud
Castricum/Heemskerk - De Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland geeft op vrijdagavond 
11 en vrijdagavond 18 januari een 
avondexcursie voor jongeren. De 
bedoeling van deze excursie is 

om bosuilen waar te nemen. 
Al in de winter vormen de bosui-
len paren die zich voorbereiden 
op het nieuwe broedseizoen. Bij 
de excursie bootst de uilenroeper 
Arend de Jong het geluid van de 

Theater Koningsduyn:
Gevarieerd klassiek met Regina Albrink
Castricum - Voor het derde ach-
tereenvolgende jaar zorgt Regina 
Albrink in het kader van ‘Concert 
op zondag’ (verzorgd door Toon-
beeld) voor muzikaal entertain-
ment van topklasse. Misschien 
herinnert u zich nog de eerste 
happening, toen de concertzaal 
van Geesterhage (Koningsduyn) 
tot de nok toe gevuld was en nog 
twee keer zoveel belangstellen-
den moesten worden teleurge-
steld. Ook dit keer bestaat het 
concert op zondag 20 januari uit 
drie delen van elk dertig minuten; 
aanvang 14.30 uur. 
Het eerste half uur speelt Regi-
na solo aan de vleugel en brengt 
daarbij onder andere werk van 
Chopin, een van haar favoriete 
componisten. Hoe briljant haar 
vertolking is, behoeft verder nau-
welijks toelichting, want velen 
kennen haar spel al van de jaar-
lijkse kerstconcerten in de kleine 
zaal van het Concertgebouw.
Het tweede half uur treedt Regi-
na op met de violiste Theodora 
Geraets. Zij studeerde behalve in 
Amsterdam aan de conservatoria 
van New York, Düsseldorf en Lon-
den en won o.a. het  Oscar Back 
vioolconcours en de prestigieuze 
Nederlandse Muziekprijs. Samen 
spelen zij de Kreutzersonate van 
Beethoven, een prachtig en op-
windend stuk. 
Het laatste gedeelte wordt heel 
licht, met bijvoorbeeld de Csar-
daz van Monti, waarbij Regina 
net als beide vorige keren uitpakt 

met een verrassing. Dat doet ze 
samen met de Russische concert-
pianiste Olga Khoziainova, die 
haar opleiding kreeg in Kiev en 
Moskou. Naast haar solo optre-
dens is ze eerste pianiste bij het 
Nationale Ballet. Samen met Re-
gina speelt ze o.a. quartre mains 
de Sabeldans van Khachaturian.
Kaarten zijn te reserveren via 

www.toonbeeld.tv of tel. 0251-
659012 en verder verkrijgbaar 
aan de zaal, bij de Readshop 
(Geesterduin), muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan en Vi-
vant Rozing (Bakkerspleintje). 
Volwassenen € 15,50, 65+ € 13,50, 
kinderen (<12) € 6,50; consump-
tie (ko�e, thee, limonade) in de 
pauze inbegrepen.

Repair Café en CALorie: spullen 
repareren en energie-advies
Castricum - Energiecoöperatie 
CALorie en Transitie Castricum 
weten elkaar steeds weer te vin-
den en aan te vullen. Transitie 
Castricum organiseert als van-
ouds samen met De Groene Bak 
een Repair Café op zaterdag 12 
januari. Bij wijze van experiment 
is deze keer ook een ‘energie-
coach’ van CALorie aanwezig, die 
iedereen kan voorzien van ener-
gie-advies. 
CALorie heeft een aantal ener-
giecoaches die kennis en erva-
ring hebben om mensen vooruit 
te helpen bij hun energievragen. 
Bijvoorbeeld over besparen, iso-
leren, warmte opwekken zonder 
aardgas, een aandeel nemen in 
een windmolen of zonnecentra-
le, meedoen met de elektrische 
deelauto en andere aspecten van 
de energietransitie. Wie zaterdag 
het Repair Café bezoekt, kan daar 
dit keer niet alleen kapotte spul-
len (laten) repareren, maar ook 
terecht voor allerhande energie-
adviezen.

Het Repair Café vindt plaats op 
zaterdag 12 januari in De Bakke-
rij aan de Dorpsstraat 30 in Castri-
cum en is geopend van 13.00 tot 
16.00 uur. De entree is gratis (gif-
ten zijn welkom). Men betaalt al-
leen voor eventuele materialen. 
Repareren en laten repareren is 
uiteraard op eigen risico.

Het Repair Café is nog op zoek 
naar extra vrijwilligers. Met name 
technische mensen die handig 
zijn in het repareren van elektri-
sche en huishoudelijke apparaten 
worden gevraagd. Een keer mee-
draaien om te zien of het bevalt? 
Mail naar ttcastricum@gmail.com 
(Foto: Jorinde Reijnierse)

Van links naar rechts Regina Albrink aan de vleugel met Olga Khoziaino-
va (piano) en Theodora Geraets (viool) (foto: aangeleverd)

bosuilen na. Als het goed is ant-
woorden de bosuilen en laten zij 
zich even zien. Dat is altijd reuze 
spannend. Op deze manier inven-
tariseert Arend de Jong de broed-
paren in dit gebied en krijgt hij zo 
inzicht in hoe het met de Bosui-
len gaat.

Jongeren en hun begeleiders wor-
den uitgenodigd om aan de ex-
cursie deel te nemen. Op vrijdag-
avond 11 januari wordt verzameld 
bij de parkeerplaats van landgoed 
Marquette in Heemskerk en op 18 
januari wordt er verzameld op de 
parkeerplaats direct tegenover 
Johanna’s Hof aan de Zeeweg te 
Castricum. De excursies beginnen 
om 19.30 uur en duren ongeveer 
een uur. Aanmelden voor de bos-
uilenexcursies is niet nodig en aan 
de excursies zijn geen kosten ver-
bonden. 

Voor meer informatie over deze 
of over volgende excursies neem 
contact op met Cees Baart, tel. 
06-43677458, coördinator van de 
Jeugdvogelclub of kijk op www.
vwgmidden-kennemerland.nl, de 
website van Vogelwerkgroep Mid-
den-Kennemerland. (Foto: Cees 
Baart)

Muziekcursus voor dreumesen 
en peuters, ook in Castricum
Castricum - Vanaf 14 januari start 
weer de vrolijke muziek en dans 
winter-cursus voor dreumesen 
en peuters in Beverwijk, Uitgeest, 
Castricum en Heemskerk. Muziek 
en dans is een bonte verzame-
ling van muzikale beweging en 
spelactiviteiten voor (groot)ou-
der en kind tussen de 1 en 4 jaar. 
Wat is er leuker dan zingen, dan-
sen, bewegen op muziek, luiste-

ren naar en vooral spelen op ech-
te muziekinstrumenten? Alice 
geeft een herfst-, winter en len-
tecursus.
Er is een dreumes- en peuter-
groep. De wintercursus in Heems-
kerk start op maandag 14 janua-
ri en woensdag 16 januari bij St. 
Caecilia. In Castricum op donder-
dag 17 januari bij Toonbeeld. In 
Uitgeest op vrijdag 18 januari bij 

Kindergarden Uitgeest. Op zater-
dag 19 januari in Beverwijk in het 
BHK gebouw. Er zijn 8 lessen in 
de ochtend. (Er is geen les in de 
schoolvakanties). Als men een les 
heeft gemist mag die op een an-
dere dag worden ingehaald.
Informatie:  www.aliceploeg.nl,  
aliceploeg4@gmail.com, face-
book: muzieklessenaliceploeg of 
06-11493796.

Brandgerucht 
bij Vitesse ‘22
Castricum - Nieuwjaarsdag rond 
half negen ‘s avonds werd de 
brandweer opgeroepen voor een 
brandgerucht bij Vitesse ‘22 aan 
de Puikman. 
Na aankomst van de brandweer 
en politie werd er een onderzoek 
ingesteld. Er werden alleen vijf 
�etsen en vuurwerkresten gevon-
den. De daders waren waarschijn-
lijk snel de duinen in gevlucht bij 
aankomst van de hulpdiensten.

G-disco in 
Discovery
Castricum - In Jongerencentrum 
Discovery aan de Dorpsstraat 2a 
in Castricum wordt vrijdagavond 
11 januari van 20.00 tot 22.00 uur 
een disco gehouden voor men-
sen met een beperking. De mu-
ziek wordt verzorgd door DJ Mey-
trem Ypsilon Evers en DJ Dylan 
Schiphorst. Toegang: 4 euro (in-
clusief twee consumptiemunten).

Mediteren
Castricum - Zondag 13 januari 
is er van 20.00 uur tot 21.00 uur 
weer gelegenheid te mediteren 
in een Castricumse huiskamer. 
Men doet dat elke tweede zon-
dag van de maand in wisselende 
huiskamers. 
Deze keer is het op Henri Dunant-
singel 102 in Castricum. Er zijn in-
middels al ongeveer 1000 huiska-
mers in Nederland en omstreken, 
waar mensen op dit tijdstip met 
elkaar mediteren. Samen stil zijn 
heeft een positief e�ect op jezelf 
en de wereld om je heen, is het 
motto. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Marleen Heeman, 
06-40718732.

Woninginbraak
Castricum - Tussen maandag 31 
december 21.00 uur en dinsdag 
1 januari 02.20 uur is ingebro-
ken bij een woning aan de Von-
delstraat. 
Vanaf de tuin aan de achterzij-
de zijn de daders naar de eerste 
verdieping geklommen en daar 
is een raam geforceerd. De gehe-
le woning is doorzocht en men 
heeft de woning weer verlaten 
via de schuifpui op de begane 
grond, eveneens aan de achterzij-
de van de woning.

Doorgereden 
na aanrijding
Castricum - Op vrijdag 4 januari, 
omstreeks 15.40 uur, is op de ro-
tonde Oranjelaan/Kleibroek een 
�etser geraakt door de bestuur-
der van een grijze auto. 
De bestuurder is doorgereden. 
Het kenteken was gelukkig be-
kend. De politie heeft het voer-
tuig kunnen achterhalen en de 
bestuurder, een oudere man, la-
ten blazen. Hij blies een A-indi-
catie voor alcohol. Op de adem-
analyse op het bureau in Alkmaar 
blies de bestuurder net onder de 
grens.

Begin het jaar goed 
met Plogging Castricum
Castricum - Een nieuw jaar, een 
nieuw seizoen! Zet je goede voor-
nemens om in goede daden en 
wandel mee met Plogging Cas-
tricum!
Plogging Castricum nodigt om 
de drie weken iedereen uit om 
samen een uurtje te wandelen. 
Onderweg ruimen ze het zwerf-
afval op. Elke keer wordt een an-
dere locatie gekozen. Zondag 13 
januari verzamelen de deelne-
mers om 14.00 uur op het pleintje 
achter station Castricum voor het 
Huis van Hilde. Afhankelijk van de 
opkomst en wensen wandelen ze 
een stuk van het bos en de Zan-
derij, de Mient of de Beverwijker-

straatweg schoon.
Kom je ook? Neem een vuilniszak 
mee. Handschoenen of een prik-
stok zijn wel zo verstandig.
Meer informatie en contact: Fa-
cebook: @ploggingcastricum, 
email: ploggingcastricum@gmail.
com.
Plogging Castricum is een initia-
tief van GroenLinks Castricum. Ie-
dereen is van harte welkom aan 
te sluiten, ongeacht politieke 
voorkeur. Na a�oop van de wan-
deling deze zondag zijn alle deel-
nemers van harte uitgenodigd op 
de nieuwsjaarsborrel van Groen-
Links in De Bakkerij. (Foto: aange-
leverd)

Jan Sprenkeling wint 
bandstoottoernooi BVO
Castricum - Zoals gebruikelijk or-
ganiseerde de Biljartvereniging 
voor Ouderen (BVO) in decem-
ber weer een bandstoottoernooi 
voor biljarters uit Castricum en 
omgeving. Liefst 48 deelnemers 
gaven zich op bij Siem Bakkum 
en begonnen aan de voorrondes. 
De �nale werd op vrijdagmiddag 
21 december gespeeld. 
Uiteindelijk plaatsten acht deel-
nemers zich voor de eindstrijd. 
Dit waren Theo v.d. Poll, Jan Lies-
hout, Sam Bruin, Cor Kramer, Jan 
Kuil, Jaap de Boer, Jan Sprenke-
ling en Herman Stuifbergen. Na 
een enerverende strijd, gade-

geslagen door een grote schare 
toeschouwers, wist Jan Sprenke-
ling de overwinnaarstrofee te be-
machtigen. Het was een zeer suc-
cesvol toernooi en, na de toer-
nooileider Siem Bakkum bedankt 
te hebben voor zijn inzet, werd de 
middag afgesloten door de voor-
zitter. 
De Biljartvereniging voor Oude-
ren is op zoek naar nieuwe le-
den. Wie belangstelling heeft kan 
contact opnemen met secretaris 
Joop Mooy (tel. 0251-656339) of 
met voorzitter Roel van Rosma-
len (tel: 06-38756041). (Foto: aan-
geleverd)

Galerie Streetscape 
zoekt vrijwilligers
Castricum - Galerie Streetscape 
op de Dorpsstraat zoekt vrijwilli-
gers. Men zoekt mensen die een 
of twee middagen in de week in 
de galerie willen zijn van 13.45 tot 
17.00 uur.
Belangstellenden kunnen een 

e-mail sturen naar info@street 
scape.nl of bellen met 06-
30657724 voor informatie. 

Contactpersoon Ans Martens or-
ganiseert vrijdag aanstaande een 
informatieve bijeenkomst.

10 9 januari 2019
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Sportieve start nieuwe jaar 
dankzij leuke vakantieactiviteiten
Castricum - Afgelopen week de-
den ruim 250 kinderen mee aan 
de sportieve vakantieactiviteiten 
van Team Sportservice Kenne-
merland. Met veel enthousiasme 
werd er gesport en gespeeld op 
diverse locaties in de buurt. Elke 
schoolvakantie worden gratis ac-
tiviteiten georganiseerd voor kin-
deren die in de gemeenten Cas-
tricum en Heemskerk wonen of 
naar de basisschool gaan. 
Over de stormbaan, bergbeklim-
men, zwaaien aan de touwen, 
klimmen over de hobbel de bob-
belbaan, over de kop in de sal-
tostoel, voetballen, slacklinen, 
breakdancen en heel veel sporten 
uitproberen. In de kerstvakantie 

werd weer volop gesport en ge-
speeld met Team Sportservice 
Kennemerland. De kinderen kon-
den meedoen aan verschillende 
sportinstuiven en kennis maken 
met diverse sporten en vereni-
gingen uit de regio. In Castricum 
liet volleybalvereniging Croonen-
burg met smashbal zien hoe leuk 
volleybal is en de jongste kinde-
ren konden meedoen aan fun-
volley. Bij slacklinen leerde Jonas 
Konijnenberg de kinderen hoe je 
balanceert over een smalle veren-
de band en de coole breakdance 
moves werden door Falko de 
Graaf aangeleerd. Tijdens de me-
gasportinstuif in sporthal De Wa-
terakkers in Heemskerk verzorg-

de korfbalvereniging HBC een 
echte korfbaltraining en Aerobic 
& Dansstudio The Workout leer-
de iedereen een leuke dans aan. 
Voor de allerjongsten was er een 
speciale kleutersportinstuif. Ook 
mascotte Druppie was weer van 
de partij. Druppie stimuleert kin-
deren om vooral water te drinken. 
Wie de volgende vakantie ook 
mee wil doen met de gratis ac-
tiviteiten van Team Sportservice 
Kennemerland moet de website 
www.teamsportservice.nl/kenne-
merland goed in de gaten hou-
den. In februari wordt hier het 
programma van de voorjaarsva-
kantie gepubliceerd. (Foto: aan-
geleverd)

Snelschaaktitel voor Luc Janssen
Limmen - Traditiegetrouw spe-
len de schakers van SV Vrede-
burg op de eerste vrijdagavond 
van het nieuwe jaar het toernooi 
om het clubkampioenschap snel-
schaken. Nog nooit was de strijd 
zo spannend als in de editie van 
2019.
Bij het snelschaken hebben de 
spelers niet meer dan vijf minu-
ten bedenktijd per persoon voor 
de gehele partij. Niet zelden leidt 
de noodzaak tot snel zetten tot 
doldrieste schaaktaferelen, met 
blunders die wel of niet wor-
den afgestraft en veel spanning 
met de vlag op vallen. Het toer-
nooi kende negen ronden. Zeven 
oud-kampioenen (Jos Admiraal, 
Robin Rommel, Harold en Hidde 
Ebels, Bob Stolp, Niels Hageman 
en Bert Hollander) bevonden zich 
onder de deelnemers. Daarnaast 
behoorde nieuwkomer Luc Jans-
sen tot de favorieten: hij beschikt 

over de hoogste rating. 
Na negen adembenemende 
ronden werd de balans opge-
maakt: Niels Hageman �nish-
te op 5,5 punten en werd vijfde. 
Robin Rommel scoorde 6 pun-
ten en legde zeer verdienstelijk 
beslag op de vierde plaats. Met 
7 punten was het brons voor Hi-
dde Ebels. Bob Stolp en Luc Jans-
sen behaalden beiden 7,5 pun-
ten, een tie-break om de zo fel-
begeerde snelschaaktrofee was 
noodzakelijk: twee extra partij-
tjes. Onder de ogen van de vele 
omstanders won Janssen - met 
zwart nota bene - de eerste par-
tij glansrijk. Stolp leverde even-
wel een bijkans onmogelijk pres-
tatie door in de tweede partij - 
dus ook met zwart - de Limburg-
se Binder met uitstekend positio-
neel spel dusdanig in de proble-
men te brengen dat deze de toe-
gestane bedenktijd overschreed. 

De 1-1 betekende dat een alles-
beslissende Armageddon-partij 
nodig was. Wit heeft vijf minuten, 
zwart heeft vier minuten, maar 
wit moet winnen, terwijl zwart 
aan remise genoeg heeft. Jans-
sen lootte de witte stukken. Stolp 
speelde uitstekend: hij weerleg-
de het aanvalsplan van Janssen 
en veroverde een kwaliteit. In het 
middenspel had Stolp zijn ach-
terstand op de klok reeds teniet 
gedaan. Maar met de winst voor 
het grijpen, overzag Stolp in het 
diepe eindspel dat zijn koning 
schaak stond, hief het schaak niet 
op en verloor zodoende op dra-
matische wijze de sudden death-
partij. Janssen, die ook in de regu-
liere competitie de ranglijst aan-
voert, veroverde aldus zijn eerste 
titel als lid van SV Vredeburg. 
Vrijdag staat ronde veertien van 
de interne competitie op het pro-
gramma.

Vitesse JO13-2 winterkampioen
Castricum - Het was spannend, 
heel spannend. Maar op de laat-
ste speeldag van de hal�aarcom-
petitie had Vitesse JO13-2 even-
veel punten maar een beter doel-
saldo dan concurrent Jong Hol-
land uit Alkmaar. Dat betekent 
dat het jongensteam winterkam-
pioen is en promoveert naar een 
hogere klasse. 
Ook de nieuwe spelers Louie, 
Mark, Duuk en Lars brachten ex-
tra energie in het team. 
Volgens aanvoerder Luuk Hui-
tenga hielp de komst van trainer 
Daan Termeer ook: ,,Hij is soms 
wat streng. Maar ja, er wordt nu 
wel serieuzer getraind. En nu zijn 
we mooi kampioen geworden!” 
(Foto: aangeleverd)

Ruim 500 atleten aan de start van de 
3e AVC Strand- en Duinloop
Castricum - Zondag was het ge-
zellig druk bij AV Castricum. Er 
waren meer deelnemers dan bij 
de twee voorgaande Strand- en 
Duinlopen van dit winterseizoen, 
omdat veel lopers het nieuwe jaar 
gezond wilden beginnen en nog 
even een test wilden doen voor-
dat ze volgende week de Kwart of 
Halve marathon in Egmond gaan 
lopen. 
  
Om 10.15 uur klonk het startschot 
voor de korte afstanden, de 2, 3 
en de 4,1 kilometer.
 
2,3 kilometer 
Bij de allerjongste pupillen (mi-
ni’s en C pupillen) was het Eline 
Oppewal die won in een tijd van 
11.14. Bij de jongens werd Niels 
Termes eerste in 12.14 minuten. 
Bij de oudste pupillen (pupillen 
A en B) werd Isabella de Bruin 
uit Hilversum eerste, zij �nishte 
in 11.25. Gevolgd door Sara de 
Waard van AV Castricum op de 
tweede plaats en Pien Koenen op 
de derde plek. Rens Denneman 
won bij de jongens in een tijd van 
9.01, gevolgd door Melle Bern-
hard en Bandi Leijen van AV Cas-
tricum. Bij de CD-junioren was de 
winst voor Lenneke Pettinga van 
AV Castricum. Zij won de 2,3 km 
in 9.39 minuten. Tweede werd Sa-
noë Penha (AV Castricum) en der-
de Robin Verduin. Sepp Schulte 
van AV Castricum was bij de jon-
gens de snelste deelnemer, hij 
kwam in 8.32 minuten over de �-
nish. Tweede werd Timo Koenen 
en derde Jannes Boon. 

De atleten van TDR Jeugd had 
hun eigen competitie. Femke 
Been was het snelste van de ta-
lentvolle juniores op de 2,3 km. 
Zij liep een tijd van 8.44 minu-
ten. Gevolgd door Franka Holland 
op de tweede plaats en Marlotte 
Vliese als derde. Lars Bos van TDR 
Jeugd was de overall winnaar van 
de 2,3 km, hij deed dit in 8.17 mi-
nuten.
 
4,1 kilometer
Bij deze afstand nam Duncan 
Steenbakker de kop en liet die 
niet meer los, hij �nishte in een 
tijd van 13.20. Jesse Scheltema 
en Rob Nijssen werden gedeeld 
tweede in een tijd van 13.54. De-
ze drie atleten zijn lid van TDR 
Jeugd. De overwinning bij de da-
mes was voor Noa Zoon, zij liep 
17.25. Richelle Kanis werd twee-
de. Beiden zijn lid van TDR Jeugd. 
Derde werd Evelien Massink.

De langere afstanden gingen van 
start om 10.45 uur. De omstan-
digheden voor snelle tijden wa-
ren gunstig, er stond weinig wind, 
het was eb en het strand was pri-
ma te belopen. 

10,1 kilometer - wedstrijdafstand
Deze afstand was tevens de wed-
strijdafstand, de eerste drie at-
leten per categorie wonnen een 
geldprijs.
Mannen, senioren: Met ruime 
voorsprong won Vincent Hazele-
ger in een tijd van 34.46. Twee-
de werd Hasan Tavukcu in 37.17 
en derde Jeroen Akerboom 40.11. 

Mannen, senioren 40 jaar en ou-
der: Als eerste kwam Marcel Ter-
mes over de �nish in 40.01. Twee-
de werd Folkert Brolsma en derde 
Alex Schermer. Mannen, senioren 
50 jaar en ouder: Rachid Moham-
madi werd eerste in een tijd van 
36.30, gevolgd door Edwin Aar-
denburg als 2e en Jaco de Kraker 
en 3e. 
Vrouwen, senioren: Marieke Gim-
bel won deze afstand in een tijd 
van 47.17. Tweede werd Jolinda 
Lute van AV Castricum in 51.05. 
De derde plaats was voor Gabri-
elle Groenevelt in 52.39. Vrou-
wen, masters (35 jaar en ouder): 
Inge Felter-de Jong van AV Castri-
cum liep een snelle tijd van 39.44, 
hiermee was zij tevens overall 
de snelste dame. Tweede in de-
ze categorie werd Monique Ar-
kenbout-Andries en derde werd 
Simone Gulkema. 

15 kilometer
Joost Zaunbrecher won bij de 
mannen in een tijd van 56.50. 
De tweede plaats was voor Jo-
han Smit, hij �nishte in 57.47. 
De derde plaats was voor Guido 
Klaassen in 58.40. Bij de vrouwen 
kwam Petra van Ligten kwam als 
eerste over de �nish, in een tijd 
van 1.04.44. Tweede dame was 
Manon van Tunen in 1.09.03 en 
de derde dame was Esther van 
Kleef, zij liep 1.10.30. 

De vierde en laatste Strand- en 
Duinloop van deze winter wordt 
gehouden op zondag 3 februari. 
(Foto: Bert Oudendijk)

Bij FC Castricum
Grote verrassing voor 5 jeugdspelers
Castricum - Een grote verrassing 
voor vijf spelers van JO 10-1 van 
FC Castricum. Op de laatste zater-
dag van het jaar viel er een uitno-
digingsbrief van AZ op hun mat.
In de brief werden de spelers uit-
genodigd om te komen trainen 
vanaf zondag 13 januari op de AZ 
voetbalschool.
De vijf, Dani, Guus, Sem, Keano en 
Sem zijn door AZ scouts afgelo-
pen periode tijdens wedstrijden 
beoordeeld op hun vaardighe-
den en tenslotte geselecteerd en 

uitgenodigd om te komen trai-
nen op de AZ voetbalschool.

De spelers van FC Castricum JO 
10-1 spelen al meer dan drie jaar 
met elkaar en trainen minimaal 
drie keer in de week met het com-
plete team. Komende donderdag 
10 januari is de kennismaking en 
kunnen de talenten hun spullen 
in ontvangst nemen.
Dat de talenten worden uitgeno-
digd is een behoorlijke opsteker 
voor het jeugdbeleid van FC Cas-

tricum en de verdienste van de 
trainers en begeleiders. 

De AZ Voetbalschool is de sa-
menwerking tussen de AZ Jeugd-
opleiding en de amateurvereni-
gingen in de regio en krijgen de 
grootste talenten van Noord-Hol-
land de kans zich onder leiding 
van AZ-trainers verder te ontwik-
kelen. Op de foto’s staan de man-
nen glunderend met de uitnodi-
gingsbrief van AZ. (Foto’s: aange-
leverd)

Zaterdag 12 januari: 
Demodag Bij Bakker
Castricum - Bij Bakker, de snoep-
winkel voor kunstenaars, heeft 
zaterdag 12 januari een demon-
stratie op het programma staan 
door Martine Boere van Studio 
Suikerzoet. Zij is bekend van de 
boeken: Letteren & tekenen. Ze 
gaat handletteren en mooie kaar-

ten maken. Deze dag gaat ze aan 
de slag met ecoline en ecoline 
brushpennen. De demonstratie 
is ’s middags van 13.00 tot 16.00 
uur. Ga langs en laat je inspire-
ren. Bij Bakker is te vinden aan de 
Dorpsstraat 102 in Castricum. (Fo-
to: aangeleverd)

Stroomstoot-
wapen
Limmen - Op donderdag 3 janua-
ri, omstreeks 03.35 uur, zagen po-
litieagenten een auto geparkeerd 
staan op de Rijksweg in Limmen. 
De motor draaide, de verlichting 
was uit en er leek niemand in het 
voertuig. Agenten zijn even door-
gereden en lopend terug naar 
de auto gegaan. Er bleken twee 
17-jarige jongens uit Amsterdam 
in de auto te zitten. De bestuur-
der had een zaklamp met taser, 
een stroomstootwapen, in zijn 
handen. Hij is aangehouden en 
krijgt een bekeuring voor het be-
zit van die taser. De auto stond op 
naam van zijn moeder. Die is di-
rect op de hoogte gebracht en 
kon de auto ophalen.
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Vincent Beentjes neemt 
het roer weer over
Akersloot - Na een aantal we-
ken de strijd aan de jonkies over 
gelaten te hebben heeft Vin-
cent Beentjes uit Castricum met 
groots machtsvertoon de weke-
lijkse donderdagavondwedstrijd 
om de Kids and Parents Bike-
school (KPB) mountainbikecup 
op zijn naam geschreven. 
Wout Bakker (Heiloo) en Hid-
de Buur uit Akersloot, de smaak-
makers de afgelopen weken op 
Sportcomplex de Cloppenburgh, 
waren er als de kippen bij zich di-
rect na de start een goede posi-
tie te verwerven. Al in de eerste 
omloop was Castricummer Vin-
cent Beentjes niet alleen even de 
weg kwijt, maar ook de tijd. Bij 
een foutieve inschatting van een 
bocht, schampte hij een boom 
en viel. Na het verzamelen van 
de restanten van zijn sporthor-
loge en tenslotte weer in het za-
del zat, was de rest natuurlijk ver 
uit beeld verdwenen. Er zat niets 
anders op de achtervolging in te 
zetten en te kijken tot hoever hij 
nog kon komen. De jongelingen 
Bakker en Buur zouden wel even 
gegni�eld hebben dat zij op de-
ze manier wel eenvoudig van een 
geduchte collega af waren. Maar 

niets werd minder waar: middels 
een waanzinnige, maar gedurfde 
achtervolging wist Vincent Been-
tjes de jonge B’s al in de vierde 
rond terug te pakken, na door het 
verbrokkelde veld zich weer bij 
de eerste linies te voegen. Om de 
eerste plek hoefde het duo Bak-
ker/Buur  zich niet meer druk te 
maken, die was ontegenzegge-
lijk voor Vincent Beentjes. Het 
hoogst haalbare waren de plek-
ken twee en drie voor de jonkies. 
Maar daar was voor Wout Bakker 
nog een ander addertje onder 
het gras, dan Hidde Buur. Net als 
vorige week bleek Hidde Buur, na 
Vincent Beentjes, toch over meer 
kracht en inhoud te beschikken 
dan Wout Bakker. Wout Bakker 
moest alle zeilen bijzetten om de 
dit keer op stoom zijnde diesel 
Henk Jan Verdonk senior uit Eg-
mond aan den Hoef van zich af te 
kunnen houden. Dit echter zon-
der succes, want Verdonk senior 
denderde vier ronden voor tijd 
over Bakkertje heen.  
Uitslag: 1. Vincent Beentjes Cas-
tricum 2. Hidde Buur Akersloot 3. 
Henk Jan Verdonk senior Egmond 
aan den Hoef 4. Wout Bakker Hei-
loo 5. Henk Louwe Alkmaar

Midwinter-hockeyclinics 
voor jongens bij MHCC
Castricum - Hockeyclub Castri-
cum (MHCC) wil meer jongens 
uit de regio kennis laten maken 
met de hockeysport en organi-
seert hiervoor een midwintercli-
nic voor jongens tussen de 6 en 
10 jaar.
De speeldata zijn 11 januari, 18 ja-
nuari, 25 januari, 1 februari, 8 fe-
bruari en 15 februari. De training 
start om 17.00 uur en eindigt om 
18.00 uur. De training gaat altijd 

door. Meedoen is geheel vrijblij-
vend en kosteloos. 
Heb jij er zin in? Bereid je dan 
goed voor en neem een stick, 
bitje en scheenbeschermers mee. 
Een stick en scheenbeschermers 
zijn eventueel te leen. 

Aanmelden voor de midwinter-
clinic kan bij ray@raysports.nl, 
echter je mag ook op de dag zelf 
langskomen.

Slagvaardige start 2019 
voor Croonenburg
Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg is 2019 gestart met 
zeer geslaagde activiteiten in de 
kerstvakantie. Allereerst organi-
seerde Croonenburg in samen-
werking met Sportservice Kenne-
merland een clinic voor de jeug-
dige sportievelingen van 2½ tot 
en met 13 jaar. Voor de allerklein-
sten was er Fun Volley, maar voor 
de kinderen vanaf 6 jaar werd er 
Smashbal gegeven. Een leuke 
manier om kennis te maken met 
de volleybalsport, of om gewoon 

tussen de feestdagen door actief 
bezig te zijn. 
Op vrijdag 4 januari werd het, in-
middels traditionele, jaarlijks te-
rugkerende Rammaarraaktoer-
nooi gespeeld met maar liefst 28 
deelnemende teams. De avond 
stond in het teken van sportivi-
teit en een hoop gezelligheid. 
Volleyballers en niet-volleyballers 
speelden op eigen niveau ver-
schillende wedstrijdjes, waardoor 
het voor iedereen leuk is om mee 
te doen. (Foto: aangeleverd)

Lorenzo van Riet pakt 
met moeite tweede plek
Castricum - Het mag best nog 
wel een mirakel genoemd wor-
den dat Castricummer Loren-
zo van Riet en Dennis de Borst 
(Westknollendam) zaterdag als 
tweede in divisie 2 met hun Seat 
Cupra door het zwart-wit geblokt 
gingen. Donkere wolken waaruit 
af en toe een druilerige regenbui 
op Circuit Zandvoort neerdaal-
de maakten de omstandighe-
den voor de coureurs aan de vier-
uursrace er zaterdag niet makke-
lijk op. Een harde klapper in de 
tweede helft van de nieuwjaars-
race bewees hoe verraderlijk de 
omstandigheden waren. Uitein-
delijk viel het aantal crashes op 
de sluwgladde baan mee, ook 
al werden er na a�oop de nodi-
ge deuken geteld en konden de 
plaatwerkers aan de slag.

De eerste helft van de vier uur 
durende race, de tweede van 
het winterkampioenschap, lever-
de geen problemen op voor De 

Borst en Van Riet. De kopposi-
tie leek veilig in handen van het 
duo. Maar met de gestaag neer-
dalende motregen en de duister-
nis kreeg Van Riet het voor zijn 
kiezen. De negentienjarige Cas-
tricummer had weinig ervaring 
met racen in het donker. Een paar 
uitstapjes in het gras waren vol-
doende om de eerste plek te ver-
liezen. Uiteindelijk wist De Borst 
in de laatste stint de zaken re-
delijk recht te trekken door een 
zwaarbevochten tweede plaats 
te veroveren achter de Seat Cu-
pra van het duo Martin Huisman 
en Danny Kroes.
Overall winnaar werd de equipe 
van de routiniers Paul Harkema 
en Niels Langeveld met hun Por-
sche 991 Cup.

De volgende wedstrijd van het 
Winter Endurance Kampioen-
schap  wordt verreden op zater-
dag 2 maart. Dan vindt de Final 4 
op Circuit Zandvoort plaats.

Rijderswissel van Lorenzo van Riet (r) en Dennis de Borst (foto: Bert Wes-
tendorp)

Nieuw evenement in 
Alkmaar: Fonkelstad
Regio - Op 8 en 9 februari wordt 
de binnenstad van Alkmaar op-
gelicht door middel van prachti-
ge vuurinstallaties op het Waag-
plein. Van vuurlotussen op de 
grachten tot vuurbomen langs 
het plein; het Waagplein wordt 
omgetoverd tot een magisch 
winterparadijs. 
In één van de donkerste maan-
den van het jaar komen Alkmaar-
ders samen op het Waagplein 
om kunstwerken van echte vuur-
meesters te aanschouwen. In de 
grote tent is ambachtelijk, bour-
gondisch eten en warme choco-
melk en glühwein te vinden. Sin-
ger-songerwriters verrijken de 

avond met hun muziek en in de 
tent staat een oude boekenkast 
met bordspelletjes.
Fonkelstad is toegankelijk voor al-
le leeftijden, want terwijl de jong-
ste Alkmaarders broodjes roos-
teren bij het kampvuur, drinken 
de oudere inwoners een winters 
biertje. Ook in de donkere winter-
maanden dient het Waagplein als 
de huiskamer van Alkmaar. 
Laat jij je ook verwonderen door 
Fonkelstad op vrijdag 8 en za-
terdag 9 februari 2019? Vanaf 
17.00 uur is iedereen welkom op 
het Waagplein. Fonkelstad is een 
nieuw initiatief, georganiseerd 
door Alkmaars Bolwerk.

Het nieuwe jaar in Victorie
Regio - Podium Victorie in Alk-
maar heeft ook in 2019 weer een 
enorme hoeveelheid te gekke 
concerten op de agenda staan. 
Hieronder een aantal van de 
hoogtepunten voor de eerste 
helft van 2019.
Joe Summer, 2 februari, zoon 
van Sting, zanger en bassist van 
Fiction Plane, keert terug naar 
Victorie. Nederland maakte in 
2007 kennis met Sumner toen 
Fiction Plane’s single ‘Two Sisters’ 
een grote hit werd.
The Bootleg Beatles, 13 febru-
ari. Zij vertolken The Beatles op 
zijn best. Omarmd door Paul Mc-
Cartney himself en de enige tri-
buteband die het beeldmerk van 
The Beatles mag gebruiken.
Douwe Bob, 2 maart. Op zijn vijf-
entwintigste is hij al een hou-
sehold name in de Nederland-
se popcultuur. Van Beste Singer-
Songwriter tot hitmachine, Dou-
we Bob blijft een van de meest ei-
gen en charmante artiesten van 
ons land. 
My Baby, 4 april. My Baby (fo-
to) bestaat uit de Nederlandse 
broer en zus Joost en Cato van 
Dyk, en gitarist Daniel Johnston 

uit Nieuw-Zeeland. Het drietal 
stond al op Lowlands, Down The 
Rabbit Hole en Glastonbury, won 
een Edison en toerde door Oost-
Europa, Nieuw-Zeeland en Zuid-
Afrika.
Pink Floyd Project, 13 april. In 
een ruim 2,5 uur durende trip 
down memory lane brengen de 
twaalf bandleden van Pink Floyd 
Project een show waaruit de lief-
de voor Pink Floyd haast voelbaar, 
maar zeker hoorbaar is. 
KRS-ONE, 8 juni. Het is onmoge-
lijk om het over de hiphop ge-
schiedenis te hebben zonder 
KRS-One te noemen. Je kent KRS-
One van klassiekers zoals ‘Sound 
Of The Police’, ‘MC’s Act Like They 
Know’, ‘Mortal Thought’ en ‘Step 
Into A World (Rapture’s Delight). 
Sister Sledge, 21 juni. Sister 
Sledge bestormde de wereldwij-
de hitlijsten met pophits als ‘We 
Are Family’, ‘Lost In Music’, ‘He’s 
the Greatest Dancer’ en ‘All Ame-
rican Girls’ in de jaren zeventig. 
De nog levende zussen vertolken 
alle hits met geweldige live-band.
Meer informatie is op www.po-
diumvictorie.nl te vinden. (Foto: 
aangeleverd)

Informatiebijeenkomst 
Orde van Weefsters
Regio - De Alkmaarse Loge van 
de Orde van Weefsters houdt op 
zondagochtend 20 januari een in-
formatiebijeenkomst. Belangstel-
lende vrouwen uit de regio zijn 
van harte welkom bij loge ‘Vita 
Animo Concipere Est’ aan de Ge-
dempte Nieuwesloot 153 in Alk-
maar. 
De Orde van Weefsters is een or-
ganisatie van vrouwen die be-
wust in het leven staan, met als 
doel persoonlijke groei en meer 
inhoud in het leven. De werkwij-
ze is verwant aan de Vrijmetse-
larij, de symboliek echter is ge-

richt op het spinnen en weven. 
De zoektocht naar persoonlijke 
groei maken zij in verbondenheid 
met elkaar, door middel van le-
zingen, gedachtewisselingen en 
bijeenkomsten. Het is een ritue-
le weg van inwijding en symbo-
liek, een weg zonder dogma, met 
alle ruimte voor verschil en eigen 
inzicht.
 De ko�eochtend op 20 janua-
ri a.s. begint om 10.30 uur. Aan-
melden kan via vace@ordevan-
weefsters.nl . Meer informatie is 
op www.ordevanweefsters.nl te 
vinden. 

Cabaretière Dorine 
Wiersma in De Zwaan
Uitgeest - Op vrijdag 25 janu-
ari speelt cabaretière Dorine 
Wiersma haar nieuwe voorstel-
ling ‘Gaan we katten?’ in dorps-
huis De Zwaan in Uitgeest. Dit is 
alweer haar vijfde avondvullende 
cabaretvoorstelling nadat zij in 
2009 de Annie MG Schmidtprijs 
voor het beste theaterlied won.  
In ‘Gaan we katten?’ gooit 
Wiersma haar laatste restje be-
leefdheid overboord. Met veel 
plezier zet zij haar nagels in com-
plottheorieën, sportscholen, ac-
teervolk, fundamentele gelijk-
hebbers, bovenmatige onder-
buikgevoelens, glutenallergieën, 
en natuurlijk in zichzelf. 
Taalrijk, muzikaal, vilein maar ze-
ker ook hoopvol maakt zij de ba-
lans van haar eerste halve levens-
eeuw op. De recensent van de 
Theaterkrant omschreef de voor-
stelling als ‘een beukpartij op 
hoog muzikaal en literair niveau’. 
Dorine Wiersma studeerde klas-
siek gitaar aan het Conservatori-
um. In 2009 ontving zij de Annie 
M.G. Schmidtprijs voor het beste 

theaterlied voor ‘Stoute Heleen’. 
Ze maakte eerder de voorstellin-
gen Rustig Blijven, Goed Zo Dori-
ne, Zei Ik Dat? en D&A.  

Vrijdag 25 januari om 20.15 uur in 
dorpshuis De Zwaan. Kaarten via 
www.dezwaancultureel.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Gratis Koepel Keuze: 
Ed Struijlaart
Regio - De programmeurs van 
de Cultuurkoepel in Heiloo krij-
gen regelmatig juweeltjes langs, 
die (nog) niet bekend zijn bij 
het grote publiek - maar die wel 
een breder publiek verdienen en 
prachtig passen in de Koepel-
programmering. Onder het mot-
to ‘Koepel Keuze’ brengt de Koe-
pel daarom een serie gratis mu-
ziek/theater optredens, waar-
bij het publiek na het optreden 
mag betalen wat men het waard 
vond. Met het programma Aan-
genaam brengt Ed Struijlaart het 
beste uit zijn theaterprogram-
ma “Gitaarmannen: van Clapton 
tot Sheeran” en eigen werk. Hij 
brengt een ode aan zijn gitaar-
helden en stelt zichzelf de vraag: 
ben ik bereid alles op te geven 
voor de muziek? Ben ik een éch-
te gitaarman? In 2010 verbrandt 
Ed Struijlaart alle schepen achter 
zich om zijn droom te volgen: vol-
ledig leven voor en van de mu-
ziek. Ed heeft twee albums uitge-
bracht: ‘Head, Heart and Hands’ 
en ‘Closer Than Skin’. Van 3FM 
kreeg hij de titel ‘Serious Talent’ 
en wordt genomineerd voor een 
3FM Award. Hij tourt in het voor-

programma van BLØF en is meer-
dere malen te gast bij DWDD. In 
2016 brengt Ed losse singles uit. 
’Tricks Up My Sleeve’ en ‘Like De-
cember’ worden beide NPO Radio 
2 Topsong en ‘Made of Stars’ (een 
duet met Lisa Lois) wordt ‘Moet je 
Horen’ plaat op 100% NL. 
Daarnaast is hij actief als song-
writer voor anderen. Hij schreef 
samen met Peter Slager (BLØF), 
de titeltrack voor de bioscoop-
hit van 2017 ‘Weg Van Jou’ en al-
le muziek voor de musical SOOF. 
Begin 2018 brengt hij ‘Make It On 
Your Own’ uit. Deze single verza-
melde op Spotify bijna 1,5 mil-
joen streams en stond op de play-
list bij Radio 1, 2 en 5. 
In het najaar van 2018 stond Ed 
in de theaters met zijn program-
ma “Gitaarmannen: van Clapton 
tot Sheeran”. Vrijdag 18 janua-
ri 2019 in de Cultuurkoepel Hei-
loo. Entree: gratis, omdat de Koe-
pel graag wil weten met hoeveel 
publiek zij rekening moet hou-
den, wordt verzocht plaatsen te 
reserveren via de website: www.
cultuurkoepelheiloo.nl. Reserve-
ringskosten: € 1,-. (Foto: aange-
leverd)



Egmond is klaar voor een sportief weekend
Regio - Komend weekend staat 
Egmond aan Zee weer in het te-
ken van twee prachtige sport-
evenementen. Op zaterdag 
12 januari gaat de strandrace 
AGU Egmond-Pier-Egmond 
van start, waar 3.500 �etsers 
aan meedoen. Een dag later op 
zondag 13 januari komen ruim 
18.000 lopers in actie bij de 
NN Egmond Halve Marathon. 
De winterklassiekers staan ie-
der jaar garant voor een gewel-
dig spektakel. Organisator Le 
Champion roept iedereen op 
om de sporters te komen aan-
moedigen.

Volg deelnemers via de app
Een musthave voor iedere deel-
nemer én toeschouwer is de EPE 
& EHM App 2019. De app bevat al-
le belangrijke informatie over de 
twee evenementen. Met de LiveT-

racking functie kunnen suppor-
ters de �etsers en lopers realtime 
volgen. De app kan gratis worden 
gedownload in de App Store of 
Google Play Store.

Live op NH
De NN Egmond Halve Marathon is 
vanaf 12.00 uur live te volgen op 
NH. Ook Radio 80 zendt het eve-
nement live uit. AGU Egmond-
Pier-Egmond is live te volgen via 
Radio 80.

Internationaal topveld
Le Champion heeft voor de wed-
strijdonderdelen een aantal echte 
toppers weten vast te leggen. Zo 
heeft AGU Egmond-Pier-Egmond 
o.a. Lars Boom (Europees kampi-
oen strandrijden), Sebastian Lan-
geveld (winnaar 2009 en 2014) en 
Timothy Dupont (winnaar 2016) 
aan de start staan. Een dag later 

gaan de Nederlandse toplopers 
Michel Butter (Nederlands kampi-
oen NK Marathon), Khalid Chou-
koud (vijf top tien noteringen in 
Egmond), Edwin de Vries (2e op 
NK Marathon) en Ronald Schröer 
de strijd aan met de Kenianen Ay-
ele Abshero (tweevoudig winnaar 
in Egmond 2011 en 2014) en Gi-
deon Kipketer (4e tijdens de TCS 
Amsterdam Marathon).

Jeugdonderdelen
Tijdens het sportieve weekend 
wordt er voor kinderen ook een 
jeugdwedstrijd georganiseerd. 
Op zaterdag stappen 100 kinde-
ren van 11 tot en met 15 jaar op 
de �ets voor een parcours van 
11 km richting Bergen aan Zee. 
Op zondag vindt de Egmond Mi-
ni Marathon plaats, voor kinde-
ren van 4 t/m 13 jaar. De start is 
dit jaar gewijzigd waardoor de 

kinderen van start gaan vanaf het 
Burgemeester Eymaplein, waar 
vervolgens een parcours van 1 
km wordt gevolgd. Vervolgens 
gaan zij door naar de o�ciële �-
nish van de kwart marathon op 
de Zeeweg. Inschrijven voor bei-
de jeugdwedstrijden kan nog op 
de dag zelf.

Toeschouwers
Om 11.00 uur klinkt het startschot 
voor AGU Egmond-Pier-Egmond 
vanaf de Boulevard Noord. Het 
parcours loopt over het strand 
naar de Pier in Velsen-Noord. Op 
de terugweg verlaten de renners 
bij de Noordpier, Wijk aan Zee 
en Castricum aan Zee het strand 
voor een technische passage. Dit 
zijn uitstekende locaties voor toe-
schouwers om deze spectaculaire 
strandrace te aanschouwen.
Tijdens de NN Egmond Halve Ma-

rathon wordt er veel publiek ver-
wacht in Egmond aan Zee. De 
start van de kwart marathon is 
om 10.25 uur en de halve mara-
thon begint om 12.16 uur. Toe-
schouwers kunnen de lopers 
ook komen aanmoedigen bij de 
strandopgang in Castricum aan 
Zee of in de cheering zone op 
Camping Bakkum. Tussen 12.00 
en 15.00 uur is hier livemuziek en 
verschillende foodtrucks zorgen 
voor een hapje en een drankje. 
Het is hier bovendien gemakke-
lijk parkeren.

Verkeersmaatregelen
Egmond aan Zee is op zaterdag 
toegankelijk voor autoverkeer, 
wel worden enkelen wegen af-
gesloten voor verkeer tussen 8.30 
en 17.00 uur. Dit zijn de Sportlaan, 
Boulevard Noord, Boulevard Zuid 
en Boulevard de Vassy, Vuurtoren-

plein en noordzijde van de Water-
torenweg. Op zondag is de bad-
plaats tussen 8.00 en 18.00 uur 
wel afgesloten. Voor deelnemers 
en toeschouwers rijden er pen-
delbussen vanuit Heiloo en Alk-
maar naar Egmond aan Zee. Van 
8.30 tot 12.00 uur rijden de pen-
delbussen om de vijf minuten 
vanaf het Sportpaleis Alkmaar en 
P+R Bergermeer in Alkmaar en 
vanaf Winkelcentrum ’t Loo, NS-
Station Heiloo en zwembad Het 
Baa�e in Heiloo. Een retourticket 
met de pendelbus is ter plaatse te 
koop voor € 5,00.
Voor meer informatie over de 
verkeersmaatregelen: www.
nnegmondhalvemarathon.nl/
meer-info/bewoners/. 
Meer informatie over de evenemen-
ten op www.aguegmondpiereg-
mond.nl en www.nnegmondhalve-
marathon.nl. (Foto: aangeleverd)

NN Egmond Halve Marathon:
Abshero, Kipketer en Chepngeno favorieten voor winst
Regio - De NN Egmond Halve Ma-
rathon heeft een drietal Afrikaan-
se lopers van wereldniveau aan 
de start staan. In het mannen-
veld maken Gideon Kipketer (fo-
to) en Ayele Abshero op zondag 
13 januari hun opwachting in Eg-
mond aan Zee. Voor de winst bij 
de vrouwen maakt de Keniaanse 
Jackline Chepngeno de meeste 
kans. De winterklassieker van or-
ganisator Le Champion met het 
parcours over het strand en door 
de duinen staat ieder jaar garant 
voor een enerverende strijd te-
gen de elementen.
De 28-jarige Ayele Abshero is een 
marathonatleet uit het NN Run-
ning Team. Tijdens de Dubai Ma-
rathon van 2012 liep Abshero 
de snelste tijd ooit voor een de-
butant met een tijd van 2.04.23. 
Hij liep al twee keer eerder mee 

in Egmond, in 2011 en 2014, 
en schreef beide edities op zijn 
naam. In 2014 werd hij nipt eer-
ste voor teamgenoot Gideon Kip-
keter uit Kenia. Dit jaar nemen 
de twee lopers het opnieuw te-
gen elkaar op. De 26-jarige Kipke-
ter maakte in 2012 de switch naar 
wegwedstrijden met twee opval-
lende debuten van 59.53 op de 
halve marathon en 2.08.14 op de 
hele marathon. In 2017 verbeter-
de hij in Tokyo zijn PR op de klas-
sieke afstand met ruim twee mi-
nuten naar 2.05.51, goed voor 
een tweede plaats achter de voor-
malige wereldrecordhouder Wil-
son Kipsang. Zijn stijgende sta-
tus in mondiale marathons werd 
bevestigd toen hij afgelopen jaar 
in Amsterdam met een tijd van 
2.06.15 vierde werd in een onge-
kend sterk deelnemersveld.

Eerder maakte Le Champion al 
de deelname van de Nederland-
se toppers Michel Butter, Kha-
lid Choukoud, Ronald Schröer en 
Edwin de Vries bekend. Het ge-
vecht tussen hen en de interna-
tionale lopers is in Egmond altijd 
interessant. Vanwege het unie-
ke en zware karakter van het par-
cours zijn de nationale atleten 
hier niet kansloos, in tegenstel-
ling tot andere grote wedstrijden.
Naar verwachting zal de kop-
groep bij de vrouwen worden 
aangevoerd door Jackline Chepn-
geno, eveneens een atlete uit het 
professionele running team van 
Global Sports Communication en 
NN Group. De lange afstandloop-
ster liet al op vrij jonge leeftijd 
haar talenten zien. In 2016 �nish-
te ze tweede tijdens de Afrikaan-
se Kampioenschappen in Durban 

op de 10.000 meter (31.27). Ook 
won ze het zilver tijdens de we-
reldjeugdkampioenschappen in 
2009 op de 3.000 meter en dat-
zelfde jaar brons tijdens de we-
reldcrosskampioenschappen
voor junioren. Nadat ze in 2017 
moeder is geworden, heeft ze 
een sterke comeback gemaakt. 
Afgelopen oktober liep ze in Am-
sterdam haar eerste marathon in 
2.24.38 (zesde plaats).

De vrouwen krijgen 9.17 minu-
ten voorsprong op de mannen. 
Dit is het verschil tussen de par-
coursrecords van de mannen en 
vrouwen. De loper of loopster die 
het eerste over de �nish komt, 
wint een extra prijs. De wedstrijd 
wordt vanaf 12.00 uur live uit-
gezonden door NH Sport. (Foto: 
aangeleverd)

Dansmiddag voor jong en oud
Regio - Stichting Trefpunt Heiloo 
en Oud-Standing Heiloo starten 
dit jaar dansmiddagen voor jong 
en oud. Henk Vasbinder of Mark 
van Achteren begeleiden de mid-
dagen met muziek. Beleef de mu-

ziek van vroeger en ga terug naar 
de sfeer van toen!

De eerste dansmiddag is op zon-
dag 13 januari van 14.00 tot 17.00 
uur in De Strandwal in Heiloo 

(naast ‘Keuken met Karakter’). En-
tree 7,50 euro. De volgende dans-
middagen zijn op 24 februari, 31 
maart, 12 mei en 30 juni. Voor 
meer informatie: Trefpunt Heiloo, 
tel. 072-5331297. 

Nieuwjaarsconcert Harmonie 
Caecilia met Jeugd Theater Heiloo

Regio - Op zaterdagavond 12 ja-
nuari geeft de Heilooër Harmonie 
Caecilia haar traditionele Nieuw-
jaarsconcert in de Cultuurkoepel. 
In samenwerking met Stichting 
Jeugd Theater Heiloo.
Harmonie en Jeugdtheater voe-
ren samen een aantal nummers 
op uit de musical ‘Het Griezel Ho-
tel’. Het Jeugdtheater brengt hier-
uit ook zelfstandig enkele zang- 
en dansnummers. Een voorproef-

je dus van de complete musi-
caluitvoering in februari. Daar-
naast verkent Caecilia verder de 
wereld van de fantasie met sfeer-
volle muziek van onder meer 
Grieg (Peer Gynt) en Kurt Weill. 
Ook kan men luisteren naar het 
aanstekelijke Gulliver’s Travels, 
een muzikaal reisverslag langs 
dwergen, reuzen en wonderlijke 
paarden. Dit alles onder leiding 
van dirigent Zoran Rosendahl.

Het concert begint zaterdag 12 ja-
nuari om 20.15 uur in de Cultuur-
koepel aan de Kennemerstraat-
weg 464 in Heiloo. Toegangsprijs 
€ 12,50, donateurs € 7,50, kinde-
ren tot 12 jaar € 2,50. Voorver-
koop van kaarten bij Primera in 
’t Hoekstuk en VVV Heiloo aan de 
Olvendijk 2. Reserveren van kaar-
ten kan via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl en kaartverkoop@cae-
cilia-heiloo.nl. (Foto: Aart Swolfs)

Extra voorstelling
‘Op Maarten!’ in Cultuurkoepel Heiloo
Regio - Ruim vijf jaar na zijn dood 
is het tijd om leven en werk van 
Maarten van Roozendaal te be-
wonderen. Hij is er niet meer, 
maar zijn liedjes zullen natuurlijk 
eeuwig blijven bestaan. Bekend 
en minder bekend werk van de-
ze veelzijdige liedkunstenaar pas-
seren de revue, uitgevoerd door 
mensen die hem na stonden. Een 
eerbetoon is het. Een toost. Op 
Maarten! Met Egon Kracht, Marcel 
de Groot, Jan-Paul Buijs, Paul de 
Munnik, Hans Sibbel, Wilko Ster-
ke, Lucretia van der Vloot, Jeroen 
Zijlstra. 

Maarten is geboren in Heiloo, dat 
terugkomt in zijn teksten en zijn 
vader werkte als psychomoto-
risch therapeut op de Willibror-
dusstichting. Het is dus niet meer 
dan logisch dat de première van 
‘Op Maarten!’ plaatsvindt in de 

Cultuurkoepel Heiloo. De premiè-
re is op zondag 27 januari 2019. 
De middagvoorstelling is reeds 
uitverkocht, voor de avondvoor-
stelling zijn nog kaarten beschik-
baar. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: 

€25,-. Wacht niet te lang met kaar-
ten bestellen, want deze voor-
stelling is waarschijnlijk ook zo 
uitverkocht. Meer informatie op 
www.cultuurkoepelheiloo.nl. (Fo-
to: Jeanette Kempers)

 9 januari 2019    15



INFOPAGINA
Jaargang 20 • nummer 2 • 9 januari

Agenda Raadsinformatieavond 
10 januari 2019

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de 
laatste discussies: je vindt ze op facebook.com/
gemeente.castricum.
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

 Tijd Onderwerp 
19.30 – 20.30  Auditcommissie 

Informatiebijeenkomst Zon op Bedrijfsdaken

Energiecoöperati e CALorie en Transiti on Towns Castricum weten elkaar steeds weer te vinden 
en aan te vullen. TT Castricum organiseert als vanouds samen met De Groene Bak een Repair 
Café op zaterdag 12 januari. Bij wijze van experiment is deze keer ook een ‘energiecoach’ van 
CALorie aanwezig. 

Bij het Repair Café wordt u geholpen met allerhande reparati es: van texti el en van kleine elec-
trische en huishoudelijke apparaten. Ook kunt u komen voor hulp bij computerproblemen of 
advies bij fi etsreparati es. U kijkt mee met de reparati e en helpt of denkt mee waar dat kan. Dit 
keer is er ook iemand van CALorie, die u kan voorzien van energie-advies. 

Het Repair Café is op zaterdag 12 januari in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in Castricum en is 
geopend van 13:00 tot 16:00 uur. De  entree is grati s (gift en zijn welkom). U betaalt alleen voor 
eventuele materialen. Repareren en laten repareren is uiteraard op eigen risico.

Repair Café en CALorie: 
spullen repareren en energie-advies

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 9 januari 2019 
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres 
030119 Albert Schweitzerlaan (kavel 9) in Castricum 
 Het bouwen van een woning

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
040119 Van Speykkade 61 in Castricum 
 Het bouwen van een bijeenkomstgebouw
 Koningsweg 16 in Akersloot 
 Het wijzigen van het gebruik naar de woonfuncti e t.b.v. een woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
040119 Kapelweg 11 in Limmen 
 Het verbouwen van een woning 
 Jan van Galenlaan 27 in Castricum 
 Het plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verkoop Stroken snippergroen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het voornemen bestaat tot verkoop van 
stroken snippergroen, naar aanleiding van verzoeken hiertoe van de betrokken bewoners. 

De groenstroken zullen vervolgens ingericht en gebruikt gaan worden als erf of tuin. Op 
termijn zal ten behoeve van het gebruik als tuin of erf de ter plaatse geldende  bestemming  
van de grond door middel van wijziging van bestemmingsplannen en/of een andere 
ruimtelijke ordeningsprocedure worden gewijzigd in een tuin of erfb estemming. Dit kan ook 
gebeuren  in combinati e met eventuele bouwplannen, dit is per situati e verschillend.

De voorgenomen verkoop betreft :
- Een strook grond naast de woning Anna Reijnvaansingel 1 te Castricum;
- Een strook naast de woning Rooseveltlaa 39 te Castricum.

Inwoners die nader geïnformeerd willen worden, of hun zienswijze over de verkoop of 
verhuur kenbaar willen maken kunnen hieromtrent contact opnemen met, team Vastgoed 
& Beleid telefoon 088 909 of door middel van een schrift elijke reacti e. Tekeningen van de te 
verkopen of te verhuren stroken grond liggen vanaf 10 januari 2019 gedurende vier weken 
ter inzage in de hal van het gemeentehuis.  

Wegslepen boott railer Limmen en aanhangwagen Akersloot
De gemeente laat op 11-01-2019 de volgende aanhangers/trailers van de openbare weg 
verwijderen: 
- Boott railer ter hoogte van Gele Prins nr 2- 1906 VA in Limmen. De boot heeft  een        
   sti ckernummer 19122018 gekregen;
- Aanhangwagen met grof vuil  bij Rembrandtsingel 3 in Akersloot, ter hoogte van sporthal     
   De Lelie; sti ckernummer 23122018 1000 097805 .

Dit heeft  het college besloten op grond van arti kel 5.6 lid 1 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Castricum. De kosten voor het verwijderen van de trailer en 
aanhanger komen ten laste van de eigenaar.

Hebt u vragen, neem dan ti jdens werkdagen tussen 9:00 en 10:00 contact op met Team 
Handhaving, tel. (072) 88 80 000.

Castricum, 9 januari 2019

Doe als ondernemer mee aan collecti ef plaatsen van zonnepanelen

Wij werken aan een energieneutrale toekomst. 
Niet alleen de gemeente zelf, ook de ondernemers 
in onze gemeente vragen om duurzaamheid. Om 
dat zo gemakkelijk mogelijk te maken bieden wij 
ondernemers de mogelijkheid om mee te doen 
in het duurzame collecti ef ‘Zon op Bedrijfsdaken’ 
(ZoB). Daarin werken we samen met Duurzame 
Energie Coöperati e Regio Alkmaar (DECRA). 
 
Omschakelen naar groene energie – opgewekt door
zonnepanelen – kan een hele opgave zijn. Denk aan 
het rond krijgen van de fi nanciering, maar ook aan de technische installati e. Het project ‘Zon op 
Bedrijfsdaken’ van DECRA en onafh ankelijk energieadviesbureau ECONNETIC maakt zonne-energie 
aantrekkelijk voor ondernemers door het project op grote schaal uit te voeren. Verschillende 
‘daken’ worden gebundeld, waardoor (aanloop)kosten lager worden en het project aantrekkelijk is 
voor investeerders. ECONNETIC zorgt hierin voor o.a. de subsidieaanvragen, technisch onderzoek, 
fi nanciering, ontwikkeling en het beheer.

Bent u een ondernemer met een bedrijfspand met een dakoppervlak van minimaal 1.000 m² en 
een grootverbruikaansluiti ng (> 3x 100A), dan kunt u deelnemen. U kunt als u dat wilt ook mee-
investeren. 
 
Informati ebijeenkomst 23 januari a.s.
Meer weten? Kom dan naar op woensdag 23 januari van 16:00-18:00 uur naar de 
informati ebijeenkomst in Alkmaar, Kantoor HVC, Jadestraat 1, Alkmaar. U moet u hiervoor vooraf 
aanmelden via het aanmeldformulier op htt p://decra.zonopbedrijfsdaken.nl/.  

Agenda Raadsplein 17 januari 2019

 
Tijd Onderwerp 
Commissies   
19.30 – 20.45 Ambiti edocument Omgevingswet en zienswijze op begroti ngswijziging
                                   2019 van de werkorganisati e BUCH 
21.00 – 21.45  Bestemmingsplan Duinpad 3 te Castricum  
21.00 – 22.30 Voorstel rondom egalisati ereserve sociale woningbouw 
21:45 – 22:30 Commissie Algemene Zaken* 
 Diversen 
22.45 Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A Diverse moti es Duin & Bosch
 B Beantwoording brief inzake wijziging RvO en ABFO
 5 Sluiti ng  
    
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven 
kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daarvoor 
tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij de 
griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.




