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nu ook thuis!
Bestel snel op 
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Het HELE JAAR
in de aanbieding

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

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

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

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

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

XXL zak

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Het HELE JAAR
in de aanbieding

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

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

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

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

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

XXL zak

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

(Zie advertentie elders in deze krant)

Informatieavond 
voor ouders 

Open dag 
28 januari 2017  10.00 tot 13.00 uur

26 januari 2017   20.00 uur

www.jpthijsse.nl
De Bloemen 65, 1902GT Castricum

mavo-havo-vwo en tto

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

Uw gezonde start 
van het nieuw jaar. 

Vitamine D3  
1 per dag 

360 caps van 
€24,95 

Voor €19,- 

OP ZOEK  NAAR LEUKE BIJVERDIENSTE?

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 55+ 
van harte 
welkom!

VERSPREIDNET

Castricum – Afgelopen za-
terdag is het multifunctionele 
centrum Geesterhage offi cieel 
geopend. Hiermee heeft Cas-
tricum een nieuwe locatie van 
circa 4.200 m2 met culture-
le, maatschappelijke en zorg-
functies onder-één-dak. 
Het nieuwe culturele centrum 
is de eerste afgeronde fase in 
een omvangrijke kwaliteitsver-
betering in het hart van Cas-
tricum. Zowel de gemeente, 
gebruikers, omwonenden als 
ontwikkelaar Biesterbos heb-
ben hier langdurig aan ge-
werkt. Aan het project is door 
de Provincie Noord-Holland 
subsidie toegekend.

Het deels nieuwe en deels ge-
renoveerde gebouw huisvest 
niet alleen de huidige gebrui-
kers, zoals bijvoorbeeld Bibli-
otheek Kennemerwaard, maar 
geeft ook ruimte aan nieuwe 
functies zoals een volwaar-
dige theaterzaal, diverse ver-
gaderlocaties, een prachtige 
foyer en Toonbeeld (Stichting 
Kunstzinnige Vorming Castri-
cum). 
In de aanwezigheid van bur-
gemeester Mans, wethouders, 
de initiatiefnemers Ton Ken-
ter (Nieuw Geesterhage), Jan 
Postma (Toonbeeld) en Ted 
Biesterbos (ontwikkelaar Bies-
terbos) en alle andere betrok-

Geesterhage feestelijk geopend
kenen is een feestelijke invul-
ling gegeven aan de afronding 
van een bijzonder project. Bij-
zonder vanwege de vele hob-
bels die genomen moesten 
worden om een maatschappe-
lijke functie op deze schaal ge-
realiseerd te krijgen. 
Aansluitend vond het open 
huis plaats waarbij de inwo-
ners van Castricum in groten 
getale een kijkje konden ne-
men in de vele nieuwe ruim-
tes en kennis konden maken 
met de initiatieven. Het pu-
bliek was zeer verrast en en-
thousiast. Rondom Geesterha-
ge en op de voormalige Toon-
beeld-locatie worden 53 wo-
ningen gerealiseerd, waaron-
der 11 vrije kavels en 28 koop-
appartementen. 

Vanaf links: Burgemeester 
Mans, T. Biesterbos, J. Postma 
en T. Kenter 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Entrecote & Ribeye
25% korting

en gratis kruidenboter 

Snel en smakelijk
400 gr roerbakgroente

naar keuze
2 pepperbeef

Samen €4,99

Tortilla’s
2 stuks €4,99
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Ingezonden brieven:
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artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
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per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

18 januari 20172

Uitbreiding Oud-
Castricum in zicht

Castricum - Het budget 
is toereikend is om te kun-
nen starten met de uitbrei-
ding van De Duynkant. Dat 
laat de werkgroep Oud-Cas-
tricum weten. Eind vorig jaar 
is een gift van 25.000 eu-
ro ontvangen van de Stich-
ting TriArcus  uit Heems-
kerk. Vorige week woens-
dag heeft de bouwcommis-
sie van de Werkgroep Oud-
Castricum de leden geïnfor-
meerd omtrent de voortgang 
van de voorbereidingen van 
de nieuwbouw.
Al vanaf eind 2013 is Oud-
Castricum bezig met de pro-
cedures rond het verkrij-
gen van de benodigde ver-
gunningen en het verwer-
ven van financiële midde-
len om een uitbreiding van 
haar gebouw De Duynkant 

te kunnen realiseren. De ver-
gunningsaanvraag is inclu-
sief de benodigde tekenin-
gen in november vorig jaar 
ingediend. Nu is er ook vol-
doende geld. De werkgroep 
hoopt dat de bouwvergun-
ning nu snel wordt verstrekt 
en dat de aanbestedingspro-
cedure kan worden aange-
vangen. Ook hoopt men op 
nog wat extra donaties en 
giften om ook de bestaand 
situatie wat op te kunnen 
knappen en aan te laten slui-
ten op de nieuwbouw. Daar-
naast moeten er nog veel uit-
gaven worden gedaan voor 
aanschaf van inventaris en 
verbetering van de tuin. Elke 
gift is daarom welkom op re-
keningnummer NL38 RABO 
0311905684 t.n.v. Stichting 
Werkgroep Oud-Castricum.

Castricum - Op zondag 29 januari vanaf 14.30 uur gaat een 
piano-estafette van start in Nieuw Geesterhage met niet be-
paald de minste pianisten; Jos van Beest is van de partij, maar 
ook Regina Albrink, Jacob Klaasse en Bernard van de Boog-
aard. Toegangskaarten zijn gratis verkrijgbaar bij The Read 
Shop, Muziekhandel Borst, Boekhandel Laan, Vivant Rozing 
en via Toonbeeld. 

Piano-estafette in 
Nieuw Geesterhage Geboren

Castricum - 22-12-2016: Jens 
Noud Eijben, zoon van Erwin 
T. Eijben en Anna M. Ooije-
vaar. 26-12-2016: Boet Bak-
ker, zoon van Erick C. Bak-
ker en Bente Akkerman. Lim-
men - 14-12-2016: Luc Pe-
trus Theodorus Kaandorp, 

zoon van Rick P.A. Kaandorp 
en Annet Kager.
 
Overleden
Castricum - 3-01-2017: The-
odora Glorie, gehuwd met 
Johannes Gijzen. Limmen - 
6-01-2017 - Laurentius A.J. 
Bitter.

Burgerlijke Stand 
Castricum

Castricum - Op zondag 22 
januari geven Ton Stuifber-
gen en Aad de Wit in De Bak-
kerij een presentatie met als 
titel ‘De Wit in de vrachtrij-
derij’. Onder dezelfde titel is 
van hun hand een artikel ver-
schenen in het 39e jaarboek 
van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum. De presentatie was 
eerder bij boekhandel Laan, 
maar de belangstelling blijkt 
zo groot dat nu een tweede 
presentatie is georganiseerd.
In Castricum en omge-
ving is ‘Aad de Wit Verhui-
zingen’ een bekende naam. 
Datzelfde geldt in Haarlem 
voor ‘De Wit Haarlem Euro-
movers’. Beide ondernemin-
gen zijn een voortzetting van 
een Castricumse ‘vrachtrij-
derij’ die in 1929 werd over-
genomen door de broers Cor 
en Arie de Wit. Zij vestigden 
zich in dat jaar met hun ou-
ders in Castricum. De vracht-
rijderij was in die tijd een op-

komende bedrijfstak. Samen 
met ondernemende mensen 
als Cor Geluk en Siep Zijlstra 
wisten zij de bodedienst op 
Amsterdam uit te bouwen tot 
een bloeiend transportbedrijf. 
In 1956 gingen deze vier on-
dernemers uit elkaar, waarna 
ieder voor zich bouwde aan 
gezonde bedrijven in Castri-
cum, Bakkum, Den Haag en 
Haarlem. In drie van de vier 
ondernemingen kwam een 
nieuwe generatie in de zaak 
en wist deze uit te bouwen 
tot een florerend bedrijf. In-
middels heeft in Haarlem een 
derde generatie Castricum-
se De Wit het verhuisbedrijf 
overgenomen.
 
In de presentatie wordt, aan 
de hand van veel authentiek 
beeldmateriaal, de geschie-
denis van de bedrijven ver-
teld. Deze start op zondag 22 
januari om 14.30 uur. De toe-
gang is gratis.

De Wit in vrachtrijderij 
in Bakkerij

Regio - ViVa! Zorggroep 
biedt zorg aan ouderen en 
heeft diverse woonzorgcen-
tra en verpleeghuizen in Mid-
den-Kennemerland. In al de-
ze zorgcentra en verpleeg-
huizen werken naast de be-
roepskrachten vele vrijwilli-
gers. Als vrijwilliger onder-
steun je de vaste medewer-
kers bij de uitvoering van di-
verse hulpverlening en wel-

zijnsactiviteiten. Ook bij man-
telzorg zijn vaak vrijwilligers 
betrokken. Er zijn verschil-
lende vacatures voor vrijwilli-
gerswerk binnen de achttien 
locaties. De vacatures ver-
schillen per locatie. Voor de 
juiste informatie kan men het 
beste contact opnemen met 
een van de zes coördinato-
ren van ViVa! Zorggroep via 
www.vivazorggroep.nl.

Vrijwilligerswerk bij 
ViVa! Zorggroep

Hoofddoek
Vorige week las ik een stukje over een hoofddoek in het ge-
meentehuis van ene Inge zonder achternaam. Klaarblijkelijk ie-
mand die haar identiteit niet prijs wil geven, maar in haar stukje 
valt ze over het feit dat een dame met een hoofddoek wel haar 
identiteit vrij geeft. Ze schrijft over haar irritatie dat een amb-
tenaar een hoofddoek draagt en dat nog wel in publieke ruim-
te van een gemeentehuis. Tevens wordt gesteld dat velen haar 
ergernis delen. Ik vraag me af waar die velen vandaan komen, 
want ik heb niets gezien of gehoord van een enquête over dit 
onderwerp in Castricum. Dit soort ongefundeerde stellingen 
moeten klaarblijkelijk een soort gelijk geven over jouw probleem. 
Eigenlijk heb je een fantastisch leven als je jezelf over dit soort 
‘problemen’ druk kan maken. De gemeente past artikel 1 van 
de Grondwet toe en dat zou ik als normaal willen bestempe-
len. Waarschijnlijk stem jij op een partij waar in de partijnaam het 
woord ‘vrijheid’ voorkomt. Is die vrijheid voor allemaal of alleen 
voor een selecte groep?  Ik lees een hoop boosheid in de tekst 
waarvan ik mezelf afvraag waar die vandaan komt. Is het tren-
dy om je druk te maken over onderwerpen als deze? Ook vraag 
ik me af hoe vaak je in het stadhuis komt waardoor je gedre-
ven werd dit artikel te schrijven? Als je met je teksten a la Ral-
ph Castricum de haat in dit dorp wil brengen ben je wat mij be-
treft verkeerd bezig en word ik van jou banger dan van een da-
me met een hoofddoek. In je slotwoord heb je het over de ver-
harding binnen de samenleving en vergeet daarbij dat je met 
jouw tekst en houding daar zeker aan bijdraagt. Ik zou je aanra-
den eens met de dame met de hoofddoek koffie te gaan drin-
ken en te gaan kletsen over ditjes en datjes, misschien is het ge-
woon een aardig mens en wie weet wordt jij er dan ook een.
Jan van der Weiden





Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur  woensdag 18.45 uur 

La La Land
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur
maandag 18.45 uur 
I Daniel Blake

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.45 uur 
dinsdag 14.00 uur  woensdag 21.00 uur 

Allied
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

maandag & woensdag 20.00 uur 
Brimstone

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
De Zevende Hemel

vrijdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

Down to Earth
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur 
Soof 2

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur 

Storm
woensdag 15.00 uur 

Macha en de Beer
zaterdag 13.30 uur 

Mees Kees langs de Lijn
zaterdag 13.30 uur

Vaiana (NL) 3D
zondag 13.30 uur
Sing (NL) 2D

Programma 19 jan t/m 25 jan 2017
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Bedevaartreis naar Lourdes
Regio - Lourdesgroep Bis-
dom Haarlem-Amsterdam 
begeleidt al jaren bedevaart-
reizen naar Lourdes, aange-
boden worden door het ‘Huis 
voor de Pelgrim’. Op zaterdag 
21 januari is er een informa-
tiebijeenkomst. Die vindt om 
10.30 uur plaats in Haarlem, 
in de zaal ‘De Vleugel’ bij de 
Pastoor van Arskerk aan het 
Beatrixplein 6.
Via een presentatie krijgen 
bezoekers een goed beeld 
van de Lourdesreizen. Na-
tuurlijk kan men hier ook te-
recht voor alle vragen. Lour-
desgroep Bisdom Haarlem-
Amsterdam bestaat uit vrij-
willigers.
De reis is voor jong en oud, 
ziek en gezond en een com-
binatie van ouder met zoon 
of dochter kan heel bijzon-
der zijn. Bij iedere reis zijn 
Nederlandse artsen en ver-

pleegkundigen aanwezig en 
bijna alle voorkomende zorg 
kan worden verleend. Wie bij 
CZ verzekerd is en een medi-
sche achtergrond heeft, kan 
vragen naar de hoge korting 
op de reis die dan mogelijk is.
De reizen die door Lourdes-
groep Bisdom Haarlem-Am-
sterdam in 2017 worden on-
dersteund zijn de busreis 
van 17 t/m 25 mei, de vlieg-
reis van 19 t/m 24 mei en de 
vliegreis van 2 t/m 7 septem-
ber. De bus- en de vliegpel-
grims logeren in hetzelfde 
hotel. 
Bel voor meer informatie en 
het aanvragen van een uit-
gebreide brochure naar Di-
aken Philip Weijers, 06-
53887641 of Joke Hoekman, 
013-5216701/06-42347729. 
Kijk ook op: www.lourdes-
groepbisdomhaarlemamster-
dam.nl. 

Castricum – ‘Kunst in Castri-
cum’ is de overlappende titel 
voor een viertal manifestaties 
die Galerie Streetscape dit jaar 
organiseert. Zondag 22 janu-
ari van 16.00-19.00 uur is het 
winterfeest met livemuziek en 
poëzie. Galeriehoudster Sas-
kia Steenbakkers weeft naast 
de doorlopende tentoonstel-
lingen een rode draad door el-

ke drie maanden wisselwer-
kingen tussen woord en beeld 
centraal te stellen. Dorpsdich-
ter Bob van Leeuwen zet tek-
sten op objecten, legt momen-
ten vast die diepgang verlenen 
aan de dingen en toont zijn 
werk in een strandambiance. 
Voor Mia Wijten is de symbi-
ose tussen taal en beeld uit-
gangspunt. Op een schijf van 

Galerie Streetscape opent 
de Vier Seizoenen

een boomstronk is een cirkel-
vormige tekst als een jaarring 
ingebed. Zij verzamelt objec-
ten die om woorden vragen. 
Schilder/schrijver Riann expo-
seert schilderijen met gedich-
ten, kaarten met vers, diverse 
bundels en de serie fl essen-
post. Aja Waalwijk exposeert 
een serie assemblages waar-
in munten en spijkerfi guren 
de hoofdrol spelen. Zijn kunst 
is anekdotisch en heeft duide-
lijke titels. Het werk is aange-
vuld met fragmenten van zijn 
liedtekst Money is the Gate. 
Daarnaast exposeert Aja een 
aantal bekers opgedragen 
aan overleden dichters, musici 
en beeldend kunstenaars. Zijn 
broer Ben Waalwijk zet het 
verhaal stil. Kosmische schil-
deringen met planeten voor-
zien van draaiende seconde-
wijzers brengen de tijd terug 
tot een eeuwigdurende nu. 

De tentoonstelling opent met 
een hommage aan het woord. 
Sander Egas en Walter Ver-
donk vormen het duo Onder 
de Maan. Ze brengen ver-
rassende liedteksten op mu-
ziek van hoog niveau. Dorps-
straat 7 Castricum. Op de foto: 
Zandroos van Riann.

Limmen - Zondag 22 januari komt er weer een bijzonder 
orkest een gastoptreden verzorgen bij de Jazz Session Club 
Vredeburg; Frankie goes to... Het is een bigband van circa 
twintig man plus een zangeres. Ze spelen bekende swing-
stukken, rustige ballads, maar ook stevige jazzrock en latin 
nummers.  De naam is gebaseerd op de voornaam van de op-
richter, dirigent Frank van Gemert, die ook trombonist is. Aan-
vang 16.00 uur, de toegang is vrij.

Frankie goes to... 

Castricum - Op zaterdag 21 
januari is in De Oude Keu-
ken om 16.00 uur een feeste-
lijke opening van de jubileum-
expositie ‘In toon gezet’. Deze 
expositie bestaat uit schilde-
rijen van Henk Sentel en cur-
sisten. Eind 2006 ging Henk 
zich richten op het overdra-
gen van vaardigheden beho-
rende bij de fi jnschildertech-
niek. Veertien deelnemers van 
toen en nu laten hun talent en 
gedrevenheid zien. Het is een 
bijzonder goede afspiege-
ling  van wat er tot stand komt 
via het leermeesterschap van 
Henk. Gekozen zijn werken 
die representatief zijn voor 
het totaal wat betreft de aan 
te leren technieken.Er is een 

diversiteit te zien van voor-
namelijk stillevens en enkele 
portretten. Te zien tot en met 
zondag 12 maart.

In toon gezet

Vrolijk La La Land
Castricum - La La Land is 
een moderne variant op de 
klassieke Hollywood musical 
en een ode aan iedereen die 
durft te dromen. 
De fi lm gaat over Mia (Em-
ma Stone) die ervan droomt 
actrice te worden en Sebas-

tian (Ryan Gosling) die jazz-
pianist is. 
Beiden dromen ervan be-
roemd te worden. Het lot 
brengt ze samen maar is hun 
liefde bestand tegen de ver-
ledingen en teleurstellingen 
van Hollywood?

I, Daniel Blake
Castricum - De fi lm I, Daniel 
Blake, brengt met humor en 
warmte een prachtig verhaal 
over timmerman Daniel Bla-
ke (Dave Johns) die na een 
hartaanval in het uitkerings-
systeem terecht komt. 

Daar ontmoet hij de alleen-
staande en eveneens wan-
hopige moeder Katie en 
haar twee kinderen. Ze steu-
nen elkaar en hopen zo hun 
waardigheid terug te krijgen. 
Een innemende fi lm.





Uitgeest - Het einde van 
een huwelijk, een geregi-
streerd partnerschap of een 
samenleving  is een emotio-
nele gebeurtenis. Terwijl par-
tijen zich in een rollercoaster 
van emoties bevinden, moe-
ten daarnaast vele zaken ge-
regeld worden. U kunt hier-
bij denken aan bijvoorbeeld 
de zorg voor de kinderen, 
de verdeling van het vermo-
gen, de vaststelling van de 
alimentatie en  de vereve-
ning van het pensioen. Za-
ken waar niemand eigenlijk 
op zit te wachten. Carent kan 
u daarbij een helpende hand 
bieden. Zij begeleidt u bij het 
volledige echtscheidingstra-
ject van A tot Z.
Judith van den Nieuwenhuij-
sen is de eigenaar van Ca-
rent. Naast fiscalist is zij ook 
MfN-registermediator, recht-
bankmediator en staat zij in-
geschreven in het Register 
Financieel Echtscheidings-
adviseur (RFEA) voor zowel 
particulieren als onderne-
mers.
Judith: ,,Een scheiding heeft 
zo veel impact op mensen. 
Veelal zien ze door de bomen 

het bos niet meer. Goede be-
geleiding is daarbij noodza-
kelijk, waarbij tevens aan-
dacht dient te worden be-
steed aan de  fiscale gevol-
gen. Niemand zit immers te 
wachten op een conflict met 
de belastingdienst als de 
scheiding eenmaal rond is”. 
Judith geeft aan dat de fisca-
liteit vaak onderschat wordt. 
,,Mensen realiseren zich niet 
dat de toedeling van een lijf-
rentepolis tot  belastinghef-
fing kan leiden of dat afkoop 
van een kapitaalverzekering 
fiscale gevolgen kan hebben. 
Het is belangrijk dat ze daar-
op gewezen worden en wat  
ze kunnen doen om eventue-
le gevolgen te vermijden”
Met Carent biedt Judith een 
echtscheidingspraktijk, waar 
kwaliteit hoog in het vaandel 
staat, en waarbij het men-
selijk aspect niet uit het oog 
verloren wordt. Een eerste 
gesprek bij Carent is altijd 
gratis en vrijblijvend. 

Carent is bereikbaar op tele-
foonnummer: 0251-362065. 
Zie voor verdere informatie 
www.carent.nl
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Carent: ‘uw scheiding 
is ook onze zorg’

Castricum –  Zowel Stich-
ting Oud-Castricum als 
kunstenaarsvereniging 
Perspectief bestaan dit 
jaar vijftig jaar. Het in Bak-
kum gesitueerde gebouw 
van de voormalige School 
met den bijbel en de late-
re Duinrandschool doet te-
genwoordig dienst als ate-
lier van Perspectief. In het 
kader van beide jubilea is 
er vrijdag 10 februari van-
af 13.30 uur gelegenheid 
voor alle oud-leerlingen, 
oud-leerkrachten, buren 
en andere belangstellen-
den om herinneringen op 
te halen.
 
Deze gratis toegankelij-
ke middag staat onder 
leiding van filmmaakster 
en docente geschiedenis 
Pauline van Vliet. Gestart 
wordt met een korte voor-
stelling door oud-leerling 
Joke Schilling. Begeleid 
door een gitarist kan het 
publiek genieten van een 
korte conference vol her-
inneringen aan haar lage-
re schooltijd. Het vroege-
re hoofd der school, mees-
ter Bosch, komt ter sprake 
evenals pastoor de Wit met 
zijn Fordje, het dansen bij 
Borst en vele andere on-
derwerpen.

Daarna is er gelegenheid 
om samen herinneringen 
op te halen. Wie nog fo-
to's van vroeger heeft, kan 
die meenemen naar de bij-
eenkomt. Opgeven kan via 
tel.: 0251-655183 of joan-
ne_vetter@hotmail.com. 
Wie problemen met ver-
voer heeft, kan dat mel-
den. Op de foto van Maar-
ten Geerdes Pauline van 
Vliet voor de ingang van 
ons gebouw.

Middag vol 
herinneringen 

in Bakkum

Akersloot - Van vrijdag 20 
tot en met zondag 22 januari 
wordt in De Vriendschap het 
traditionele driebanden stad- 
en streektoernooi gehouden 
met vijf teams bestaande uit 
vier spelers. De teams ko-
men uit Alkmaar, Bergen, Eg-
mond, Zaanstreek/Waterland 

en Akersloot. De winnaar van 
vorig jaar was het team uit 
Alkmaar. 

De wedstrijden beginnen 
vrijdag 20 januari om 19.00 
uur, zaterdag wordt er ge-
start om 11.00 uur en zondag 
is de aanvangstijd 13.00 uur.

Stad- en streektoernooi

,,Dat mag gevierd worden!”
Makelaar Oostenbrink 
viert 55-jarig jubileum

Castricum - Makelaar Oos-
tenbrink timmert al 55 jaar 
aan de weg. Iedereen kan 
zich dus wel voorstellen dat 
hier heel wat ervaring aan-
wezig is. Eric Oostenbrink, 
de huidige makelaar, heeft 
het stokje al 26 jaar geleden 
overgenomen van zijn vader. 
Naast het makelaarsvak be-
zit hij de nodige bouwkun-
dige expertise. ,,Het feit dat 
ik nog steeds zo enthousi-
ast ben, komt doordat iede-
re verkoper, koper en object 
weer anders is. Het blijft altijd 
een uitdaging om de klant zo 
goed mogelijk te bedienen en 
de beste prijs eruit te halen.” 

Oostenbrink Makelaar o.g. & 
Bouwkundige bestaat uit een 
enthousiast en betrokken 
team waarbij de nadruk op 
de professionele en persoon-
lijke aanpak ligt. ,,Wij bege-
leiden onze klanten bij het 
gehele verkooptraject. Het 
55-jarige jubileum willen wij 
zeker niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Dat mag gevierd 
worden. 
Voor een zeer scherp jubile-
umtarief kunnen potentie-
le huizenverkopers nu profi-
teren van onze full service!” 
Iedereen is van harte wel-
kom aan de Stationsweg 17 
in Castricum.

Castricum - Van de negen 
partijen bij biljartvereniging 
Wik in de zeventiende ron-
de van de librecompetities, 
die eindigden met winst met 
meer dan een 100% score, 
was de prestatie van Frans 
Lute het meest in het oog 
springend door zijn partij te-
gen Joop van der Wijst win-
nend af te sluiten. 

Peter Groenendal won van 
Peter Ent en in de partij 
maakte Groenendal tevens 
de hoogste score van de 
avond met 26 caramboles. 
Ook Wim van Duin heeft zijn 
stijgende lijn van de afge-
lopen weken kunnen etale-
ren in zijn partij tegen Hans 
Kooiman. Kees Baars blijft 
meer dan uitstekend pres-
teren, door een matig spe-
lende Cor Stroet als verlie-

zer van de tafel te sturen. 
Kees produceerde weer ho-
ge series van 9-10-11-15-19 
en 21 caramboles, wat zijn 
eindtotaal op 133 carambo-
les bracht in de 25 beurten. 
Jan Kamp had zijn goede 
vorm van vorige week kun-
nen vasthouden en pakte 
een mooie overwinning op 
Hein Kitsz. 

Van de koplopers presteer-
de Jörgen Bolten het bes-
te. Door twaalf winstpunten 
steeg Jörgen naar de kop-
positie van de ranglijst, door 
een iets beter gemiddelde 
dan Ferry van Gennip. 

Van de nieuwe leden Ad 
Kempers en Rolf Greshof, 
was Rolf het meest succes-
vol, door zijn beide partijen 
winnend af te sluiten.

Uitstekende prestaties Wik





18 januari 20178

Castricum - Deze cursus 
meditatie start dinsdag 24 ja-
nuari en vindt plaats op van 
10.00 tot 11.30 en van 19.30 
tot 21.00 De cursus bestaat 

uit vijf lessen. in het Yoga-
centrum Castricum in Nieuw 
Geesterhage. Voor inlichtin-
gen: Monique Schiller, 0251 
657911, suus@doglover.com.

Meditatie

Na signalen die  binnen kwamen dat Inova onvoldoende be-
geleiding bood bij de opvang en integratie van vluchtelingen, 
kwam het afgelopen voorjaar GL, mede ingediend door de VL 
en de SP, met een motie om Stichting VluchtelingenWerk in 
het vervolg in te gaan zetten omdat deze stichting veel beter is 
toegerust om dit werk te doen.
Op dat moment was de motie ‘onuitvoerbaar’ omdat het con-
tract met Inova op dat moment nog liep. Pas als dit contract 
eind 2016 afliep, zou er bezien kunnen worden of men ver-
der zou kunnen met Stichting VluchtelingenWerk. Omdat het 
daarna stil bleef rond deze kwestie, heeft de SP begin decem-
ber vragen gesteld over de visie van het college op de huidi-
ge stand van zaken, vooral gezien het aflopen van het contract 
met Inova.

Er spelen twee processen, was het antwoord. De meest recen-
te is aanbesteding door de gezamenlijke gemeenten van de 
regio Alkmaar van een integraal programma gericht op partici-
patie en integratie van vergunninghouders. De procedure zou 
dezelfde maand nog starten. 
Het onderdeel maatschappelijke begeleiding blijft geleverd 
door Inova omdat de gemeente  tevreden is over de dienstver-
lening door deze organisatie. Deze organisatie zou een vrijwilli-
gersinfrastructuur hebben opgebouwd.
Daarom is de SP de tevredenheid over Inova  gaan navragen 
bij organisaties die hier het meest mee te maken hebben, zo-
als de Diaconie van Castricum, Stichting Welzijn en Castricum 
Verwelkomt.

Aan de hand van de antwoorden die wij kregen van deze par-
tijen blijkt dat zij hier totaal anders over denken, van tevreden-
heid is bij hen geen sprake. Kort gezegd komt het er op neer 
dat Castricum Verwelkomt, de SWC en de Diaconie van Castri-
cum veel werk doen om op te vangen wat Inova laat liggen. Ter 
illustratie een voorbeeld van een taalmaatje van Castricum Ver-
welkomt: een jonge man zit wéken in het donker (vanaf 2 de-
cember) omdat Inova en Kennemer Wonen niet thuis geven 
bij het vinden van de stoppen-/meterkast waarvoor een apar-
te sleutel nodig is. Deze is nog steeds niet geleverd op 13-1-
2017 ondanks toezeggingen. Gelukkig is er een buur gevon-
den die zijn sleutel wilde uitlenen. Onduidelijk is waarom er 
geen vrijwilliger is van Inova om bij dergelijke zaken hulp te 
bieden. De Diaconie van Castricum heeft  het  afgelopen jaar 
slechts twee keer te maken gehad met een vluchtelingenge-
zin dat in de gemeente Castricum kwam wonen. Het ene gezin 
werd wel begeleid door een vrijwilliger van Inova, een vrouw 
die in het verleden veel ervaring als begeleider heeft opgedaan 
bij de Stichting Vluchtelingenwerk.

Het andere gezin moest en moet het vooral hebben van de 
maatschappelijke begeleiding van het taalmaatje van Stichting 
Welzijn. Hier geen begeleiding door een vrijwilliger van Inova. 
De bemoeienis van de Diaconie betrof in beide gevallen voor-
namelijk financiële ondersteuning. Dit is cruciale begeleiding 
omdat in korte tijd, door onvoldoende kennis van financiële za-
ken zoals dat in Nederland is geregeld, schulden kunnen ont-
staan en heel snel kunnen oplopen, met alle gevolgen van dien.
De SP komt tot de conclusie dat, dankzij alle vrijwillige inzet 
en hulp van Castricum Verwelkomt, de Diaconie in Castricum 
en Stichting Welzijn, (bij de laatste mag worden vermeld dat 
het takenaanbod de afgelopen jaren enorm is uitgebreid, in te-
genstelling tot het bedrag aan subsidie, dat al 10 jaar hetzelfde 
is gebleven, de gemeente van de veronderstelling uit kan blij-
ven gaan dat de begeleiding door Inova naar tevredenheid ver-
loopt. 
Marjo Husslage
Namens de SP fractie

DOE-MIDDAG 25 JANUARI

Is uw kind gek op water, varen en schepen? 
Meld uw kind dan nu aan voor onze doe-middag om kennis 
te maken met ons praktijkgerichte maritieme vmbo-onderwijs.

Het programma start om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur.  
Graag vooraf telefonisch aanmelden via: 0255-546900.

MARITIEM COLLEGE IJMUIDEN

Campagne op weg naar  
Bevrijding gestart
Regio - Zaterdag 14 janua-
ri kwamen jongeren uit heel 
Noord-Holland samen in het 
Fort aan de Sint Aagten-
dijk in Beverwijk voor een 
workshopdag. Op deze zo-
genaamde VrijPlaats gingen 
jongeren door middel van 
poëzie en light-art aan de 
slag met de vraag ‘wat is de 
taal van vrijheid’. Een verha-
lenkit, vol persoonlijke verha-
len en uitingen over vrijheid, 
diende als inspiratiebron in 
de zoektocht naar wat vrij-
heid voor deze jongeren be-
tekent. De deelnemers heb-
ben hiermee de eerste stap 
gezet voor eindpresentaties 
en producten die een plek 
krijgen op verschillende be-
vrijdingsfestivals op 5 mei in 
Noord-Holland.

De workshopdag ging van 
start met een spel waarbij de 
jongeren zich bewogen over 

een 4x4 meter twisterbord 
en zo in kleine groepjes tot 
gedichten kwamen. Hierna 
werd de verhalenkit geopend 
en gingen de deelnemers 
vol inspiratie naar de work-
shops. Met ‘Huis van Gedich-
ten’ werden oefeningen ge-
daan om te ontdekken hoe je 
nu tot het schrijven van een 
gedicht komt. Met Jan Wil-
lem Campmans van ‘Light Up 
Collective’ vertaalden de jon-
geren hun ideeën over vrij-
heid naar bijzondere beelden 
die vervolgens met licht op 
de muur werden getekend. 
Zo ontstonden er prachtige 
verbeeldingen van woorden 
als ‘onderdrukking’ en ‘vrij-
heid’.  Gedeputeerde van de 
provincie Joke Geldhof kreeg 
aan het eind van de dag een 
presentatie waarin de jonge-
ren hun eerste ideeën voor 
de eindpresentaties op 5 mei 
lieten zien.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Op 18 februari is de twee-
de VrijPlaats met workshops 
over verhalen in beeld en be-
weging. Aan de hand van de 
verhalenkit worden jongeren 
tussen de 13 en 23 jaar uit-
gedaagd om vrijheidsverha-
len via beeldende kunst, dans 
of een eigen nieuwe taal door 
te vertellen. Aanmelden hier-
voor kan via info@burozor-
ro.nl. Op 18 maart is de laat-
ste VrijPlaats in Hilversum 
met workshops over (nieu-
we) media.

Nationale Viering Bevrijding
De Nationale Viering Bevrij-
ding vindt dit jaar in de pro-
vincie Noord-Holland plaats. 
Met de VrijPlaats in Beverwijk 
ging een campagne van start 
met allerlei activiteiten in 
heel Noord-Holland die uit-
mondt in de nationale viering 
op 5 mei in Haarlem. 

De activiteiten, de verhalen-
kit en de evenementen die de 
komende periode plaatsvin-
den, kan iedereen vinden via 
de website www.vrijheidNH.
nl .
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Drie fantastische acties:
Ringfoto Blom begint 
het nieuwe jaar goed
Heemskerk - Ringfoto Blom 
is hét adres voor het laten 
maken van een pasfoto voor 
offi ciële documenten (in de 
winkel en zelfs op locatie), 
advies over de aanschaf van 
een digitale camera, het di-
rect afdrukken van topkwa-
liteit foto’s vanaf een mobie-
le telefoon of geheugenkaart 
van uw camera, het duplice-
ren van oude foto’s, fi lm of vi-
deobanden, studiofotogra-
fi e en nog veel meer! Ringfo-
to Blom staat bekend om de 
persoonlijke aandacht voor 
klanten, of zij nu voor één fo-
to komen of voor een mooie 
camera.

Het jaar wordt begonnen met 
drie fantastische acties:
1. Blom geeft een enorm 
voordeel op het overzet-
ten van oude videobanden 
op een DVD. Van 25,- voor 
slechts 10,- per tape/casset-
te. (VHS, VHS-C, Video8, Hi8, 
Di8, MiniDV). Dierbare herin-
neringen, laat ze niet verlo-
ren gaan.
2. Tijdens de fotografi e in-

stapdagen kan iedereen pro-
fi teren van ongeloofl ijke ex-
tra’s. Zo krijgt men bij gese-
lecteerde actiemodellen een 
fotografi ecursus t.w.v. 119.- 
euro en een goldmember-
card (wat ruim 350,- voordeel 
kan opleveren) cadeau. Op 
deze driedaagse basiscur-
sus digitale fotografi e leert 
u over het gebruik van slui-
tertijd, diafragma, isowaarde, 
compostie enz. U krijgt op-
drachten mee naar huis om 
de camera extra goed te le-
ren kennen. Zie de adverten-
tie elders in deze krant.

3. Maak kennis met de pho-
to-event box, een super-
gaaf apparaat (gebaseerd op 
greenscreen techiek) om uw 
feest of receptie extra fees-
telijk en onvergetelijk te ma-
ken. Kom naar de winkel, ga 
gratis op de foto en maak 
kans op een gratis plaatsing 
op uw feest. De trekking is  
op 31-01-2017.
Ringfoto Blom, Deutzstraat 
12 1961 NT Heemskerk. Tele-
foon: 0251 233284.Stap uit de stress, leer mindfullness

Uitgeest - Wie te maken 
heeft met overmatig veel 
stress en werkdruk, krijgt 
steeds vaker via werk of huis-
arts het advies een Mindful-
nesstraining te volgen.

Maar wat nu als je denkt dat 
Mindfulness betekent ‘zwe-
verig zitten op een matje’? 
Dan is het goed om te weten 
dat de Mindfulnesstraining 
van Blomcoaching.nl met bei-
de voeten op de grond staat. 
Annelies Blom is gecertifi -
ceerd Mindfulnesstrainer en 
aangesloten bij de VMBN.

Heb jij ook het gevoel dat je 
erg gestresst bent? Pieker je 
vaak? En slaap je daardoor 
slechter? Wil je dat einde-
lijk eens serieus aanpakken? 
Misschien is deze training 
Mindfulness van Blomcoa-
ching.nl dan iets voor je. Op 
maandag 6 februari start de 
volgende training in Uitgeest. 

Belangrijkste resultaten van 
deze training zijn
- dat je minder lichamelijke 
en psychologische klachten 
ervaart;
- dat je leefstijl in positieve 
zin verandert;
- dat je gemakkelijker kunt 
ontspannen;
- dat je een positiever zelf-
beeld en beeld van de omge-
ving hebt;
- dat de kwaliteit van je leven 
is verbeterd.

Ga voor informatie en in-
schrijven naar www.blomcoa-
ching.nl of bel 06 24447688. 

Een e-mail naar info@blom-
coaching.nl sturen kan ook.

Akersloot - Vrijdag de 13e 
zat nog nooit zo vol van ge-
luk in verzorgingshuis Stram-
merzoom; afgelopen week-
end konden de bewoners 
genieten van de dinershow: 
‘Come Dine With Me’. Maan-
den voorbereiding met plan-
nen, onderzoek en het bij-
werken van het concept door 
zes studenten van de Hoge-
school van Amsterdam heeft 
geresulteerd in een onverge-
telijke avond voor dertig ou-

deren.
De avond werd afgetrapt 
door een klein stukje to-
neel van Jeugdtheater Hei-
loo, waar de bewoners enorm 
van genoten. Vervolgens was 
er lekker eten drinken. Daar-
na opnieuw een stukje knap 
acteerwerk van Stichting 
Jeugdtheater Heiloo, waar 
de ouderen nu nog beter in-
zaten. Na een daverend ap-
plaus was het tijd voor de 
laatste act, want inmiddels 

Avond vol geluk dankzij 
studenten en sponsors

Pubquiz nieuw bij 
Mezza Luna

Castricum - Mezza Luna 
heeft weer een nieuw event 
op de agenda gezet. Woens-
dag 25 januari wordt van-
af 20.30 uur de Pubquiz ge-
speeld. Er worden diverse 
rondes gespeeld en vragen 
gesteld op allerlei gebied, 
zoals politiek, geschiedenis, 
muziek, wetenschap, fi lm, 
actualiteit en algemeen. De 
antwoorden worden meteen 

vastgelegd zodat de stand 
direct bekend is en na af-
loop meteen duidelijk is welk 
team heeft gewonnen. Er 
wordt gestreden om een bo-
kaal. Tijdens een pauze wordt 
het Rad van Fortuin gedraaid, 
waarbij elk team een prijs 
kan winnen. 
Een team bestaat minimaal 
uit twee en maximaal uit zes 
personen. Gratis entree. 

waren zeventien mannen 
binnengedruppeld om de 
avond geweldig af te sluiten; 
De Heeren17! En wat waren 
ze goed! Er werd luidkeels 
meegezongen.

Rosa Beentjes, een van de 
studenten die oorspronkelijk 
uit Akersloot komt: ,,Wij wil-
len alle sponsoren en Stram-
merzoom bedanken dat we 
dit konden doen. Wij den-
ken een onvergetelijke avond 
voor de ouderen én onszelf 
te hebben gecreëerd, want 
wij vonden het ook écht ge-
weldig om iets voor deze bij-
zondere mensen te doen. Ho-
pelijk sporen we meer men-
sen aan iets moois voor ou-
deren te doen, want zonder 
dat we het beseffen hebben 
ze enorm veel voor ons ge-
daan!” Op de foto Jeugdthe-
ater Heiloo en Thorsten See-
burger, manager van Deen 
Castricum en Wendi Hon-
coop van De Castricummer 
die beiden de actie sponsor-
den. Daarnaast kregen de 
studenten hulp van Zee & 
Meer Akersloot, Vakgarage 
Akersloot, Podocentrum Alk-
maar, Stuifbergen Assuranti-
en en Bakker Bodemonder-
zoek.
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Castricum – Vrijdag om 
17.45 uur vond een aanrij-
ding met letsel plaats op 
de Stationsweg tussen een 
fietsster en personenau-
to. De personenauto, be-
stuurd door een 62-jarige in-
woner van Castricum kwam 
vanuit de Burgemeester 
Mooijstraat en wilde links-
af de Stationsweg opdraai-
en. Hij stond stil omdat het 
altijd een druk punt is zeker 
rond het tijdstip van het on-
geval.De auto draaide ver-
volgens de weg op en kwam 
in botsing met de 23-jari-
ge fietsster uit Alkmaar. Zij 
kwam vanaf de kant van het 
station met haar fiets en wil-
de vermoedelijk recht over-
steken de Burgemeester 
Mooijstraat in. De automo-
bilist verklaarde haar niet te 
hebben gezien. Volgens een 
getuige had de fietsster wel 
licht aan.

Inbraak
Limmen – Woensdag een 
week geleden is ingebroken 
in een bedrijf aan de Maat-
lat. Het gaat om een bedrijfs-
pand dat wordt verbouwd. 
De overheaddeur aan de 
achterzijde is geforceerd 
met een steigerbuis. Binnen 
werd er een container open-
gebroken van waaruit een 
schiethamer is weggeno-
men. Tevens stond daar een 
grote lintzaag op een pallet. 
Deze werd eruit gehaald on-
geveer 10 meter achter de 
container aangetroffen. Mo-
gelijk is men gestoord.

Akersloot – Woensdag rond 
8.00 uur werden de hulp-
diensten opgeroepen voor 
een ongeval met beknelling 
aan de Boekel ter hoogte van 
de Betonmortelcentrale. Er 
had een frontale aanrijding 
plaatsgevonden tussen twee 
personenauto’s. Een bestuur-

der is door de brandweer uit 
zijn auto bevrijd. Beide be-
stuurders zijn door de am-
bulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. De verkeersdienst 
van de politie heeft hierna 
onderzoek gedaan naar de 
toedracht van het ongeval.
Foto: Hans Peter Olivier. 

Aanrijding met beknelling

Aanrijding

Castricum- Donderdag om 12.30 uur is de brandweer 
opgeroepen voor een binnenbrand bij het Clusius College 
aan de Oranjelaan. Bij aankomst van de brandweer ston-
den alle leerlingen, leraren en bhv-ers al buiten. Er was 
brand in een keramiekoven ontstaan en hierdoor stond 
de afvoerpijp en een deel van het dak in brand. Bhv-ers 
blusten het vuur met brandblussers. De brandweer hoefde 
hierdoor alleen nog maar een nacontrole uit te voeren in 
het lokaal. Rond 13.00 uur heeft de brandweer de school 
weer vrijgegeven en konden de lessen weer verder gaan. 

Clusius ontruimd na 
brand oven

Castricum - Van 30 janu-
ari tot en met  4  februa-
ri vraagt de Hersenstich-
ting om steun. Collectanten 
gaan in Castricum en Lim-
men op pad om geld in te 
zamelen voor ruim vier mil-
joen mensen met een her-
senaandoening. De op-
brengst van de collecte 
gaat naar wetenschappe-
lijk onderzoek en voorlich-
ting, om zo een bijdrage te 
leveren aan een betere toe-
komst voor mensen met 
een hersenaandoening.

Collecte

Limmen - Vrijdag  om 
22.10 uur zijn de brand-
weerlieden uitgerukt om 
een schoorsteenbrand te 
blussen aan de Hogeweg. 
Hierbij was ook de lad-
derwagen van brandweer 
Heemskerk opgeroepen 
om samen de klus te kla-
ren. Toen de tankautospuit 
ter plaatse was bleek het 
allemaal mee te vallen.

Brandje

Bakkum - Het stormde weer 
langs de kust en in combina-
tie met springtij veroorzaak-
te dit langs de hele Noord-
zeekust verhoogde water-
standen. Henk Hommes nam 

een kijkje in Bakkum en het 
resultaat is dit fraaie plaatje. 
In Heemskerk sloeg een deel 
van de duinen weg. In de zo-
mermaanden groeien de dui-
nen gewoon weer aan.

Storm en springtijLimmen - Ton de Groot ver-
zorgt een presentatie over 
het verzet in groot Limmen. 
Hij doet verlag van zijn zoek-
tocht naar de Duitse gede-
serteerde soldaat Willi en 
de WA-man Leo. Boven-
dien wordt een markerings-
steen voor Willi en Leo ont-
huld door burgemeester Toon 
Mans. Dit vindt plaats op 26 
januari om 11.00 uur in de 
Protestantse Kerk, Zuider-
kerklaan 25 in Limmen.
Wie er bij wil zijn kan zich 
aanmelden via tel.: 0251-
656528 of marjatondegroot@
casema.nl. 

De toegang is gratis.

Het verzet in Limmen

Castricum  - Dit weekend 
was het ploeteren tijdens de 
Abdijcross in Kerkrade waar 
vijf TDR-atleten van start gin-
gen. De Abdijcross maak-
te deel uit van het nationaal 
crosscircuit en staat bekend 
om het enorme hoogtever-
schil in het parcours dat nu 
door sneeuw en regenval 
was veranderd in een mod-
derpoel.
 
Britt en Bo Ummels winnen 
goud en zilver op de kor-
te cross bij de vrouwen. Nog 
maar net aangesloten bij TDR 
maken de dames een ver-
pletterende indruk op de eer-
ste wedstrijd, een thuiswed-
strijd. De Maastrichtse twee-
ling vertrok in 2014 naar Mis-
sissippi om daar te trainen en 
te studeren, maar keren een 
paar maanden terug naar 
Nederland om opnieuw hun 

atletiekcarrière een boost te 
geven. Bo Ummels won in 
een tijd van 9’48”. Britt Um-
mels volgde vlug op vier se-
conde achterstand en pakte 
het zilver vlak voor Julia van 
Velthoven.
 
Net als bij de vrouwen kor-
te cross bestaat de mannen 
korte cross uit een aanloop-
ronde en een grote ronde. Na 
een chaotische start stortten 
Grannetia, Sjerps en Abdi Ali 
zich in de diepe afdaling. Als 
zij aan de klim omhoog be-
ginnen liggen de mannen 
net achter de kopgroep. Bo-
ven aangekomen viel Abdi Ali 
en wisten Grannetia en Sjer-
ps hem te passeren. Granne-
tia eindigde vlak achter het 
podium op de zesde plaats. 
Sjerps pakte een prima tien-
de stek en Abdi Ali eindigde 
als twaalfde.

Door modder ploeteren 
in Kerkrade

Regio - In een tijd waarin het 
sociale netwerk steeds be-
langrijker wordt, kunnen of 
durven veel mensen hun ver-
haal niet in de eigen omge-
ving te delen. Vrijwilligers van 
Sensoor bieden al meer dan 
55 jaar een luisterend oor, 
dag en nacht, per telefoon, 
chat of e-mail. Om de stij-

gende vraag naar dit anonie-
me mens-tot-mens contact 
het hoofd te bieden, start op 
16 februari weer een nieuwe 
training voor vrijwilligers in 
Alkmaar. Geïnteresseerden 
kunnen kijken op www.sen-
soor.nl/vrijwilligerswerk en 
online het aanmeldingsfor-
mulier invullen.

Vrijwilligers hard nodig voor 
anoniem hulpgesprek
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Akersloot - Het Tibetaans 
dodenboek is een tekst, die 
deel uitmaakt van een ver-
zameling van honderden 
stervensteksten. De tek-
sten maken deel uit van de 
culturele en literaire erfenis 
van de nyingmatraditie van 
het Tibetaans Boeddhisme. 
In de 2500 jaar oude Tibe-
taanse traditie worden tek-
sten van het dodenboek 
voorgelezen bij het sterf-
bed en daarna.

Hier wordt een lezing over 
gehouden op zondag 22 ja-
nuari, aanvang 14.30 uur, 
in de kerk aan het Dielof-
slaantje in Akersloot, ver-
zorgd door Dhr. P. Zee. 
Reserveren mogelijk: tel.: 
0251-319171 of koosje.
wiegman@hetnet.nl.

Lezing 
Tibetaanse 
dodenboek

Uitgeest - Aan de Wester-
werf 7c in Uitgeest zetelt op 
de tweede etage het bedrijf 
Orangeline waar Frans Teu-
thof met vijf medewerkers 
websites bouwt en ook gra-
fisch ontwerpt. Enthousiast 
laat hij op een groot beeld-
scherm wat voorbeelden zien 
van zijn producten. Frans: “In 
de eerste plaats luisteren wij 
naar de klant en leven ons in. 
Wij bedenken campagnes, 
schetsen een idee en als dat 
aanspreekt, komen wij met 
een uitgewerkt voorstel. Als 
full service bedrijf ondersteu-
nen wij het hele proces zoals 
grafisch ontwerp, 3D mode-
ling en fotobewerking.
Frans: “Wij combineren crea-
tiviteit en techniek om voor-
uitstrevende, resultaatgerich-
te  websites te bouwen. Een 
website dient responsive te 
zijn, dit betekent dat deze zich 
aanpast aan het scherm van 
een PC, tablet en smartphone. 

Wij creëren een totaalplaatje.” 
De toegevoegde waarde van 
Orangeline zit ‘m in onder-
scheidende designs en de ge-
bruiksvriendelijkheid van een 
eigen Content Management 
Systeem. Hiermee kan men 
een website verbluffend een-
voudig zelf aanpassen en dat 
is van groot belang. Om een 
website succesvol te maken 
en te houden is dynamiek no-
dig. Regelmatig nieuwe rele-
vante content plaatsen is een 
must. Een aansluitende onli-
ne en offline reclamecampag-
ne versnelt het proces van be-
kend worden en blijven.

Veel klanten van Orangeline 
ontvangen dagelijks informa-
tie- en offerteaanvragen via 
hun website. Website en re-
clame maken een belangrijk 
deel uit van hun bedrijf.
Bezoek: www.orangeline.nl 
voor voorbeelden en meer in-
formatie. (Monique Teeling)

Websites en reclame 

Orangeline maakt het 
dynamisch

Uitgeest - Het iCentre fili-
aal in Uitgeest houdt van 14 
tot en met 31 januari maga-
zijnuitverkoop. Apple produc-
ten zoals iMacs en MacBooks 
gaan over de toonbank met 
kortingen oplopend tot 50%.
 
De winkel aan de Westerwerf 
is een oude bekende voor 
Apple-liefhebbers, omdat het 
hier allemaal ooit begon. Te-
genwoordig organiseert het 
huidige team van de winkel 
om de zoveel tijd een gro-
te sale. Store Manager, Mat-
thijs Dubbeld: ,,Dan moet het 
magazijn leeg of hebben we 
nog een groot aantal ex-de-
momodellen staan. Klanten 
kunnen op deze manier mooi 
voordeel scoren op producten 

en bijbehorende accessoires. 
Van MacBook tot hoesje tot 
powerbank. Natuurlijk staan 
we ook tijdens de sale klaar 
met deskundig advies. iCen-
tre heeft meer dan twintig 
jaar ervaring met Apple, we 
kunnen ons gerust specialist 
noemen. Je kunt voor steeds 
meer bij ons terecht, denk 
aan smart living zoals gad-
gets voor sport en gezond-
heid of slimme lampen voor 
thuis.” Het mag duidelijk zijn: 
Apple fans mogen deze uit-
verkoop zeker niet missen!
iCentre Uitgeest, Westerwerf 
9a Uitgeest. Maandag open 
van 13.00 tot 17.30 uur, dins-
dag, woensdag, vrijdag en za-
terdag 9.30 tot 17.30 uur, don-
derdag 9.30 tot 21.00 uur.

Grote magazijnuitver-
koop iCentre Uitgeest

Bakkum - Kinderen op een 
Gezonde School preste-
ren beter. Daarom wil het 
team van de Antoniusschool  
structureel werken aan ge-
zondheid van hun leerlingen 
met de Gezonde School-aan-
pak. Locatiecoördinator Rob-
bert Verhoeven vertelt: ,,Met 
de Gezonde School-aanpak 
werken we in ons eigen tem-
po toe naar het eindresultaat: 
het behalen van het vignet 

Gezonde School. Als we dit 
vignet behalen, zijn we offi-
cieel een Gezonde School en 
mogen we drie jaar lang het 
Gezonde School-logo voeren. 
In januari zijn we gestart met 
het waterproject in samen-
werking met PWN. De kin-
deren krijgen een Antonius-
bidon waarna ze de drink-
pakjes met suikerhoudende 
dranken op school in de ban 
doen.”

Antonius op weg naar 
Gezonde School  

Regio – Helaas is de vlooien-
markt in Akersloot voor aan-
staande zondag 22 januari 
wegens omstandigheden ge-
annuleerd. Deze markt wordt 
nu verplaatst naar 5 maart.

Geen 
vlooienmarkt 

Akersloot

Castricum - Zaterdag 
21 januari om 21.00 uur 
De Bak hiphop met Juni-
or Neph, Acright & Gilly en 
anderen. Junior Neph staat 
ook wel bekend als Nep-
hew. Van de straat free-
style, naar het rappen op 
podiums. Verder: Acright 
& Gilly. Na tien jaar afwe-
zigheid en veel levenserva-
ring verder, pakken ze de 
weer draad op. Een mic, 
een beat, Acright en Gil-
ly. Ook nog optredens van 
Crackhelder, Joe Davinci 
en Djezz. Zaal open: 21.00 
uur, entree gratis.

De Bak hiphop

Emergo speelt het hele weekend
Castricum - In het week-
end van 28 en 29 janua-
ri combineert muziekvereni-
ging Emergo Castricum het 
muzikale spel met het gezel-
schapsspel. 

Op zaterdagavond presen-
teert de hele vereniging zich 
op het jaarlijkse donateurs-
concert. Zowel de blokfluit-
klas, het opleidingsorkest, 
brassband Backum Brass, het 
fanfare orkest en de bigband 
laten van zich horen. Door de 
diversiteit in programmering 

wordt het een zeer afwis-
selende avond. Er staan zo-
wel solowerken, een koraal, 
een mars en een medley vol 
met klassiekers op het pro-
gramma. In het Clusius Col-
lege aanvang 20.00 uur. Alle 
donateurs, sponsoren, leden 
van het stil orkest en kinde-
ren hebben gratis entree tot 
dit concert. Vervolgens vindt 
op de zondagmiddag het 
Castricums Keez Kampioen-
schap plaats. Het kampioen-
schap heeft tien succesvol-
le edities gekend onder regie 
van Stichting Sociaal Castri-
cum. Door het stoppen van 
SSC zou het kampioenschap 
niet meer plaats kunnen vin-
den. Gelet op de enorme be-
langstelling voor dit toernooi, 
zou het spijtig zijn als nie-
mand nog een gooi naar de 
titel kan doen. Daarom heeft 
Emergo er, in overleg met 
SSC, voor gekozen om dit 
kampioenschap voort te zet-
ten. 

Aanvang 14.00 uur in het 
Clusius College, inschrijven 
uiterlijk 20 januari via info@
emergo.org.
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Expositie Historische 
Vereniging Oud-Akersloot
Akersloot - In de bibliotheek 
is tot eind maart een exposi-
tie van oude foto¹s te zien 
van kerken. 
De Historische Vereniging 
Oud-Akersloot heeft een se-
lectie gemaakt uit hun rij-
ke beeldbank. Tijdens ope-
ningstijden van bibliotheek 
Akersloot is deze expositie te 
zien in het Historisch Infor-
matiepunt.
Kijk ook eens op de websi-
te www.oudakersloot.nl on-
der het kopje beeldbank zijn 
nog veel meer foto¹s over 
Akersloot en zijn inwoners te 
bewonderen.

Presentatie Russische 
Nobelprijswinnaars
Castricum - De zes Rus-
sische Nobelprijswinnaars 
voor de Literatuur staan zon-
dag 22 januari centraal bij 
een presentatie door Henk 
van Lubeck in boekhandel 
Laan. Met elke van deze zes 
winnaars was wel iets bijzon-
ders aan de hand. Bijvoor-
beeld of ze wel echt Russisch 
waren, maar ook twijfel over 
de toekenning van de prijs.
Van elke auteur komen le-
ven, werk en de toekenning 
aan bod, te beginnen met de 
vrij onbekende Ivan Boenin 
(Nobelprijswinnaar in 1933). 
Oud-Castricummer Van Lu-
beck, gepensioneerd schei-
kundedocent en auteur van 
leerboeken, is kenner van 
de Russische geschiedenis, 
taal- en letterkunde. Dit leid-

de tot nu toe tot vier presen-
taties, waaronder deze. 
De kosteloos toegankelijke 
presentatie start om 14.00 
uur in de boekhandel aan de 
Burgemeester Mooijstraat 
19.

Akersloot - ,,Mooier dan nu 
kan het niet gaan.” Dat waren 
de afsluitende woorden van 
mede Walk-In concert initi-
atiefnemer Gerard Struijf, na 
de laatste klanken van Swin-
ging Affair in de Storey Club 
op 20 november vorig jaar. 
Na vijf succesvolle edities en 
het recente overlijden van 
medebandlid en Walk-In or-
ganisator Jeckes van Baar, 
vindt Gerard het een goed 
moment voor opvolging. Met 
verse inzichten om de jaar-
lijkse Walk-In middag verder 

te brengen en tegelijkertijd 
als concept zuiver te houden 
en te bewaken. Vrijwel met-
een waren er de eerste spon-
tane aanmelders om de or-
ganisatie over te nemen. Mi-
randa Hageman van Nevert-
heless en Petra van der Hulst, 
bekend van onder ande-
re Moondance en All About 
Booze, zullen de organisatie 
over gaan nemen. 
Op zondag 25 november 
staat de nieuwe editie van 
Walk-In Concert Akersloot 
gepland.

Castricum - Op zaterdag 
21 januari vindt er weer een 
Repair Café plaats in De 
Bakkerij. Hier worden ka-
potte spullen samen gere-
pareerd. De textielvrijwil-
ligers vinden het ook leuk 
om adviezen te geven bij 
haak- of breiwerk. Verder 
helpen vrijwilligers kleine 
elektrische en huishoude-
lijke apparaten te repare-
ren en kan men langsko-
men voor advies bij com-
puterproblemen.  Tot slot is 
er advies bij fietsreparaties. 
Dit   Repair Café wordt vier 
keer per jaar georganiseerd 
door Transition Town Castri-
cum en De Groene Bak en 
is toegankelijk voor jong en 
oud. Van 13.00 tot 16.00 uur.

Repair Café

Voorronde NK poker
Castricum - Woensdag 25 
januari om 19.30 uur begint 
in café City een voorronde 
van het ‘Open Nederlands 
Kampioenschap Poker’. Ver-
spreid over heel Nederland 
worden er 125 voorrondes 
gespeeld. De winnaar krijgt 
een beker. Daarnaast kwa-

lificeert diegene zich voor 
de landelijke finale. De bes-
te tien procent van alle deel-
nemers maken ook nog kans 
om zich via de halve finales 
hiervoor te kwalificeren. Ie-
dereen die mee wil doen, kan 
zich via de website www.on-
kpoker.nl inschrijven.

Requiem zingen?
Castricum - De COV is af-
gelopen week begonnen 
met de repetities van het 
Requiem van Fauré en Mo-
zarts mis in C. Er is nog plek 
voor enkele projectleden. 
Ervaring is niet noodzake-
lijk. De repetities zijn el-
ke donderdag van 20.00 tot 
22.00 uur in de Dorpskerk, 
Kerkpad 1 in Castricum. Er 
zijn geen repetities tijdens 
de schoolvakanties. De uit-
voering in de Pancratius-
kerk is op 13 oktober.  
Meer informatie en aanmel-
den via 0251-651877, lous-
louk@casema.nl. Aanmel-
den is ook mogelijk op de 
repetitieavonden op 19 en 
26 januari om 19.30 uur. Kijk 
voor meer informatie ook op 
www.oratoriumcastricum.nl

Been paar 
bekneld

Castricum - Vrijdagoch-
tend vroeg om 2.00 uur werd 
er om de hulp van de brand-
weer gevraagd omdat er 
een paard bekneld zat met 
zijn been in zijn paardenbox 
aan de Heemstederweg. Het 
paard heeft een tijd gepro-
beerd om op eigen kracht los 
te komen, waardoor het zeer 
vermoeid was en uitgeput op 
de grond in de box lag. De 
dierenarts was ook ter plaat-
se gekomen, evenals de po-
litie. De dierenarts heeft het 
paard een spuitje gegeven 
om tot rust te komen en tegen 
de pijn. De brandweer heeft 
zijn poot bevrijd en met be-
hulp van een brandweerslang. 
Toen een brandweerman in 
de loop van de dag de brand-
weerslang op kwam halen 
stond het paard gelukkig weer 
op zijn benen en ging het al 
behoorlijk goed met hem vol-
gens de eigenaresse.

Bakkum - Zaterdag 14 ja-
nuari werd in Bakkum on-
der winterse weersomstan-
digheden de tweede cross 
van de regionale crosscom-
petitie gehouden. Dit is een 
wedstrijd, waarbij atleten zo-
wel individueel als voor hun 
team hardlopen en de beste 
lopers mogen meedoen aan 
de finale die in maart gehou-
den wordt in Amsterdam. To-
taal zo’n 650 jeugdatleten, 

afkomstig van ruim vijftien 
Noord-Hollandse verenigin-
gen kwamen naar de Kenne-
mer Duincamping voor een 
uitdagend parcours over het 
heuvelachtige bosterrein. Het 
massaal toegestroomde pu-
bliek kon genieten van een 
groots sportief spektakel. Op 
4 februari zullen de junioren 
en pupillen van AV Castricum 
naar Anna Paulowna reizen, 
voor de derde crosswedstrijd.

650 jeugdatleten actief tijdens de 
crosscompetitie op camping Bakkum

Egmond - Eind februari start de basiscursus bijenhouden op 
de Klompenhoeve in Egmond aan de Hoef. Bijen zijn onmis-
baar voor de natuur en voor onze voedselvoorziening. Doel 
van de cursus is de cursisten vertrouwd te maken met bijen 
en de kennis en vaardigheden op te doen die nodig zijn om 
een bijenvolk het jaar rond te begeleiden. De deelnemers zul-
len na afloop van de cursus hun eigen bijenvolk kunnen ver-
zorgen. Voor informatie: imker en docent Piet Kuijs, tel.: 072-
5051567, anitasenpietk@planet.nl.

Bijenhouden

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl



18 januari 2017 19

Limmen - Op vrijdag 13 janu-
ari speelden de schakers van 
Vredeburg de veertiende ron-
de van de interne competitie. 
Er werden twaalf partijen ge-
speeld. Jaap Limmen lijkt in 
bloedvorm voor het prestigi-
euze Tata Chess Tournament. 
Met een flitsende tegenaan-
val nekte hij de witte koning 
van Hidde Ebels. Bob Stolp 
en Gertjan Hafkamp speel-
den een lange en spannen-
de partij. Het was Stolp koel 
bleef en de vrije b-pion win-
nend richting overzijde loods-
te. Het prestigeduel tussen 
de broers Jan en Harry Leve-
ring werd in het voordeel van 
eerstgenoemde beslecht. Bert 
van Diermen beging een on-
zorgvuldigheid in de ope-
ning. Na nog geen twaalf zet-

ten werd Van Diermen inge-
blikt door Jan de Graaf. Ha-
rold Ebels wist met een kleine 
combinatie in het middenspel 
een kwaliteit te winnen van 
Hans de Goede. Toen Ebels 
ook nog een pion binnen hen-
gelde, besloot De Goede wij-
selijk de pijp aan Maarten te 
geven. Op routine haalde Tars 
Wanders het punt tegen Adri 
Beentjes: in de opening ging 
het nog gelijk op, maar daar-
na nam Wanders het heft in 
handen en bouwde aan een 
gewonnen eindspel. De partij 
tussen Ed Stolp en Barry Ble-
kemolen was een kraker van 
formaat. Conform verwach-
ting kwam de sterke Ed Stolp 
na loperwinst in het midden-
spel in een winnende positie, 
maar door een dubieuze da-

mezet van Stolp kreeg Bleke-
molen een tegenkans. Bleke-
molen greep de strohalm, pe-
netreerde de witte konings-
telling met dame en loper en 
duwde de witte koning in een 
matnet. Jos Admiraal hand-
haaft zich op de tweede plek 
van de ranglijst. Dick Aaf-
jes werd gestraft voor het uit-
stellen van de rokade. De da-
mezet van Admiraal waardoor 
de zwarte koning vleuggellam 
werd gemaakt, was fraai. Theo 
Al en Jeroen van Vliet gingen 
er eens goed voor zitten, maar 
geen van de twee kemphanen 
wist de ander zijn wil op te leg-
gen. Remise was onontkoom-
baar. Komende vrijdag spelen 
de schakers van SV Vredeburg 
de jaarlijkse strijd om de fel-
begeerde snelschaaktrofee.

Castricum - Afgelopen zon-
dag 15 januari werd in het 
clubgebouw aan de Gobat-
straat  om de  titel clubkam-
pioen tafeltennis 2017 ge-
streden bij de jeugd en de 
senioren. Uiteindelijk trok 
Stefano Veldt tegen Amrou 
Abu Zaidin  in de finale aan 
het langste eind. Bij de seni-
oren ging het uiteindelijk tus-
sen Kees Houbaer en Kay 

Tan. Kay werd na een bloed-
stollende  eindstrijd  met 12-
10 in de vijfde set winnaar en 
dus clubkampioen. 

De derde plaats werd opge-
eist door Peter van der Wiel. 
Naast deze A-poule werd er 
ook in B-poule om de bekers 
gestreden: Cor Peperkamp, 
Jos Stet en Marjan Bakker 
wonnen die strijd. 

Castricum – In januari start 
Badminton Club Castricum 
met  een diplomasysteem 
voor de jeugdspelers. Dit is 
een compleet nieuw systeem, 
ontwikkeld door Floriande, en 
waar BCCastricum naast Flo-
riande als enige vereniging 
in Noord-Holland gebruik 
van mag maken. Het systeem 
bestaat uit een persoonlijk 
voortgangsboekje en ver-
schillende (deel)diploma’s.
In het voortgangsboekje staat 
beschreven wat er van de le-

den wordt verwacht voor het 
behalen van een diploma en 
kunnen zij zelf hun vorderin-
gen bijhouden. Op het mo-
ment dat het jeugdlid klaar is 
om op te gaan voor zijn diplo-
ma, komt er een trainer van 
BV Floriande om de vaardig-
heden te beoordelen en in-
dien het resultaat goed is, 
het diploma uit te reiken. Ook 
badminton spelen? Bel Mar-
cel Dekker: 0251-670724 of 
kijk op http://bccastricum.nl. 

Bakkum  - Op vrijdag 13 ja-
nuari is de finale gespeeld 
van de eerste acht bij bil-
jartvereniging ‘t Stetje. De-
ze finale wordt volgens het 
knock-out systeem gespeeld. 
De als eerste geplaatste Jos 
Hes moest beginnen te-
gen de als achtste geplaats-
te Fons Zeeman. Deze partij 
wist Fons te winnen door de 
partij als eerste uit te maken. 
Na de eerste speelronde wa-
ren er vier spelers over. De-
ze speelden als volgt tegen 
elkaar Siem Groentjes te-
gen Fons Zeeman en Myriam 
Kranendonk tegen Theo Kla-
ver. Fons en Myriam wisten 
beiden te winnen, zodat de 
finale tussen hun gespeeld 
moest worden. Theo en Siem 
speelden voor de derde en 

vierde plaats. 

De finale werd door Fons ge-
wonnen, na vorige week sa-
men met Henk Revers het 
koppel tien over rood gewon-
nen te hebben, kon hij deze 
week de beker van de eerste 
acht mee naar huis nemen.

Castricum - Helios heeft 
definitief afstand gedaan 
van de laatste plaats van 
de poule door van Oranje 
Nassau te winnen. In een 
enerverende wedstrijd trok 
de korfbalvereniging met 
18-19 aan het langste eind 
in Amsterdam. Hekken-
sluiter Oranje Nassau be-
gon fel aan de wedstrijd. 
Helios stond al snel met 
6-1 achter. Bij een stand 
van 8-3 wist Helios langza-
merhand het overwicht in 
de wedstrijd terug te pak-
ken. De achterstand was 
bij rust nog maar een punt. 
Jochem van der Meer was 
met een aantal afstands-
goals van grote waarde 
voor zijn ploeg. Na rust was 
het een andere wedstrijd 
waarbij Oranje Nassau en 
Helios de hele wedstrijd 
dicht bij elkaar bleven. 

Vooral de rust die Helios 
bleef bewaren in het spel 
hielp de Castricummers 
om controle te behouden. 
Oranje Nassau bleef aan-
haken en Helios kon niet 
verder dan een punt uitlo-
pen. De spanning nam toe 
maar de ploeg van Martijn 
Kerkstra kon het beste met 
de situatie omgaan en trok 
aan het langste eind. Voor-
al de laatste drie minuten 
werd de wedstrijd sterk uit-
gespeeld en kwam de over-
winning niet meer in ge-
vaar. 

Helios sluit aan bij de mid-
denmoot en er is zelfs weer 
zicht op de bovenste plek-
ken. Komende week komt 
koploper Crescendo naar 
Castricum.

Castricum - De laatste 
baanwedstrijden van dit sei-
zoen hebben Yanne Doren-
bos en zijn vaste koppel-
maat Bob Markus afgesloten 
met brons in Bremen. Zij re-
den twee koppelkoersen op 
dit evenement. Door de korte 
bochten en smalle baan wor-
den deze wedstrijden geken-
merkt door valpartijen. Maar 
door vanaf het begin voorin 
te koersen bleven ze hiervan 
gevrijwaard. Yanne en Bob 
waren het enige Nederland-
se koppel van de twaalf in de 
strijd. De andere opponenten 

kwamen uit Tsjechië, Ierland 
en de rest Duitsers.
Op vrijdagavond eindige zij 
de felbevochten strijd van 
dertig minuten op dit korte 
baantje in de Övb arena met 
een derde plaats. Zaterdag-
middag deden zij dat nog-
maals tijdens een 45 minu-
ten race. Daardoor moesten 
ze twee Duitse tweedejaars-
juniorenkoppels voor laten in 
het eindklassement. Maar op 
de streep werden ze door de 
twee rondemissen behangen 
met trofeeën en bloemen. Fo-
to: Six Days Bremen.

Helios klimt 
omhoog

Yanne brons in 
zesdaagse Bremen

Diplomasysteem jeugd 
badmintonclub

Clubkampioenen tafeltennis

Fons Zeeman winnaar

Blekemolen grijpt strohalm





18 januari 201722

Casricum - Jort van der Meulen wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van FC Cas-
tricum. Van der Meulen, nu nog samen met Arvid Smid aan het roer, zal na het vertrek van 
Smid de hoofdmacht gaan leiden. Zowel de sollicitatiecommissie als ook de adviescommis-
sie hebben unaniem van der Meulen als hoofdtrainer aan het bestuur voorgedragen. Over de 
samenstelling van de technische staf worden nog gesprekken gevoerd.

Akersloot - Vrijdagavond 
is de tiende editie van het 
Old Alkmaar Boardingtoer-
nooi in sporthal De Lelie van 
start gegaan met een kwali-
ficatietoernooi voor de JO13 
teams uit de omgeving van 
Akersloot. Na de poulewed-
strijden werd er door mid-
del van twee kruisfinales ge-
streden om twee tickets voor 
de wedstrijden op de zondag. 
Het eerste ticket ging naar 
Foresters JO13, zij wonnen 
met 6-1 van AFC’34 JO13. 
Om het tweede werd ticket 
gespeeld door ADO’20 JO13 
en Kon. HFC JO 13. Kon. HFC 
was heer en meester en won 
met 6-0.
 
Op zaterdagochtend werd 
gestart met de JO9 pou-
le. De spannende finale tus-
sen ADO’20 en Foresters ein-
digde in een 3-2 overwinning 
voor ADO’20. Aansluitend 
werd de JO10/11-poule ge-
speeld. Na spannende pou-
lewedstrijden ging de finale 
tussen Vitesse’22 en AFC’34. 
Na een gelijke stand in de fi-
nale was het Vitesse’22 dat 
de strafschoppen beter nam 

en hierdoor beslag legde op 
de eerste plaats. Als laat-
ste was het de beurt aan de 
teams van de JO11-hoofd-
klasse. Hier ging de finale 
tussen Foresters en AFC’34. 
Foresters was de betere 
ploeg en won met 3-1.
De  zondag stond het Old 
Alkmaar Boardingtoernooi 
geheel in het teken van de 
JO12/JO13. Dit jaar waren 
er jeugdteams van AZ, Ajax, 
FC Utrecht en FC Volendam 
(allen onder twaalf) aanwe-
zig en zij namen het op tegen 
regionale teams van Meer-
vogels’31, FC Uitgeest, Fo-
resters en Kon. HFC (allen 
JO13). Deze talenten hebben 
een wervelende voetbalshow 
laten zien van hoog niveau. 
Het toernooi werd afgeslo-
ten met de finale tussen Fo-
resters en Ajax. Vlak voor de 
finale was er nog een specta-
culaire goochelaarshow. De 
finale eindigde in een dui-
delijke 4-0 voor Foresters en 
hiermee werden zij  winnaar 
van het Old Alkmaar Boar-
dingtoernooi 2017. De prijzen 
werden uitgereikt door AZ-
speler Levi Garcia.

Egmond - Op 21 en 22 janu-
ari zetten ruim 13.000 wan-
delaars gezamenlijk stappen 
tegen reuma. De duizenden 
deelnemers aan de Egmond 
Wandel Marathon tegen reu-
ma sponsoren met hun deel-
name het Reumafonds dat 
met de opbrengst reumaon-
derzoek naar betere behan-
deling van reuma financiert. 
Onder de wandelaars zijn 
veel mensen met reuma die 
ondanks hun beperkingen 
de routes van 10,5 of 21,1 ki-
lometer afleggen.

Elke editie zitten er weer bij-
zondere verhalen van wan-
delaars tussen. Naast de vrij-
willige bijdrage aan het Reu-
mafonds die alle wande-
laars kunnen doen, zijn er 
ook tientallen wandelaars 
die een complete sponsor-
actie opzetten om nog meer 
geld op te halen. Dit jaar lo-

pen bijvoorbeeld de zus-
jes Juliëtte (27) en Mariëlle 
(30) Kersten mee. Zij hebben 
beide reumatoïde artritis en 
een bijzonder verhaal. Ook 
doet Corrinne Fafiani (57) uit 
Nunspeet mee met haar man 
Cees (52). Beiden hebben 
te maken met de beperkin-
gen van reuma, maar heb-
ben hard getraind om mee 
te kunnen doen aan de Eg-
mond Wandel Marathon te-
gen reuma.
 
,,Ik weet uit ervaring hoe be-
langrijk het is om in bewe-
ging te blijven, juist als je 
reuma hebt”, zegt ambassa-
deur Anita Witzier. ,,Bij eve-
nementen als de Egmond 
Wandel Marathon tegen reu-
ma steek ik mensen met reu-
ma daarom graag een hart 
onder de riem.” Naast haar 
persoonlijke aanwezigheid 
bij de stand van het Reuma-

fonds op de Wandel Expo, 
het begin- en eindpunt van 
de wandelmarathon in Eg-
mond aan Zee, maakt Witzier 
ook virtueel haar opwachting 
in de fotohoek bij de Reuma-
fonds stempelpost in Castri-
cum aan Zee. Deelnemers 
kunnen daar met haar op de 
foto tijdens een korte pauze, 
en genieten van muziek.
 
De Egmond Wandel Mara-
thon tegen reuma kent ver-
schillende afstanden en rou-
tes. Er is een noordelijke 
en een zuidelijke route, die 
op 21 en 22 januari kunnen 
worden gewandeld. Deel-
nemers kiezen voor 10,5 of 
21,1 kilometer. De noordrou-
te voert wandelaars naar de 
Schoorlse duinen en de zui-
delijke route over het strand 
en de duinen richting Castri-
cum. De start en finish zijn in 
Egmond aan Zee.

Jort van der Meulen hoofdtrainer FCC

Foresters verslaat Ajax 
in een superfinale

Ruim 13.000 wandelaars zetten stappen tegen reuma

Castricum – Zaterdag 14 ja-
nuari waren er weer een hoop 
jeugdatleten van Team Dis-
tance Runners (TDR) aanwe-
zig voor de tweede crosscom-
petitiewedstrijd met als doel 
zich te kwalificeren voor de 
finalewedstrijd in Amsterdam.
De meeste TDR Jeugd atle-
ten doen mee in poule Noord. 
AV Castricum (thuisbasis 
TDR Jeugd) organiseerde de 
tweede wedstrijd van de cros-
scompetitie en het parcours 
werd door een aantal steile 
heuvels als pittig bestempeld. 
Als eerste gingen de jongens 
junioren A en B van start. Op 
de 4 kilometer lange cross 
was er een kopgroep van drie 
atleten met daarachter de A-
junior Arjuna Harten en de B-
junior Koen Grandiek. Tijdens 
de race begon het te hagelen 
en te sneeuwen, wat het par-
cours extra uitdagend maak-
te. Aan het einde werd het 

een nek-aan-nekrace tussen 
Harten en Grandiek, waar-
bij Grandiek aan het langste 
eind trok in een tijd van 14.05. 
De AV Castricum atleet kwam 
als vierde over de finish en 
Harten als vijfde in een tijd 
van 14.08. Hiermee werd Har-
ten eerste A-junior. B-junio-
ren Mats Heine en Duncan 
Steenbakker maakten na 
een gecontroleerde start een 
heuse inhaalslag en finishten 
in 14.14 en 14.17.
De meisjes junioren A en B 
moesten een parcours van 2,5 
kilometer afleggen. Er werd 
hard gestart en het veld viel 
redelijk uit elkaar. Met nog 
een 500 meter te gaan liepen 
Cheryl Konijn en Ilse Kamp-
huis weg uit de kopgroep. 
Konijn finishte als tweede B-
junior in 9.52. Kamphuis volg-
de op acht seconden in een 
tijd van 10.00 en werd hier-
mee derde B-junior. Femke 

Been kwam over de finishlijn 
in een tijd van 10.20 met kort 
daarachter de AV Edam atlete 
Eline Runderkamp 10.29. Zij 
werden respectievelijk vierde 
en vijfde bij de B-junioren.
C-Junior Noah Baltus kwam 
als laatste in Castricum in 
actie. De SAV atleet liep met 
een enorme voorsprong van 
maar liefst 44 seconden weg 
bij de rest van het deelne-
mersveld. Hij greep de over-
winning in een snelle tijd van 
9.58 over 3 kilometer.

Mariska Poel was de enige 
atlete die van start ging in de 
poule Midden. Het 2,5 kilome-
ter lange, vlakke  parcours in 
Bussum was erg nat en glad 
geworden door de sneeuw. 
Mede daardoor werd er vrij 
rustig gestart. Na het eerste 
rondje nam de DEM-atlete de 
leiding en finishte ze als eer-
ste A-junior in 9.44.

Fraaie prestaties TDR Jeugd  

Limmen – De zaalvoetbalaf-
deling van voetbalvereniging 
Limmen heeft nu ook een 
meidenteam die meedoet 
aan de voorjaarscompetitie. 
Er zijn daarnaast vijf heren-, 

drie dames- en zes jongens-
teams actief in de zaal. Ook 
met een eigen team zaalvoet-
ballen? Vraag dan naar de 
mogelijkheden via zaalvoet-
bal@vvlimmen.nl.

Primeur bij VV Limmen 
zaalvoetbal
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Castricum - Tijdens de ko-
mende raadsvergadering 
dient GroenLinks een motie 
in om de voorlichting over het 
bestemmingsplan Reparatie-
plan te verbeteren. De ge-
meente publiceert dit soort 
plannen in een huis-aan-
huisblad en op haar websi-
te, maar die vorm van voor-
lichting blijkt uit een onlangs 
door GroenLinks gehouden 
steekproef niet voor ieder-
een voldoende te zijn. ,,Nog 
recent heeft zich een situ-
atie voorgedaan waarbij de 
inhoud van de plannen en 
de gevolgen ervan niet dui-
delijk met de omwonenden 
zijn gecommuniceerd”, zegt 
Rob Glass carrousellid van 
GroenLinks: ,,Er is name-
lijk veel commotie ontstaan 

in Limmen Zandzoom, om-
dat bewoners werden gecon-
fronteerd met hoge bebou-
wing waardoor hun woning 
min of meer werd ingeslo-
ten. De commotie had kun-
nen worden voorkomen als 
de gemeente vanaf het be-
gin duidelijk was geweest en 
de direct betrokken bewo-
ners goed had gewezen op 
de voor hen negatieve ge-
volgen van de bouwplannen. 
Als we iets hebben geleerd 
van de slechte ervaringen in 
Limmen, is het wel dat bur-
gers zich overvallen kunnen 
voelen als ze niet voldoende 
op de hoogte zijn van bouw-
plannen. Men voelt zich on-
voldoende geïnformeerd. De 
informatie die wordt gege-
ven op de zogenaamde infor-

matiebijeenkomsten, als ze 
die al bezoeken, is voor hen 
meer een zoekplaatje. In eer-
ste instantie lijkt het daar de 
bedoeling om de bouwplan-
nen als prachtig te verkopen. 
Als het dan later niet zo blijkt 
uit te pakken geeft dat boze 
gezichten, veel toestanden in 
de Gemeenteraad en onder-
mijnt dat het vertrouwen dat 
burgers horen te hebben in 
de politiek.”

Glass maakt zich ook zorgen 
over de onduidelijkheden die 
er zijn over de bevoegdheden 
voor wat betreft de bestem-
mingsplannen en uitwer-
kingsplannen. GroenLinks 
onderzoekt of de procedures 
helderder en meer eenduidig 
te maken zijn.

GroenLinks; Voorlichting bestem-
mingsplannen moet veel beter

Castricum - Afgelopen we-
ken is PWN gestart met 
werkzaamheden aan de 
rand van de Zanderij. Doel 
hiervan is de door PWN be-
heerde agrarische gronden, 
in de zuidwesthoek van de 
Zanderij, om te vormen tot 
natuur die passend is in de 
omgeving. Om een geleide-
lijke overgang te maken van 
het duinterrein naar de Zan-
derij is vorige week een aan-
tal bomen verwijderd. Daar-
naast wordt de moestuin 
van Hof van Kijk Uit die nu 
aan de Geversweg ligt, 100 
meter naar het zuiden ver-
plaatst.
 
De weggehaalde bomen, 
voor het grootste deel oude 
populieren, vormden van-
wege hun grote aantal do-
de takken, een potentieel 
gevaar voor passerende re-
creanten. De overige gekap-
te bomen zijn Oostenrijkse 
dennen, die voor de Twee-
de Wereldoorlog aangeplant 
zijn voor houtproductie en 
niet van oorsprong in het 

duin voorkomen.
Komende periode wordt de 
moestuin van Hof van Kijk 
Uit, die nu aan de Gevers-
weg ligt, 100 meter naar het 
zuiden verplaatst. De tuin 
wordt een bostuin, waar uit-
sluitend handmatig wordt 
gewerkt en waar eetbare 
duinplanten gekweekt gaan 
worden.

In de loop van het jaar is het 
de wens om de inmiddels 
grotendeels verlaten bollen-
velden die in beheer zijn van 
PWN om te vormen tot duin-
natuur die past bij de omge-
ving.
 
Op de verarmde schra-
le grond, krijgen specifi e-
ke duinplanten in de toe-
komst weer een kans. Aller-
eerst zullen de typische pio-
niers zoals slangenkruid en 
teunisbloem zich weelderig 
laten zien, maar in een later 
stadium wordt ook de ves-
tiging van orchideeën, rate-
laar en duizendguldenkruid 
verwacht.

Natuurontwikkeling 
Zanderij

Castricum - Bij het woord 
fi latelie denken de meeste 
mensen vooral aan hun va-
der of buurman, die postze-
gels verzamelden. Zij week-
ten met stoom uit de fl uitke-
tel de postzegels af  van brie-
ven en kaarten en borg ze 
op in hun albums of insteek-
boeken. Maar fi latelie is veel 
meer. De verhalengroep Oud-
Castricum heeft posthistori-
cus Bert van Marrewijk uit-
genodigd hierover te komen 
vertellen. Geïnteresseerden 
kunnen op dinsdag  24 janu-
ari van 10.00 – 11.30 uur bij 
de Verhalengroep aanschui-
ven in gebouw De Duynkant 
van de Werkgroep Oud-Cas-

tricum op de hoek Gevers-
weg/Duinenboschweg. 
Entree 2,50 euro. 
 
 

Over fi latelie en 
geschiedenis

Castricum - Met de Ge-
dichtendag gaat op de laat-
ste donderdag van janua-
ri de Poëzieweek van start. 
Met het thema Humor in de 
Poëzieweek 2017 is er aan-
dacht voor gedichten die 
op de lachspieren werken. 

Van 26 januari tot en met 
1 februari worden diverse 
poëtische activiteiten in de 
vestigingen van Bibliotheek 
Kennemerwaard georgani-
seerd. Debbie Cornelissen 
en Clary Wiarda van Clari-
ty English Language Ser-
vices bieden een moge-
lijkheid om Engels te spre-
ken. Zij gebruiken poëzie 
als een manier om van de 
Engelse taal te genieten en 
poëzie te ontdekken als ge-
sproken kunstvorm. Zij le-
zen en bespreken een paar 
gedichten in het Engels. 

Op 31 januari ook van 10.00 
tot 12.00 uur in de biblio-
theek in Castricum. Aan-
melden voor de workshops 
kan op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de 
klantenservice.

Poëzie als 
kunstvorm

Castricum - De Nationa-
le Voorleesdagen hebben als 
doel het voorlezen aan kin-
deren die zelf nog niet kun-
nen lezen, te bevorderen. In 
de bibliotheek in Castricum 
wordt 25 januari om 10.00 
uur voorgelezen door Men-
no Twisk, eigenaar van het 
Strandvondstenmuseum. Hij 
neemt gevonden voorwer-
pen en zijn gitaar mee. Na 
het succes van Kriebelbeest-
jes en het Roald Dahl ver-

haal speelt Muriels Work-
shop een nieuw meespeel-
avontuur: ‘Ga mee naar het 
strand!’ Boy heeft een bijzon-
dere ontdekking gedaan en 
een nieuwe vriend gevonden, 
maar wat vindt zijn vader 
daar van? Kunnen de nieuwe 
vrienden wel bij elkaar blij-
ven? Deze meespeelvoorstel-
ling is op woensdag 1 febru-
ari om 10.00 uur in de bibli-
otheek in Castricum. De toe-
gang is gratis.jes en het Roald Dahl ver- gang is gratis.

Nationale Voorleesdagen

Castricum – Op maandag 23 januari is er weer een stilte-
wandeling. Verzamelen rond 9.30 uur op de parkeerplaats 
bij De Hoep aan de Zeeweg in Bakkum. De stiltewandeling 
duurt anderhalf uur en leidt door het duingebied.
Hieraan zijn geen kosten verbonden, wel is een geldige 
duinkaart nodig. Na afl oop is er gelegenheid om voor ei-
gen rekening iets te drinken bij Johanna’s Hof.

Stiltewandeling
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