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Bakkum - Het komt niet el-
ke dag voor dat een wereld- en 
Olympisch kampioen op de weg 
Bakkum aandoet. Marianne Vos 
deed mee aan de ATB strand-
race Egmond-Pier-Egmond za-
terdag en dat trok veel publiek. 
Marianne won de wedstrijd en 
werd zelfs vijftiende in het over-
all klassement. De overwinning 

bij de mannen was voor Rob van 
der Niet. 
Ook zondag stroomde het strand 
vol met publiek om de deelne-
mers aan de Egmond Halve Ma-
rathon toe te juichen. Winnaar 
werd Abera Kuma, een onbeken-
de atleet uit Ethiopië en Helah Ki-
prop uit Kenia ging er bij de vrou-
wen met de titel vandoor. Beste 

Nederlander was Castricummer 
Michel Butter, hij eindigde als ne-
gende. Tom Wiggers uit Bakkum 
werd twaalfde, Castricummer Ro-
nald Schroër kwam als zestien-
de over de eindstreep. Lees meer 
over de wedstrijden in deze editie 
van De Castricummer. 

Project CrossOver is 
voor de bouwvak klaar
Castricum - Goed nieuws voor 
de kopers van de veertien star-
tersappartementen van Cross-
Over aan de Beverwijkerstraat-
weg en voor schoenenwinkel 
Shoes van den Broek. Curator 
Alexander Claus van Tanger Ad-
vocaten heeft overeenstemming 
bereikt met Henselmans Bouw-
bedrijf uit Noord-Scharwoude 
over de overname  van het pro-
ject. 

De bouw stond vanaf begin ok-
tober stil na het faillissement van 
Bouwbedrijf Gebr. Apeldoorn uit 
Heemskerk. ,,Eerdere onderhan-
delingen met derden liepen op 
niets uit waarna wij in de kerst-
vakantie het werk hebben be-
oordeeld en een bieding heb-
ben uitgebracht”, aldus Arnold 
Henselmans. Eind vorige week is 
hier met de curator en de Rabo-
bank overeenstemming over be-

reikt. Donderdag wordt bij Kuijs 
Reinder Kakes met de kopers 
gesproken hoe en onder wel-
ke voorwaarden de bouw afge-
rond gaat worden. Corno Pronk, 
kantoorleider van Kuijs Reinder 
Kakes, heeft veel vertrouwen in 
het vervolg van het project en 
gaat de verkoop van de laatste 
vier onverkochte appartemen-
ten begeleiden. Voor Evelien van 
den Broek van Shoes van den 
Broek komt het einde van het tij-
delijke onderkomen op de Gas-
straat in zicht. Duidelijk is wel 
dat er haast gemaakt moet wor-
den om het gebouw te bescher-
men tegen weersinvloeden. Met 
alle betrokken bouwpartijen vol-
gen binnenkort gesprekken om 
te kijken of zij het werk kun-
nen voortzetten. Arnold Hensel-
mans verwacht het werk voor de 
bouwvakvakantie te kunnen af-
ronden.   

Zwitserse tompouce
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Limmen - Zaterdag deden 13 
turnsters van Tios mee met de 
tweede rayoncompetitiewed-
strijd, waarbij de turnsters zich 
konden plaatsen voor de hal-
ve finale. Bij de pupillen deed 
Benck de Winter het heel goed 
op sprong, maar greep net naast 
de medailles. Mila Dekker en 
Meike Groot wisten zich te plaat-
sen voor de halve finale.
Aan de andere kant van de zaal 
liet Bente Knijnenberg een he-
le mooie vloeroefening zien. Ook 
balk turnde ze heel sterk en ein-
digde daarmee op een vierde 

plaats. Naast Bente gaan ook 
Suzanne de Jong en Mei-lin 
Bakker door naar de finale.
In de tweede wedstrijd was het 
Nina Burgering die net naast de 
medailles greep. Zij eindigde op 
de zesde plaats met twee plaat-
sen onder haar Lisa Hoeben. 
Beide turnsters stromen door.
Pien Pepping wist haar vloeroe-
fening nu goed uit te voeren en 
haalde samen met Anouk van 
Dijk en Isa de Wildt voldoende 
punten voor de halve finale die 
plaats vindt op 16 maart in Am-
sterdam. 

Sensationeel debuut Jimmy 
Hendriks op WK Lakeside
Castricum - Afgelopen week is 
het WK darts gespeeld in Frim-
ley Green in Engeland, ook wel 
bekend als de Lakeside. Castri-
cummer Jimmy Hendriks, nog 
maar achttien jaar oud, maak-
te op het grootste podium van 
de BDO zijn debuut en trof in de 
eerste ronde meteen het boeg-
beeld van Engeland, drievoudig 
wereldkampioen Martin Adams. 
Het was de oudste deelnemer 
tegen de jongste deelnemer.
Na een prachtige opkomst van 
beiden begon Hendriks aan zijn 
wedstrijd. In de eerste leg van 
de eerste set, waarbij je er drie 
moest winnen om naar de twee-
de ronde te mogen doorgaan, 

opende Jimmy gelijk met een 
128-finish en was de toon ge-
zet. Hendriks won set een en set 
drie en Adams set twee en set 
vier zodat de vijfde set de be-
slissing zou brengen. Nadat Jim-
my op 1-0 voorsprong kwam ver-
wachtte het publiek dat Jimmy 
de wereldkampioen zou verslaan 
en zo gebeurde het ook. Met 
3-0 werd de laatste set gewon-
nen en stond de Lakeside op z’n 
kop. Maandag dook de hele En-
gelse pers op Jimmy en zijn va-
der Louis.
Op woensdag volgde de twee-
de partij tegen Richie Geor-
ge, zoon van de legendarische 
Bobby George. Nu waren het de 

twee jongste spelers die het te-
gen elkaar moesten opnemen, 
in een partij van ‘best of seven’. 
Na een 2-2 tussenstand in sets, 
kwam George op voorsprong. 
Hendriks moest de volgende set 
absoluut winnen om verder te 
kunnen. Nadat het 2-2 in legs 
stond, mocht Hendriks aanleg-
gen voor dubbel acht om zo 3-3 
te kunnen maken voor de be-
slissende set. Maar Jimmy mis-
te en George kon daarna de par-
tij uitgooien met dubbel twintig. 
Een 4-2 nederlaag, maar deson-
danks kon Hendriks met opge-
heven hoofd het podium afstap-
pen. Zijn naam is gevestigd in 
dartend Engeland. 

Vitesse ’22 talent 
traint bij AZ en Ajax
Castricum - Vitesse ‘22 heeft 
al vele talentvolle voetbalspelers 
voortgebracht. Er dient zich nu 
weer een nieuw talent aan, na-
melijk de 11-jarige Luuk de Wit. 
Hij staat nog wel aan het begin 
van een eventuele carrière maar 
hij heeft al een aantal keren bij 
AZ getraind en zelfs een paar 
keer bij Ajax.  
Luuk is vanaf zijn zesde jaar lid 
van Vitesse’22 en speelt nu in E1. 
Onder begeleiding van de Vites-

se trainers en begeleiders heeft 
hij zich verder ontwikkeld tot een 
talentvolle voetballer. Zo goed 
zelfs dat hij nu deel uitmaakt 
van de AZ Voetbalschool. De AZ 
Voetbalschool in de regio is een 
nieuw initiatief van AZ waarbij 
een keer in de week op zondag-
ochtend talenten uit de regio (1e 
en 2e jaars E pupillen) een trai-
ning krijgen, buiten de regulie-
re trainingen van hun eigen club. 
Luuk is inmiddels voor de twee-

Stad en streek driebandentoernooi
Akersloot - Zaterdag 19 en 
zondag 20 januari vindt het 
stad en streek driebandentoer-
nooi plaats in biljartcentrum de 
Vriendschap. Het is een team-
toernooi met deelname van 
teams uit Alkmaar, Bergen, Eg-
mond, Akersloot en Zaanstreek. 
De vorige drie edities werden 

allemaal door het zeer sterkte 
team van Zaanstreek/Waterland 
gewonnen. Het team van Zaan-
streek komt in de sterkste for-
matie naar Akersloot met in hun 
gelederen onder andere hoofd-
klasser GertJan Raijer die 40 ca-
ramboles moet maken en eer-
steklasser Wim van Westrop. Bij 

het Alkmaarse team is Rob van 
Riesen de kopman, die recen-
telijk de finale van eerste klasse 
driebanden speelde in Den Hel-
der. Voor verrassingen kunnen 
de teams van vooral Egmond en 
Bergen zorgen. Zaterdag 19 ja-
nuari is de start om 11.00 uur en 
zondag 20 januari om 13.00 uur. 

Croonenburg verliest
Castricum - Zaterdag 12 janu-
ari stond de wedstrijd Croonen-
burg–De Boemel op het pro-
gramma. Een belangrijke wed-
strijd in de top van de promo-
tieklasse. Croonenburg liep ach-
ter de feiten aan en de eerste 
set werd met 25-20 verloren. In 
de tweede set had Croonenburg 

Erelid FCC
Castricum - Fred Slagman is 
benoemd tot erelid van FC Cas-
tricum voor al zijn verrichte 
werkzaamheden binnen de club. 
Na zestien jaar ledenadministra-
tie, hij is nog begonnen bij SCC, 
heeft hij daar een punt achter 

CasRC blijft op de 
vierde plaats steken

Castricum - De Castricum-
se Rugby Club heeft op haar 
thuisbasis de strijd om de derde 
plaats verloren. 
De gasten uit Hilversum waren 
met 0-38 te sterk voor de Duin-
randers. Hierdoor blijft CasRC op 
de vierde plaats steken wat recht 
geeft op een ‘aanvangspremie’ 
van twee punten in de top zes 
competitie.
De top zes, beter bekend als de 
kampioenspoule, bestaat uit ’t 
Gooi, the Dukes, Haagsche RC, 
Hilversum, CasRC en Utrecht.
Wedstrijden tussen Castricum 

en Hilversum staan altijd bol van 
strijd, echter de gedroomde ge-
lijkopgaande wedstrijd bleef uit. 
Hilversum nam het heft in han-
den en gaf niet meer af. 
Binnen 10 minuten stond er 0-12 
op het scorebord en de spaarza-
me aanvallen van de thuisploeg 
brachten niet de gewenste te-
genscore. Met de ruststand van 
0-26 was plaats drie voor Hilver-
sum. 
In de tweede helft moesten de 
Castricummers nog twee tries 
toestaan, zodat 0-38 de eind-
stand werd. 

gezet. Fred: ,,Ik blijf onder ande-
re leider van het tweede. Dus jul-
lie zullen me nog genoeg zien op 
sportpark Noord End.” 

Momenteel is Fred druk bezig 
om zijn opvolger René de Jager 
in te werken die de functie van 
ledenadministrateur zal gaan 
overnemen. (Foto: Han de Swart)

een goede pass. Alleen werd er 
in de set veel fout geserveerd, 
waardoor De Boemel langzaam 
wegliep. De set eindigde in 25-
20 voor de tegenstander uit Tuit-
jehorn. De derde set eindigde 
weer in 25-20 in het voordeel van 
De Boemel. In de vierde set zat 
Croonenburg beter in het spel. 

Deze set werd 25-21 in het voor-
deel van de Castricummers.

De 3-1 nederlaag tegen De Boe-
mel was een teleurstelling. Ie-
dereen voelde dat er meer in 
zat. Door dit verlies is de span-
ning om de eerste plaats voorlo-
pig weg. Croonenburg hoopt op 
eerherstel tegen SVU dat al op 
donderdag 17 januari wordt ge-
speeld. 

Zondag 20 januari 14.00 uur:

Limmen - Wijk aan zee

balsponsor:	 Veldt tegelwerken V.o.f.

pupil v.d. week:	 isa hollenberg (speelster limmen d2)

Brons voor 
Bente Knijnenberg

de periode geselecteerd. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-01-2013 Jasmijn Sanne, 
dochter van P. van der Meu-
len en R.L. Kuiperij, geboren te 
Beverwijk. 04-01-2013: Made-
lief Floor, dochter van P. van der 
Meulen en R.L. Kuiperij, geboren 
te Beverwijk.
 
Overleden:
Wonende te Beverwijk:
06-01-2013 Nauta, Hein, oud 90 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met H. Lemstra.
Wonende te Velsen:
02-01-2013: Praat, Maria C.D., 
oud 90 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met C.L. 
Himmelreich.
Wonende te Akersloot:
28-12-2012: Kwak, Willem, oud 
94 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met H. Raap-
horst. 29-12-2012: Melis, Johan-
nes A.I., oud 76 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met E. Ri-
chaers.
Wonende te Castricum:
29-12-2012: Stet, Reinier A., 

oud 87 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met B.A. 
Thoen. 02-01-2013: Koster, Anne 
C., oud 86 jaar, overleden te Dor-
drecht. 02-01-2013: van de Ka-
mer, Henricus M.J., oud 54 jaar, 
overleden te Castricum. 07-01-
2013: Arons, Antonius C.A., oud 
86 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met W. van der 
Klooster.
Wonende te Limmen:
04-01-2013: de Groot, Anna, oud 
60 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met L.W.J. Hoogeboom. 
05-01-2013: Metselaar, Cathari-
na A., oud 94 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
A. Winder. 07-01-2013: Zomer-
dijk, Johannes N., oud 60 jaar, 
overleden te Hollands Kroon, ge-
huwd met C.W. Boode.
Wonende te Zeevang:
07-01-2013: Doets, Pieter, oud 
80 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd met N.E. Mehrtens.
Wonende te Bakkum:
06-01-2013: Kok, Alida, oud 75 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met H.C. Deul. 

Avondexcursies voor jongeren
Castricum - De Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
organiseert op vrijdag 18 januari 
en vrijdag 25 januari een avond-
excursie voor jongeren. De be-
doeling van deze excursies is om 
bosuilen waar te nemen. 
Op 18 januari wordt er verzameld 
bij de parkeerplaats van land-
goed Marquette in Heemskerk 
en op 25 januari bij de hoofd-
ingang van Dijk en Duin aan de 
Zeeweg te Castricum. Beide ex-
cursies beginnen om 19.30 uur 

en duren ongeveer een uur. Aan-
melden is niet nodig en er zijn 
geen kosten aan de excursies 
verbonden. Aan het eind van de 
excursies kunnen jongeren van-
af tien jaar zich bij de excursie-
leiders aanmelden als deelnemer 
aan de jongerenexcursies van de 
Vogelwerkgroep Midden-Ken-
nemerland. 
Voor meer informatie over de-
ze of over volgende excursies 
zie www.vwgmidden-kennemer-
land.nl. Foto: Roely Bos. 

Vermist:
De Malleweg Castricum: cypers 
poesje, witte bef en snorharen, 4 

witte voetjes, wat bruin op kop, 
gesteriliseerd, 10 jaar, Moos.
Gevonden:
Geen.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504. 

Aangehouden na 
uitdelen kopstoot
Castricum - Een 19-jarige jon-
gen uit Castricum is zondagoch-
tend rond 03.00 uur aangehou-
den op de Dorpsstraat. Hij had 
een kopstoot uitgedeeld aan 
een 20-jarige jongen, eveneens 

Regio - In Noord-Holland zijn 
afgelopen week drie meldingen 
binnengekomen van een man 
die via een zogeheten babbel-
truc bij oudere mensen binnen-
komt.
Dit is gebeurd in Heiloo, 
Akersloot en Wervershoof. Bij 
alle drie is het signalement een 
blanke man van ongeveer 60 
jaar die aanbelt en vertelt dat 
hij de bankpas nodig heeft van 
de bewoner omdat deze omge-

Opgelet voor babbeltrucs
ruild moet worden of vanwege 
de zorgverzekering van de be-
woners. De bewoners hebben de 
man binnengelaten en nadat hij 
was vertrokken ontdekten zij dat 
er goederen of geld was gesto-
len door de man. 
De politie waarschuwt voor de-
ze oplichter en vraagt inwoners 
van Noord-Holland om de po-
litie te bellen als zij vermoeden 
dat deze man langs is geweest 
(0900-8844).

uit Castricum. Een portier had 
dit gezien en nam de verdach-
te mee richting agenten die aan-
wezig waren in verband met ho-
recatoezicht. Het slachtoffer liep 
door de kopstoot een bloedneus 
op. De 19-jarige jongen werd 
aangehouden voor mishandeling 
en werd overgebracht naar het 
politiebureau in Alkmaar.

Valt website Oud-
Castricum in de prijzen?

Castricum - Elk jaar wordt De 
Geschiedenis Online Prijs uit-
gereikt aan de beste histori-
sche website van het afgelopen 
jaar. De winnaar ontvangt een 
beeldje van kunstenares Gonne-
ke van Echten en een geldprijs 
van 2.500 euro. Ook de website 
van Oud-Castricum (www.oud-
castricum.com) dingt mee naar 
de prijs. De site werd eind 2011 
geheel vernieuwd en houdt be-
langstellenden zo volledig mo-

gelijk op de hoogte van de ac-
tiviteiten van de werkgroep en 
de historie van het dorp Castri-
cum. Met de Beeldbank en de 
Boekenbank geeft de site toe-
gang tot ruim 17.000 foto’s en het 
boekenbestand van de werk-
groep. Wie vindt dat Oud-Cas-
tricum recht heeft op de prijs, 
brengt voor 9 februari een stem 
uit via www.geschiedenisonli-
neprijs.nl of www.oudcastricum.
com.  

Daar heb je Flipper…
Castricum - Er zijn dolfijnen 
voor de Noord-Hollandse kust 
gezien volgens onderzoekscen-
trum Ecomare op Texel. Het zou 
gaan om drie tuimelaars van on-
geveer drie meter lang, die in 
hetzelfde gebied zwemmen als 
de bultruggen en bruinvissen 
die eerder zijn gespot. De die-
ren zouden volgens Ecomare op 
zoek zijn naar nieuwe visgebie-

den. In Nederland is de tuime-
laar tussen 1950 en 1960 uitge-
storven om nooit geheel opge-
helderde redenen. Het verdwij-
nen van de zuiderzeeharing na 
de afsluiting van de Zuiderzee 
zou een belangrijke rol gespeeld 
kunnen hebben. Het Marsdiep 
behoorde tot het oorspronkelij-
ke leefgebied van tuimelaars in 
Nederland. 

Geld opgehaald voor kinder- 
boerderij ‘t Dierenduintje

Castricum - Yael, Isabel, Emma, 
Julia en Larissa kwamen vol trots 
afgelopen zaterdag een cadeau-
tje langsbrengen op kinderboer-
derij ‘t Dierenduintje. Op school 
waren ze op het idee gekomen 
om geld in hun buurt op te ha-
len nadat ze over een stelling 
met elkaar hadden gediscussi-
eerd: ‘als je van dieren houdt eet 
je geen vlees’. Van het een kwam 

het ander en plots ontstond het 
idee om iets goeds te doen voor 
de dieren. De vijf meiden zijn de 
deuren langs gegaan en haalden 
het mooie bedrag op van 60,64 
euro.
De beheerders namen het geld-
bedrag verrast in ontvangst en 
willen langs deze weg de da-
mes nogmaals bedanken voor 
hun mooie actie. 
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Wereldpremière tijdens 
concert van Emergo

Castricum - Op zaterdag 19 ja-
nuari brengt Emergo haar jaar-
lijkse donateursconcert. Dit con-
cert begint om 20.00 uur en vindt 
plaats in het Jac. P. Thijsse Col-
lege.  Een concert met een in-
ternationaal tintje, want het fan-
fareorkest is druk bezig met de 
voorbereidingen op het Wereld 
Muziek Concours. Daar boven-
op kan het publiek genieten van 
de première van Tripartita, een 
stuk dat speciaal werd gecom-
poneerd voor bugelsolist Clenn 
Keizer. De Engelse Rodney New-
ton componeerde het stuk speci-
aal voor de winnaar van de solis-
tenprijs van Eurobrass.

Het donateursconcert biedt een 
gevarieerd programma waarin 
de drie orkesten van Emergo ge-
presenteerd worden. Het oplei-
dingsorkest Double E Orchestra, 
Backum Brass en het fanfareor-
kest hebben onder leiding van 
dirigenten Paul Bijman en Erik 
van de Kolk een pakkend pro-
gramma samengesteld. Na af-
loop van het concert wordt de 
bezoeker in de foyer getrakteerd 
op de klanken van Ray’s Initia-
tive Big Band onder leiding van 
René Breetveld. De entree be-
draagt 5,00 euro en voor kinde-
ren tot en met veertien jaar 2,50 
euro.

Reünie van Rockcafé en 
Royal Flush in De Balken
Uitgeest - De Balken heeft een 
vol programma komend week-
end. Om te beginnen vindt vrij-
dag de lang verwachtte reü-
nie van het Rockcafé plaats met 

muzikale medewerking van ver-
schillende bandjes van toen. Zo 
komen The Boothill Underta-
kers, The Joke langs en een ver-
zameling muzikanten die samen 

spelen; de Rockcafé Coverband. 
Verwacht wordt dat er veel veer-
tigers op de reünie afkomen. Het 
feest begint om 20.00 uur en de 
entree is gratis Zaterdag speelt 
Royal Flush in het café. Deze 
jongens uit Castricum en Uit-
geest gaan er een swingende 
avond van maken met nieuwe en 
oude hits. De deur gaat zaterdag 
om 22.00 uur open. 

Celliste Ella van Poucke 
in sfeervolle Dorpskerk
Castricum - Zij is nog geen ne-
gentien jaar, maar met haar gro-
te talent evenaart celliste El-
la van Poucke vele oudere vak-
genoten. Zij is een ongeëve-
naard cellotalent dat al vele suc-
cesvolle concerten gaf zowel in 
binnen als buitenland. Met trots 
presenteert Iskra haar op zater-
dag 19 januari in het Iskra Mo-
numentconcert. Onder bege-
leiding van pianist Jean-Claude 
vanden Eijnden speelt zij wer-
ken van Beethoven, Debussy en 
Rachmaninov. 
Kaartverkoop via www.Iskra.nl of 
aan de kassa van de Dorpskerk 
te Castricum, Dorpsstraat/hoek 
Torenstraat. Zaal open 19.30 uur. 
Aanvangstijd 20.15 uur.

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Willem Middelkoop te 
gast. Willem Middelkoop (50) 
is oprichter van het Commo-
dity Discovery Fund en publi-
cist. Daarnaast is hij een veelge-
vraagd spreker en columnist. Hij 
verwierf landelijke bekendheid 
als marktcommentator bij RTL-Z 
en als regelmatige gast van ‘De 
Wereld Draait Door’ en ‘Pauw 
& Witteman’. Middelkoop waar-
schuwde in zijn eerste boek ‘Als 
de dollar valt’ (2007) voor een 
naderende kredietcrisis. In de ja-
ren er na verschenen ‘De perma-
nente oliecrisis’, ‘Overleef de kre-
dietcrisis’ en ‘Goud en het ge-
heim van geld’. In totaal verkocht 
hij meer dan 100.000 exemplaren 
van zijn boeken. Presentator Pe-
ter van Raalte neemt in een uur 
met Middelkoop de wereldeco-
nomie door.

Gast bij de 100 
van Castricum

Django Unchained
Na een succesvolle jacht bevrijdt 
Schultz Django, maar de twee 
kiezen ervoor om bij elkaar te 
blijven. Sterker nog, Schultz be-
zoekt de grootste criminelen van 
het zuiden met Django aan zijn 
zijde. Maar Django blijft gefo-
cust op één doel: het vinden en 
redden van zijn vrouw Broomhil-
da die hij lange tijd geleden uit 
het oog is verloren door de sla-
vernij. De tocht van Schultz en 
Django brengt hen uiteindelijk 

bij Calvin Candle, de eigenaar 
van ‘Candyland’, een beruchte 
plantage. Ze gaan onder valse 
voorwendselen het gebouw bin-
nen en worden opgemerkt door 
Stephen, de betrouwbare huis-
slaaf. Django en Schultz worden 
gevolgd en een verraderlijke or-
ganisatie sluit hen in. Als ze kun-
nen ontsnappen met Broomhil-
da, moeten ze kiezen tussen vrij-
heid en solidariteit, tussen opof-
feren en overleven... 

In Alles is familie is iedereen bin-
nen de familie de Roover op een 
punt in zijn leven beland waar-
in het maken van cruciale keu-
zes onvermijdelijk is. Zo wil Win-
nie een baby, haar man Rutmer 
wil dichter bij zijn gevoel ko-
men, zijn broer Charlie wil voor-
al geen verantwoordelijkheid en 

Alles is Familie hun zwager Dick wil zijn over-
leden vrouw terug. Pater fami-
lias Arend wil gelukkig zijn. En 
zijn vrouw Jeanette wil dat ie-
mand haar wil. 

Opnieuw een romantische ko-
medie, met andere personages 
en dezelfde humor. Je kunt niet 
kiezen wie je ouders zijn. Je kunt 
wél kiezen hoe je ouder wordt.

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

Django Unchained
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Les Misérables
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 uur 
Life of Pi - 3D

zaterdag 18.00 uur 
maandag 20.00 uur
The Hobbit - 3D

vrijdag 18.30 uur 
zondag 15.15 uur 
dinsdag 14.00 uur 
Alles is Familie
zondag 15.15 uur 
Skyfall - 007

zaterdag 15.30 uur 
zondag 12.45 uur

Koning van Katoren 
zaterdag 15.30 uur 
zondag 12.45 uur 

woensdag 15.00 uur 
Finding Nemo (NL) 3D

woensdag 15.00 uur
De Groeten van Mike

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 17 jan t/m 23 jan 2013

Buy and try!  
Koop koffie/thee 

en proef! 
Krijg de 

hele maand 
januari een 
kopje koffie 

of thee 
bij uw aankoop!  

Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

Telefoon: 0251-654769
www.gustocastricum.nl

Invasieve exoten 
Castricum - PWN gaat aan de 
slag met de bestrijding van in-
vasieve exoten in het Noordhol-
lands Duinreservaat. Invasie-
ve exoten zijn planten en dieren 
die  van nature niet in de duinen 
voorkomen en die zich massaal 
uitbreiden ten koste van soorten 
die hier wel van nature voorko-
men. Een voorbeeld is de Ame-
rikaanse vogelkers. Deze winter 
wordt een aantal groeiplaatsen 
van de rimpelroos, sneeuwbes 
en mahonia verwijderd. 
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Limmen - Bij sportschool Full 
of Life is het team sinds 5 ja-
nuari uitgebreid met een erva-
ren schoonheidsspecialiste José 
Dijkstra. De naam van de salon is 
Full of Life - Beauty. José is een 
gediplomeerde schoonheidsspe-
cialiste met ruim vijf jaar erva-
ring. ,,Voor behandelingen maak 
ik gebruik van het merk Tyro. 
Onze huid is veel meer dan al-
leen een verpakking van ons li-

se_dijkstra@hotmail.com. Ope-
ningstijden maandag en woens-
dag van 9.00 tot 22.00 uur en za-
terdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Full of Live - Beauty
,,De huid is meer dan de 

verpakking van het lichaam”

Mezza Luna wint 
Bronzen Tapknop!
Castricum - Mezza Luna be-
hoort tot de beste biertappers 
van Noord-Holland. De horeca-
zaak is namelijk winnaar van de 
Bronzen Tapknop 2012. Deze on-
derscheiding is uitgereikt aan ei-
genaar Ralph Outmaijer door 
Gerard Duinmayer van Heine-
ken Nederland. De Gouden Tap-
knop ging naar Restaurant De 
Open Keuken uit Beverwijk en 
Strandpaviljoen Paal 12 op Texel 
ging met de Zilveren Tapknop 
naar huis. Ralph is heel trots op 
de onderscheiding. ,,Goed tap-
pen is hartstikke belangrijk, dat 

weet ons hele team. Het is fan-
tastisch om hiervoor beloond te 
worden. Uiteraard gaan we vol-
gend jaar voor de Gouden Tap-
knop!” De Gouden, Zilveren en 
Bronzen Tapknop worden toe-
gekend op basis van ervarin-
gen en rapportages van ‘mys-
tery guests’ die de deelnemen-
de horecazaken bezoeken. On-
dernemers worden beoordeeld 
op goed gastheerschap, service 
en bierbehandeling. 
De drie winnaars dingen nu mee 
in de strijd om het Gouden, Zil-
veren of Bronzen Fust. 

De auto weer als nieuw 
dankzij Spuiterij De Werf

Castricum - Schade aan de 
auto, het kan iedereen over-
komen. Gelukkig weten de 
specialisten bij Spuiterij De 
Werf hier wel raad mee. Fons 
Zeeman is samen met Siem 
Castricum eigenaar van het 
bedrijf dat sinds negen jaar 
gevestigd is op de Castricum-
merwerf. 

Fons vertelt: ,,Wie schade heeft 
hoeft ons alleen maar te bellen 
en wij zorgen voor de rest. Als de 
auto niet meer kan rijden, rege-
len wij het transport. De schade 
wordt gecalculeerd in een speci-
aal systeem. Hiermee weten we 
precies wat er aan onderdelen 
nodig is, of er delen kunnen wor-
den hersteld, hoe lang we hier-
voor nodig hebben en de onkos-
ten worden berekend.” 
,,Auto’s bestaan tegenwoordig 

uit verschillende materiaalsoor-
ten en die vereisen allemaal een 
andere reparatiemethode”, ver-
volgt Siem Castricum. ,,Ook de 
toename van elektronica in au-
to’s vraagt om speciale vakbe-
kwaamheid en al die kennis heb-
ben wij in huis. Wij willen onze 
klanten bovendien graag helpen 
met het oerwoud aan regels in 
de verzekeringswereld.” 
Fons: ,,Ook klanten met een klei-
ne beurs kunnen we helpen 
door het gebruik van origine-
le, gebruikte onderdelen. En we 
spuiten ook nog steeds meubels, 
scooters en andere gebruiks-
voorwerpen.” 
Spuiterij De Werf is aangesloten 
bij FOCWA, de branchevereni-
ging voor autoschadeherstelbe-
drijven. Het adres is Castricum-
merwerf 11 in Castricum, tel.: 
0251-674299. 

Castricum - Het dagelijks be-
staan vergt nogal wat van veel 
mensen. De vrijmetselarij wil een 
mogelijkheid bieden om te pra-
ten over onderwerpen waar men 
normaal niet aan toe komt. Zo-
als het goed afronden van het le-
ven. De Castricumse Vrijmetse-
laarsloge Branding nodigt ieder-
een uit hieraan deel te nemen op 
24 januari.  Op de open avond 
is  Vrijmetselaar Adriaan Koop-
mans inleider. ,,Praten over de 
juiste afsluiting, voltooiing van 
het leven, ligt meer op het ge-
bied van ethiek, levensbeschou-
wing, religie of spiritualiteit. En 
dan is men bij de vrijmetselaars 
aan het goede adres. Mensen 
van vele geestesrichtingen ko-
men hier samen om regelmatig 
over deze onderwerpen te pra-
ten. Dat past in hun streven een 

beter mens te worden. Daarin zit 
ook: beter omgaan met het leven 
en de dood. We willen allemaal 
zo makkelijk mogelijk heengaan, 
maar meestal gebeurt dat niet 
zo. Daarom is het van belang om 
alles in je leven goed af te slui-
ten. Door bijvoorbeeld nu al de 
dingen uit te spreken die je had 
willen zeggen en altijd op juiste 
manier afscheid te nemen.” 
Deze avond is niet bedoeld om 
standpunten in te nemen, om 
een recept te krijgen voor een 
voltooid leven, maar om dit on-
derwerp voor persoonlijke, gees-
telijke verrijking bespreekbaar te 
maken. 
Op 24 januari om 20.00 uur is 
de zaal open van De Eenhoorn, 
Tweede Groenelaan 5 in Bak-
kum. Meer informatie: www.vrij-
melaarsloge–branding.nl.

Feestelijke opening 100 
jaar AC Borst Bouw

Castricum - Op vrijdag 11 janu-
ari heeft burgemeester A. Mans 
het jubileumjaar van AC Borst 
Bouw feestelijk geopend. Dit ge-
beurde door de onthulling van 
het jubileumlogo aan de gevel 
van het kantoor aan de Castri-
cummerwerf 1. Aansluitend is de 
opening gevierd met huidige en 
voormalige directieleden en alle 
personeelsleden. Gedurende het 
gehele jaar zijn er activiteiten om 
dit jubileum te vieren. 
Op 20 januari is het precies 100 
jaar geleden dat Toon Borst een 
bouwbedrijf oprichtte, die se-
dert 1916 onderdak vond aan 
de Bakkummerstraat. Een be-
drijf dat zich toen bezighield met 
klein timmerwerk, grond-, en 
waterwerken. Hij kon toen niet 
bevroeden dat 100 jaar later zijn 
achterkleinzoon Cornel leiding 
zou geven aan een prachtig be-
drijf met zo’n vijftig medewer-
kers, gevestigd in een  groot mo-
dern bedrijfspand. 
Op 4 oktober 1946 werd de een-
manszaak omgezet in een ven-

nootschap onder firma en traden 
drie zonen als firmanten toe (Cor, 
Piet en Wim Borst). Na het over-
lijden van Cor werd in 1972 het 
bedrijf omgezet in een besloten 
vennootschap, waarbij Ton Borst 
en Cees van der Laan tot de di-
rectie toetraden. Na het uittre-
den van Piet en Wim en de pen-
sionering van Cees, kwam Wim 
Rodenburg in de directie.Inmid-
dels is ook Ton uitgetreden als 
directeur. Hij is nog wel als com-

missaris aan het bedrijf verbon-
den. Ton is opgevolgd door zijn 
zoon Cornel.

AC Borst Bouw ontwikkelt, rea-
liseert en onderhoudt vastgoed 
voor zakelijke en particuliere op-
drachtgevers in Noord-Holland. 
Cornel Borst: “Wij willen on-
ze klanten zoveel mogelijk van 
dienst zijn. Wij streven daarom 
naar kwaliteit, zowel van het re-
sultaat als van het bouwproces. 
We gebruiken hiervoor instru-
menten als lean bouwen, keten-
samenwerking en het Bouw In-
formatie  Model (BIM). Dit alles 
om voortdurend ons proces te 
verbeteren.”

chaam. De huid beschermt ons 
tegen invloeden van buitenaf. Zij 
regelt in belangrijke mate on-
ze lichaamstemperatuur en wa-
terhuishouding. Deze gegevens 
vormen de basis van de comple-
te, Tyro huidverzorginglijn met 
natuurzuivere producten voor 
verzorging en voeding van de 
huid.” Full of Life - Beauty is te 
vinden op de Rijksweg 53 in Lim-
men, tel.: 06-23641207, email: jo-

Open avond Vrijmetselaars 
Thema rond het goed 
afronden van het leven 
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Limmen - Zondag 20 janua-
ri is er een optreden van T-Race 
and the Old Dix bij de Jazz Ses-
sion Club Vredeburg. Het orkest 
speelt dixielandmuziek, maar 
dan net even iets anders. De 
meeste muzikanten kunnen ver-
scheidene instrumenten bespe-
len, waardoor het verrassings-

T-Race and the Old Dix bij 
Jazz Session Vredeburg

effect groot is. Wouter Borgers 
(saxofoon) is met zijn 69 jaar de 
jongste van de groep, terwijl Jan 
van Weelden (klarinet) al bijna 
82 is. De gemiddelde leeftijd van 
de band 74, maar de muziek die 
ze spelen is jong, fris en vrolijk. 
De toegang is vrij, aanvang 16.00 
uur. 

Winkelen op zondag
Castricum - Winkeliers die 
dat willen mogen hun winkel 
voortaan ook op zondag ope-
nen. Dat heeft de gemeen-
teraad afgelopen donderdag 
besloten. 
GroenLinks had liever gezien 
dat de zondagopening alleen in 
het zomerseizoen zou gelden en 
stemde tegen. Ook het CDA wil-
de niet meegaan met het voor-
stel, omdat deze partij vreest dat 

kleine ondernemers gebukt zul-
len gaan onder de te hoge kos-
ten van een openstelling op zon-
dag. Een enquête maakte duide-
lijk dat een meerderheid van de 
ondervraagden voor een open-
stelling was. Van de onderne-
mers sprak 42% zich positief uit, 
47% stemde tegen. Onderne-
mers met veel personeel staan 
veelal positief tegen een open-
stelling. 

P.O.T.: huiskamermuziek op zondag
Castricum - Verhalen achter 
de liedjes en liedjes achter de 
verhalen; dat is de insteek van 
songsinger/gitarist  Paul Bos-
ke. In Dorpsstraat23 bijt  hij het 
muzikale spits af  op het Podium 
Ongekend Talent (P.O.T.). Onder 
de titel ,Paul zingt voor uit ander-
mans werk,, vertelt hij over de 
achtergrond van de liedjes die 
hij vertolkt met zijn gitaar. 
Paul pakte rond zijn zestiende 
verjaardag voor het eerst een 
gitaar. In recordtijd wist hij zich 
het instrument meester te ma-

ken. Nu, nog voor zijn dertig-
ste verjaardag, wil hij zijn pas-
sie met anderen delen. En waar 
kan dat beter dan bij zijn oom? 
Frank Boske’s Dorpsstraat23 
draagt immers de gedachte de-
len is vermenigvuldigen uit. Met 
veel belangstelling luisterde Paul 
naar de verschillende stromin-
gen in muziek. Zorgvuldig koos 
hij nummers van ondermeer 
Coldplay, Jamie Cullum, John 
Mayer en Damien Rice. Zondag 
20 januari vertelt hij over het hoe 
en waarom van zijn keuze en 

brengt de nummers op zijn eigen 
manier ten gehore. In het voor-, 
na- of tussendoor programma 
speelt Paul met de band ‘I know 
John Doe’ ook enkele nummers 
die de band zelf schreef en com-
poneerde. Liefhebbers zijn wel-
kom vanaf 15.00 uur aan Dorps-
straat 23 in Castricum. Voor de 
entreeprijs van 5,- euro speelt 
Paul een interactieve muziek-
middag en serveert er een con-
sumptie bij. Meer informatie is te 
vinden op  www.dorpsstraat23.
nl. Foto: Paul Boske.

Fysiotherapiepraktijken Castricum, 
Limmen en Heiloo gaan samen

Regio - Fysiotherapie Donker 
en Hilbers en Fysiotherapie 
Waal zijn per 1 januari samen 
verder gegaan als Fysiothera-
pie Donker, Waal en Hilbers. 
De nieuwe maatschap heeft 
praktijken in Castricum, Lim-
men en Heiloo.

De ontwikkeling van een nieuw 
gezondheidscentrum in Limmen  
was een belangrijke aanzet voor 
de fusie. Beide praktijken had-
den een aparte vestiging in Lim-
men en zagen op de nieuwe lo-
catie goede mogelijkheden voor 
een gezamenlijke praktijkvoe-
ring. Een van de initiatiefnemers 
Bart Hilbers: ,,We hebben dezelf-
de ideeën over beweegzorg en 
visie op de toekomst. Het samen 

verdergaan was een goede uit-
komst bij de ontwikkelingen in 
Limmen.” De nieuwe praktijk in 
het Gezondheidscentrum Lim-
men gaat De Limmer Fysiothera-
peuten heten. 
Maatschaplid Frans Tauber: 
,,Het is de bedoeling om begin 
maart over te gaan naar Zonne-
dauw 2. Het wordt een moderne, 
goed geoutilleerde  praktijk in de 
voormalige bibliotheek. Door de 
ruime opzet en grote oefenzalen 
is het mogelijk om zowel indivi-
dueel als in groepen fysiothera-
pie en beweegzorg aan te bie-
den.”

Naast de praktijk in Limmen zul-
len de huidige praktijken in Hei-
loo en Castricum blijven bestaan.

Op de drie locaties zullen meer-
dere masters werkzaam zijn. 
Naast fysiotherapie wordt er ook 
manuele therapie, bekkenfysio-
therapie, kinderfysiotherapie, 
sportfysiotherapie, podologie en 
oedeemtherapie aangeboden. 
Groepstherapie is mogelijk voor 
patiënten met rug-en bekken-
klachten, COPD, hartfalen, dia-
betes, claudicatio intermittens 
(etalagebenen)  en Parkinson. 

Tevens kan men er terecht voor 
Medische Fitness of Zwangerfit 
(voor aanstaande of pas bevallen 
moeders). Door middel van aan-
wezige echografie kan men be-
tere diagnostiek verrichten voor 
meerdere aandoeningen van het 
bewegingsapparaat.

Tour de Lute in actie tegen kanker
Castricum - Op 5 juni beklimt 
Tour de Lute meerdere keren 
de Alpe d’Huez. Het team be-
staat uit Wim Lute uit Castricum 
en zijn schoonzoons, de Heems-
kerkers Marcel Glorie en John 
Beerse. De mannen gaan de uit-
daging aan om zoveel moge-
lijk geld bij elkaar te fietsen voor 
het KWF Kankerbestrijding. Cin-
dy Beerse-Lute had ook graag 
mee willen fietsen, maar zij is 
in blijde verwachting. Daarom 
is Cindy teamcaptain gewor-
den. ,,Voor ons is het de eerste 
keer dat we deelnemen aan de 
Alpe d’HuZes”, vertelt zij. ,,Het 
idee ontstond toen mijn moeder 
te horen kreeg dat zij ongenees-
lijk ziek is. Mijn vader Wim is een 

echte fietsfanaat en heeft mijn 
man John en zwager Marcel 
ondertussen aangestoken met 
het fietsvirus. Maar uiteinde-
lijk draait het maar een ding; zo-
veel mogelijk geld bijeen fietsen 
om het leven van kankerpatiën-
ten dragelijker te maken.” Alpe 
d’HuZes wil kanker onder con-
trole krijgen, zodat mensen niet 
meer aan die ziekte overlijden 
maar in leven blijven. En daarbij 
hoort een goede kwaliteit van le-
ven. Onder het motto ‘Opgeven 
is geen optie’ wordt op één dag 
de legendarische Alpe d’Huez 
tot zes keer aan toe beklommen. 
Een bijna onmogelijke opgave. 
Toch lukte het al heel veel deel-
nemers, zelfs een aantal kanker-

patiënten. Cindy: ,,Het is een he-
le prestatie die de mannen gaan 
leveren, maar dit is niets verge-
leken met de strijd die mijn moe-
der op dit moment moet leveren. 
Zij vecht voor de tweede keer 
keihard tegen kanker en ze weet 
dat ze dit gevecht uiteindelijk 
niet gaat winnen. Iedereen heeft 
wel mensen in zijn omgeving die 
deze strijd aan moeten gaan. Wij 
vragen hen ons te steunen in de 
strijd tegen kanker. Wij hebben 
een actiepagina waarop mensen 
kunnen doneren.” 
Dat kan via http://deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/teams/
tour-de-lute. Kijk voor meer in-
formatie op www.facebook.com/
TourDeLute. 

Castricum - Zaterdag draait 
dj Tess een mix van alternatie-
ve pop en dance, vermengd met 
rock en hiphop in De Bakkerij. 
De zaal gaat om 21.00 uur open 
en de entree is gratis. Zondag 20 
januari is het aan de Twijfelbri-
gade om een show neer te zet-
ten tijdens ‘Zomaar een Zondag’. 
Aanvang 14.00 uur. Foto Jorinde 
Reijnierse. 

Twijfelbrigade en 
dj Tess in De Bak
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Halve Marathon Egmond

Michel Butter de 
snelste Nederlander

Bakkum - De 41e PWN Egmond Halve Marathon werd zondag 
gewonnen door Abera Kuma. De onbekende atleet uit Ethio-
pië kon de Keniaanse favorieten voorblijven en kwam verras-
send in 1.01.20 als eerste over de finish. Beste Nederlander bij 
de mannen was Castricummer Michel Butter in 1.02.46 (ne-
gende overall). 

Hoofdrol Marianne in  
Egmond-Pier-Egmond

Bakkum - Het publiek keek 
naar haar uit en moedigde haar 
enthousiast aan; Marianne Vos 
(25) was zaterdag bij de vrou-
wen het snelste tijdens de ATB 
strandrace Egmond-Pier-Eg-
mond. 
De wereld- en Olympisch kam-
pioen op de weg deed voor de 
eerste keer mee aan de wed-
strijd. Vos won in een tijd van 
1.05.56 en werd vijftiende in het 
overall klassement. De overwin-
ning bij de mannen was voor 
Rob van der Niet. Hij demar-
reerde nog voor het keerpunt 
bij de Pier en reed oersterk rich-

Helah Kiprop uit Kenia ging er bij 
de vrouwen met de overwinning 
vandoor. Op de laatste honderd 
meter wist zij na een spannende 
eindsprint de nummer twee, Flo-
mena Chepchirchir, op één se-
conde voor te blijven in 1.10.55. 

Andrea Deelstra eindigde als 
eerste Nederlandse vrouw in 
1.15.12 (zesde overall). Tom Wig-
gers uit Bakkum werd twaalf-
de, Ronald Schroër uit Castri-
cum kwam als zestiende over de 
eindstreep. Atleet Hugo van den 
Broek heeft na blessures een 
uitstekende comeback gemaakt.  
Na  afloop was hij meer dan te-
vreden met zijn eenentwintigste 
plaats. De omstandigheden in 

Egmond aan Zee waren ideaal. 
De lopers en het publiek wer-
den getrakteerd op een prachti-
ge winterse dag met veel zon en 
niet te veel wind. 
Na de eerste kilometers door het 
dorp werd er door Michel Butter 
en Khalid Choukoud veel kop-
werk verricht, maar het lukte ze 
niet de wedstrijd gelijk hard te 

Voorop Abera Kurna, in het midden Castricummer Tom Wiggers. Foto René Rühland. 

De winnaar Rob van der Niet. Fo-
to: René Rühland. 

maken. Op de terugweg door 
de duinen ontplofte de race en 
moest Choukoud als eerste af-
haken. Butter kon Abera Kuma, 
Wilfred Kirwa, Vincent Kipruto en 
Bonsa Diba tot het dertien km-
punt nog volgen, maar moest 
ook daarna de buitenlandse top-
pers laten gaan. Kuma wist ver-
volgens het tempo nog meer op 

te voeren en los te komen van de 
overige drie. 

De laatste zes kilometer liep hij 
alleen naar de finish. Vincent 
Kipruto eindigde als tweede 
(1.01.36) en Bonsa Diba mocht 
de derde plaats op het podium 
innemen (1.01.53). Foto Aloha: 
Nico Lute. 

ting de finish, waar hij na 1.04.27 
minuten binnenkwam. Het ge-
vecht om de overige plekken 
werd bepaald tijdens de laatste 
kilometers. Van Hoovels, die in 
2012 en 2011 derde werd, ein-
digde nu als tweede. Roy Rot-
teveel was de gelukkige win-
naar van het brons. Aan de vijf-
tiende Egmond-Pier-Egmond, de 
grootste strandrace van de Be-
nelux, deden 3.941 deelnemers 
mee. Deelnemers aan het com-
biklassement kwamen de vol-
gende dag weer in actie tijdens 
de Egmond Halve Marathon. Fo-
to: Marianne: Peter van Reenen.

Bewegen en genieten; feest op De Brink 
Castricum - Castricum Be-
weegt op zaterdag 2 februari. 
Tussen 13.00 en 13.30 uur kan 
gestart worden vanaf De Brink 
voor een wandeltocht. Bij terug-
komst genieten de deelnemers 
van erwtensoep en de klanken 
van de Limbeats en De Skulpers. 
In de tent vinden ondertussen 
diverse sportclinics plaats. Ook 
de Castricumse sportkampioe-
nen worden bekendgemaakt. 
Inwoners kunnen tot 28 januari  
hun stem uitbrengen op favorie-
te sporter(s) die hiervoor zijn ge-
nomineerd. 

Radio Castricum 105 organiseert 
het evenement op 2 februari sa-
men met Stichting Sociaal Car-

naval en de gemeente Castri-
cum. Het evenement, dat in het 
teken staat van sport in de ge-
meente, vindt plaats in een ver-
warmde feesttent op De Brink in 
Castricum. De toegang is gratis. 
Bezoekers worden onder ande-
re getrakteerd op verschillende 
sportieve activiteiten, waaron-
der een fraaie dansshow en een 
snertwandeltocht. Voor de klein-
tjes is er een groot springkussen. 
Het exacte programma wordt 
binnenkort bekend gemaakt. 

Sportkampioenen
Een belangrijk onderdeel van 
Castricum Beweegt is de jaarlijk-
se huldiging van de Castricumse 
Sportkampioenen. Daarvoor zijn 

sporters genomineerd die afge-
lopen jaar door hun prestaties 
opvielen Er zijn vijf categorie-
en. Er kan een stem uitgebracht 
worden op één sporter per cate-
gorie. Een stem uitbrengen kan 
door de favoriet(en) te e-mailen 
naar sportkampioenen@castri-
cum.nl. Een stem telt voor 50% 
mee in de uitslag. De genomi-
neerden staan vermeld op www.
castricum.nl. m 18.00 uur start 
het optreden van Truus Trut & 
de Terlenka’s. Tussendoor vindt 
de sportverkiezing plaats. Ook 
Jacky Teerenstra en Claudia de 
Graaf treden op, bekend van de 
laatste Voice of Holland. 

Tijdens de voorverkoop zijn 

kaarten á 3 euro verkrijgbaar bij 
Bakkerij Burgmeijer, Tweewieler-
specialist Zijlstra en bij Patisse-
rie de Roset. Dit geldt alleen voor 

het avondprogramma dat start 
om 18.00 uur. De opbrengsten 
van deze dag komen geheel ten 
goede aan de Stichting Sociaal 
Castricum voor het grote feest 
op zondag 3 februari voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking. 
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Laurens Gischler zet lokale 
projecten bij ouderen op de kaart

Castricum - Stichting Welzijn 
en het Rode Kruis Castricum 
hebben versterking gekregen 
van vrijwilliger Laurens Gischler. 
Hij gaat huisbezoeken afleggen 
bij ouderen en mensen met be-
perking die hij vanuit Stichting 
Welzijn krijgt aangereikt. Hierbij 
hoopt hij de behoefte te inventa-
riseren die deze mensen aan ge-
zelschap of hulp nodig hebben 

Hij zal enerzijds het aanbod so-
ciale activiteiten van het lokale 
Rode Kruis onder hun aandacht 
brengen, en anderzijds de moge-
lijkheden kenbaar maken die via 
de Stichting Welzijn op dit ge-
bied worden aangeboden.
Laurens: ,,Wegens een zeldza-
me aandoening kon ik niet lan-
ger als huisarts werkzaam zijn 
en na mijn afkeuring ben ik drie 
jaar geleden met mijn gezin naar 
Castricum verhuisd. Met mijn 
vrouw, die parttime werkt bij 
een architectenbureau in Am-
sterdam, deel ik de zorg voor het 
huishouden en ons gezin met 
drie zoons. Omdat ik toch actief 
wil blijven, ben ik op zoek ge-
gaan naar een vrijwilligersacti-
viteit die past bij mijn interesse. 
Ik hoop op deze manier een zin-
volle bijdrage te leveren aan de 
gemeenschap. Het Rode Kruis 
biedt activiteiten die gericht zijn 
op het verhogen van de zelf-
redzaamheid, zoals Samen 2 en 
Meet & Eat. Bij Samen 2 is het 

steeds dezelfde vrijwilliger die 
de deelnemer eenmaal per veer-
tien dagen bezoekt. Bij Meet & 
Eat komt een vrijwilliger eenmaal 
per maand bij de deelnemer om 
samen te koken en te eten.”
Het Rode Kruis biedt in het ei-
gen kantoor aan het Kooiplein 
24a elke dinsdag tussen tien en 
twaalf de ontmoetingochtend 
‘De Schakel’ met allerlei activi-
teiten. Deelname is gratis, maar 
er wordt wel een eigen bijdrage 
voor de koffie gevraagd. Aanvul-
lend hierop wil de Stichting Wel-
zijn in het Rode Kruiskantoor 
binnenkort van start gaan met 
een inloopochtend voor ouderen 
op de vrijdagmorgen tussen tien 
en twaalf.

Het Rode Kruis zoekt vrijwilli-
gers. Voor Samen 2 kan men zich 
aanmelden bij Laurens Gischler, 
06-52446644, gischler@ziggo.nl, 
voor Meet & Eat bij Erica Bres-
ser, 072-5051621, el.bresser@
quicknet.nl.

Jaar van het 
Voorlezen

Castricum - Het jaar 2013 is uit-
geroepen tot het ‘Jaar van het 
Voorlezen’. Bibliotheek Kenne-
merwaard organiseert dit jaar 
veel activiteiten op het gebied 
van voorlezen. Van woensdag 
23 tot en met zaterdag 2 febru-
ari zijn de Nationale Voorlees-
dagen. Tijdens deze dagen kun-
nen kinderen tot en met vier jaar 
gratis lid worden van de biblio-
theek. Ook broertjes en zusjes 
tot zeventien jaar die lid worden 
in deze periode betalen geen 
inschrijfgeld. Aan de peuters 
wordt het prentenboek van het 
jaar 2013 voorgelezen, Nog 100 
nachtjes slapen van Milja Praag-
ma. Burgemeester Toon Mans 
leest op 23 januari om 11.00 uur 
in Castricum voor. Op 30 januari 
wordt om 14.30 uur er voorgele-
zen in Akersloot. Toegang gratis. 

Workshop sieraad maken

Uitgeest - Stichting Hart voor 
Borstkanker organiseert op za-

terdag 26 januari en zaterdag 2 
februari van 13.30 tot 15.30 uur 
workshops sieraden maken voor 
het goede doel. 

De sieraden zijn voorzien van 
een ‘Liever In Aktie’ (LIA) sym-
bool, het omgekeerde hart. De 
opbrengst van deze sieraden 
komt ten goede van borstkan-
keronderzoek van het KWF.
De workshops vinden plaats in 
De Verfschuur, Middelweg 63 in 
Uitgeest. De kosten zijn 5 euro 
exclusief de prijs van het te ma-
ken sieraad. 

Aanmelden kan bij Lia Kooijman 
op tel.: 0251-656469 of mail naar 
lia@hartvoorborstkanker.org.

Nieuwjaarsparty groot succes
Limmen - Zaterdag werd er 
door carnavalsvereniging De Uy-
lenspieghels in samenwerking 
met Feestartiesten.nl een nieuw-
jaarsparty georganiseerd. Ieder-
een werd vanaf half negen ont-
vangen met een glaasje bub-
bels om met elkaar te proosten 
op het nieuwe jaar. Rond ne-
gen uur opende Prins Tyl XIV de 
feestavond met een terugblik op 
het afgelopen jaar en een offi-
cieel deel: het uitreiken van de 
cheque van  111,11 euro en de 
riddering van Jaap Kaandorp. De 
cheque ging dit jaar naar stich-
ting Vrienden van Dampegheest. 
Deze stichting zet zich in voor 
het behoud van het zwembad 

in Limmen. Jaap Kaandorp ont-
ving uit handen van prins Tyl XIV 
Erik Lamers de ‘Gortige Gortzak’ 
voor al zijn inspanningen voor de 
vereniging de afgelopen jaren. 
Na deze festiviteiten was het tijd 
voor de sleuteloverdracht door 
de burgemeester. Na het officië-
le gedeelte met de burgemees-
ter barstte het feest los. De voet-
jes gingen van de vloer onder de 
begeleidende klanken van Mar-
cel Dool, Richard Hollands en dj 
Bee. Deze  heren en de aanwezi-
ge gasten zorgden voor een ge-
slaagd feest dat tot in de kleine 
uurtjes doorging: 
Voor meer foto’s en informatie: 
www.uylenspieghels.nl.

Club Sunday bij Mezza Luna
Castricum - Zondag 20 janua-
ri is er vanaf 14.00 uur Club Sun-
day bij Mezza Luna. Alleengaan-
den, maar ook mensen met een 
partner in de leeftijdsgroep van 
circa 45 tot 65 jaar, worden uit-
genodigd in het café aan de 
Mient 1. Deelname is kosteloos, 

consumpties zijn voor eigen re-
kening.  Belangstellenden zijn 
zonder opgave welkom. Voor 
meer informatie kan contact op 
worden genomen met de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251 65 65 62. Het mailadres is: 
info@welzijncastricum.nl. 

Castricum - In het TT café op 
vrijdag 1 februari houden Transi-
tion Town en CALorie in de bi-
bliotheek van 19.00 tot 21.00 uur 
Teen informatieavond over auto-
delen. Er worden ervaringen uit-
gewisseld over allerlei manieren 
waarop een auto gedeeld kan 
worden. Bezoekers kunnen ook 
anderen ontmoeten die hier in-
teresse in hebben. Tevens wordt 
er verteld over ‘mywheels’, een 
non-profit organisatie die deel-
auto’s aanbiedt, en waar ook 
de eigen auto als deelauto aan-
geboden kan worden. Toegang 
gratis, consumpties dienen be-
taald te worden. Aanmelden 
hoeft niet. Voor contact of infor-
matie: ttcastricum@gmail.com.

Autodelen

Frisz feest bij Conquista
Limmen - Zaterdag werd voor de tweede maal een Friszfeest georga-
niseerd door De Burgerij en Conquista. Vanaf 20.00 uur liep de feeste-
lijk aangeklede zaal vol met jeugd en om 24.00 uur werd het feest af-
gesloten en iedereen ging rustig richting huis. Want er was geen alco-
hol gedronken. Op 8 februari is de carnavalseditie van Frisz. Kaarten 
komen weer in de voorverkoop via de website van Conquista. 

Inloop voor mensen met 
kanker bij ‘t Praethuys

Castricum - Op 7 februari  van 
10.00 tot 12.00 uur is ’t Praethuys 
Castricum op de Dorpsstraat 23 
geopend.
Voor iedereen die met kanker te 
maken heeft biedt ’t Praethuys 
een plek om even tot zichzelf te 
komen.  
Vrijwilligers zijn aanwezig met 
een kopje koffie of thee om aan-
dacht, inspiratie en informatie te 
geven.
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400 kerstbomen opgehaald
Castricum - In de kerstvakantie is door Jochem, Chiel en Tom hard 
gewerkt. De opbrengst was 400 kerstbomen. Woensdagmiddag 9 ja-
nuari werden de bomen met behulp van vader en ooms met tracto-
ren en aanhangers naar het onderkomen van IJmond Groen naast de 
sporthal De Bloemen vervoerd. Met deze actie verdienden zij een mooi 
centje voor hun spaarpot..

Snoeiwerk
Regio - Het Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer laat 
in de wintermaanden onderhoud 
aan de beplanting op de recrea-
tieterreinen Uiterdam, De Hoor-
ne en Dorregeest uitvoeren. De 
werkzaamheden eindigen voor 
15 maart. Hierdoor valt het on-
derhoud buiten het broedsei-
zoen.

Ook lekker Keezen? 
Castricum - Op dinsdag 5 fe-
bruari gaat in Castricum de ac-
tiviteit: ‘Keezen en gezelschaps-
spelen voor mensen met een 
beperking’ van start. De activi-
teit wordt wekelijks op dinsdag 
van 19.30 tot 21.30 uur gehou-
den. Deelnemers kunnen mee-
doen aan het spel Keezen, maar 

ook staan spelen als Bingo, Gan-
zenbord, Rummicub, Mens-er-
ger-je-niet en kaarten op het 
programma. De deelnameprijs is 
2,50 euro per avond. Vooraf aan-
melden is nodig en kan bij: de 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251-656562,  info@wel-
zijncastricum.nl. 

Castricum – Op 25 januari is er 
een klankmeditatie in het Witte 
Kerkje in Bakkum. Meer infor-
matie: www.sakagaweea.nl. 

Klankmeditatie

Castricum - Op woensdag 23 
januari van 14.00-15.00 uur en 
vrijdag 1 en 8 februari van 9.00-
10.00 uur is er een lachmedita-
tie onder leiding van Marleen 
Heeman. Deelname is gratis. 
Aanmelden: tel. 0251-674450 of 
m:heeman@humorcoach.nl.

Lachmeditatie

In de etalage...
Akersloot - Dit keer is de eta-
lage van Glazuur Aardewerk op 
de Julianaweg voor groep 6 van 
de Jacobusschool. Deze ijskris-
tallen zijn gemaakt door Jadie, 
Louise, Melanie, Joep, Gielijn, 
Mitchell en Lucas samen met juf 
Karin, juf Janet en crea-mama-
juf Christine. 

Wandelen met satellieten
Castricum - PWN organiseert 
ook in 2013 weer GPS-cursus-
sen in Bezoekerscentrum De 
Hoep. In de cursus leren deel-
nemers uitgebreid omgaan met 
GPS. Er is een theoriedeel met 
cursusboek en een 5 km lange 
oefenwandeling met opdrachten 
door het Noordhollands Duin-

reservaat. De cursussen wor-
den gegeven door op de zonda-
gen 10 februari, 17 maart en 7 
april van 10.00 uur tot 16.30 uur 
bij Bezoekerscentrum De Hoep. 
Opgeven voor deze workshop 
is noodzakelijk en kan via www.
pwn.nl/eropuit of telefonisch via 
0251-661066. 

Vrijwilligerswerk als 
nieuwe uitdaging

Castricum - De Gemeente Cas-
tricum en Stichting Welzijn Cas-
tricum organiseren op dins-
dag 5 februari  een informatie-
ve bijeenkomst rond het vrijwil-
ligerswerk. De bijeenkomst vindt 
plaats in het gemeentehuis  ‘Jon-
ge Senioren voor Castricum’ is 
bedoeld voor mensen die willen 
ruiken aan mogelijkheden om 
maatschappelijk actief te zijn. 
Er staat de bezoekers een infor-
matief programma te wachten. 
Vanaf half twee kan men bin-
nenlopen en staat de koffie en 
thee klaar. Om twee uur heet El-
len Morre, directeur van Stich-
ting Welzijn Castricum iedereen 

welkom, daarna volgt een korte 
inleiding door wethouder Zon-
jee en een presentatie over val-
kuilen en kansen in het vrijwil-
ligerswerk. Vervolgens kunnen 
de deelnemers kiezen uit kor-
te workshops waarin vrijwilligers 
vertellen over hun praktijkerva-
ringen en kunnen zij  zich oriën-
teren op een kleine informatie-
markt, waar informatie over va-
catures en organisaties wordt 
gegeven. 
Voor meer informatie en aanmel-
den: Stichting Welzijn Castricum, 
tel. (0251) 656562,  info@wel-
zijncastricum.nl. Aanmelden is 
gewenst, maar niet noodzakelijk. 

Hennepkwekerij opgerold
Akersloot - Vorige week dins-
dag is een hennepkwekerij ont-
dekt aan de Koningsweg. Hierbij 
zijn twee personen aangehou-
den. In totaal zijn er 1.600 plan-
ten en 3.600 stekken in beslag 

genomen en vernietigd. Tevens 
is er illegaal stroom afgetapt. De 
verdachten zijn een vrouw van 
58 jaar uit Bentveld en een man 
van 59 jaar uit Amsterdam. Foto:  
mgkmedia.nl/Lucas Hazes.

Castricum - Donderdagmorgen 
ontving de politie een melding 
dat de conciërge  van een school 
een leerling had betrapt die een 
nitraatbom afgestoken had. Het 
ging om een 13-jarige scholier 
uit Assendelft. 
De jongen is bij bureau Halt aan-

Nitraatbom ontploft op school 

Claim van 2,4 miljoen
Castricum - Jaap-Jan Smit, 
voorzitter van Stichting Fris-
se Wind en voormalig exploi-
tant van het gesloten restau-
rant Blinckers op het strand-
plateau eist via de rechter 2,4 
miljoen euro schadevergoe-
ding van de gemeente Cas-
tricum. 

Smit is van mening dat de ge-
meente onterecht heeft gehan-
deld toen de overige strandpa-

viljoens toegestaan werd ook ’s 
winters open te zijn. Dat kostte 
Blinckers veel klanten en omzet. 
Half oktober moest het restau-
rant de deuren sluiten. 
Smit vindt ook dat de gemeen-
te heeft nagelaten om te be-
werkstelligen dat er meer toe-
risten naar de kust konden ko-
men door onder andere een be-
tere bereikbaarheid en meer ver-
lichting. Op 22 januari komt de 
zaak voor de rechter. 

Schade in de wasstraat
Castricum - Zaterdagmiddag 
reed een bestuurder de auto-
wasstraat aan de Soomerwegh 
in met zijn BMW. Deze  liet de 
auto met draaiende motor in de 
wasstraat achter. 
Toen de auto door de wasstraat 

werd getrokken, is de BMW in 
de versneling gesprongen waar-
door de wagen is gaan rijden en 
schade veroorzaakte in de was-
straat. 
Voor schadeafhandeling werd 
zorggedragen.

gemeld  met goedkeuring van 
zijn vader. 
De jongen vertelde dat hij nog 
drie pakken nitraat (illegaal 
vuurwerk) thuis had liggen. In 
elk pak zatten twintig stuks.Het 
vuurwerk is ingeleverd door één 
van de ouders .

Storing door euro en hout
Castricum - Zondag omstreeks 
4.00 uur kreeg de politie de mel-
ding dat er drie spoorwegover-
gangen in Bakkum en Castri-
cum een storing hadden. En-
kele auto’s stonden al een tijd-
je voor niets te wachten voor ge-

sloten spoorbomen. De politie 
vond een stuk hout en een eu-
ro op de rails, wat de storing ver-
oorzaakte. 
Na het verwijderen van het hout 
en het muntje, gingen de spoor-
bomen weer open. 

Castricum - De politie heeft tij-
dens een fietsverlichtingscontro-
le langs de Willem de Rijkelaan 
een 40-jarige man aangehou-
den. De man werd staandege-
houden omdat zijn fietsverlich-
ting niet werkte. Tijdens controle 
bleek dat de man nog een open-
staande boete had van 500 euro.  
De man werd meegenomen naar 
het politiebureau voor betaling 
van de openstaande boete en tij-
dens het vervoer naar het poli-
tiebureau bleek dat de Amster-
dammer een kleine hoeveelheid 
hard drugs bij zich te had. Hier-
voor werd de Amsterdammer 
aangehouden. Tegen de man is 
proces-verbaal opgemaakt.

Hard drugs
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