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WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Bakkum - Met rode wangen 
van de inspanning én de ijskou-
de wind probeert dit kleine meis-
je het schaatsen onder de knie 
te krijgen. Dit plaatje werd niet 
geschoten op het natuurijs van 
de ijsbaan aan de Zeeweg van 
de VKIJ, maar op de dierenweide 
voor restaurant Johanna’s Hof. 

Vrijdag mochten leerlingen van 
De Sokkerwei daar tot hun gro-
te verrassing het schaatsseizoen  
openen. Ondertussen werd de 
linkerkant van de ijsbaan van de  
VKIJ schoongeveegd om de ijs-
groei te bevorderen. De ijsmees-
ter heeft het ijs niet vrijgegeven. 
,,De rechterkant was eerst nog 
te dun. Na de sneeuwval werd 
de ijslaag pap.” De Limmer IJs-
club hield dinsdagavond een 
schaatsmarathon voor licentie-
houders. Hier reden de landelij-
ke dames, masters en C-rijders, 
zoals Mariska Huisman en Irene 
Schouten. Foto: René Rühland.

Nieuw centrum voor 
medische diagnostiek
Castricum - Donderdag opent 
burgemeester Mans een nieuw 
centrum voor eerstelijns-diag-
nostiek van de SALT. Het centrum 
is gehuisvest op het terrein van 
Dijk en Duin. Het plan is om later 
naar de buurt van het NS-station 
te verhuizen. 
Er is nu, naast echo-onderzoek en 
analyse van het netvlies van de 
ogen, röntgendiagnostiek moge-
lijk en echo-onderzoek door een 
gynaecoloog. In de nabije toe-
komst komen er nog hartanaly-
seapparatuur, longfunctiediag-
nostiek, sneltesten voor bloed-
onderzoek en onderzoeksmoge-
lijkheden naar de conditie van de 
bloedvaten en wellicht ook naar 
het bestaan van botontkalking bij. 
En bij deze vestiging van de SALT 

kan bloed worden afgenomen op 
verzoek van huisartsen en spe-
cialisten. Dat geldt ook voor het 
maken van röntgenfoto’s. 

Mokka tompouce
Mokka-slagroom, banket-

bakkersroom, mokka glacé

Januari Tompoucenmaand!
In maar liefst 8 smaken.

Deze maand gaat de 1.000.000 
tompouce over de toonbank!! 

Hou onze advertenties in de gaten.

Tompouce van de week

1.50

Informatieavond 
voor ouders 

Open dag 
9 februari 2013  10.00 tot 13.00 uur

7 februari 2013   20.00 uur

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

Kijk voor onze nieuwe kaart op www.deheervanbackum.nl
Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Hachee
(kant en klaar)

500 gr € 4,95
Vleeswarentrio

schouderham
fricandeau

boterhamworst
samen € 4,99
Erwtensoep
2e ltr ½ prijs

Kozijnen 
nodig?

daKKapel 
nodig?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

Bakkum - Met rode wangen 

Schaatsseizoen geopend?
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Expositie Harm Noordboom 
Castricum - Van 24 januari 
tot en met 5 maart exposeert 
Castricummer Harm Noord-
hoorn in het Grafisch Atelier 
Alkmaar. De opening is op 
zondag 27 januari om 16.00 
uur en dan speelt de huis-
band Sopitmachine. 

Harm Noordhoorn volgde aan de 
Amsterdamse grafische school 
de opleiding typografie, grafisch 
ontwerpen en zeefdrukken en op 

de Rietveld Academie de rich-
ting gebonden grafiek. Hij werd 
gegrepen door typografie. 

Zijn passie daarvoor is door de 
jaren heen alleen maar gegroeid 
en de totstandkoming van ga-
lerie en grafisch atelier Sopit is 
daar het bewijs van. 

Het Grafisch Atelier Alkmaar op 
de Doelenstraat 23 in Alkmaar 
is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur. 

Mezza Luna unplugged
Castricum - Als Mezza Luna unplugged gaat, weten muzieklief-
hebbers het grand café op de Mient wel te vinden. Vrijdag 25 janu-
ari is er een nieuwe editie. De huisband, met de muzikanten André 
Voebel, Chris Colleye, Glenn Schwarzer en Bastiaan Peters, worden 
begeleid door talentvolle zangers of zangeressen. 
Als de gasten zitten te genieten van het diner klinkt rustige achter-
grondmuziek en later op de avond kunnen de voetjes van de vloer. 
Iedereen is welkom,  wie ook wil eten kan reserveren via tel.: 0251-
652251. 

Salsa Planet in aantocht
Uitgeest - Op zaterdag 26 ja-
nuari is de volgende editie 
van Salsa Planet georgani-
seerd door dansschool Siz-
zling Salsa. Alle dansliefheb-
bers kunnen zich weer uitle-
ven op de dansvloer met mu-
ziek van dj’s Bryan S. en Maik. 

Er staat bovendien een sals-
adansshow op het program-
ma van Fusion Latina uit Nij-
megen. De salsashow kreeg als 
naam ‘Mirame’ mee. Het feest 
begint om 22.00 uur. De entree 
bedraagt tien euro in de voor-
verkoop bij dansschool Sizzling 
Salsa en twaalf euro aan de zaal 
op de avond zelf. De cd Rhythm 
& Timing wordt cadeau gedaan 
aan de eerste vijftig personen 
die reserveren. 

Locatie is A9 Studios/Club Pla-
net, Westerwerf 1, Uitgeest. 

VIP-behandeling bij concert Emergo
Castricum - Ondernemers in 
de gemeente Castricum zijn uit-
genodigd om als VIP aanwezig 
te zijn tijdens het concert van 
Emergo dat donderdag 31 janu-
ari in de grote tent op De Brink 
gehouden wordt. Zij worden in 
de watten gelegd en getrakteerd 
op hapjes en drankjes. Hun bij-
drage voor deze vorstelijke be-
handeling komt geheel ten goe-

de aan Stichting Sociaal Carna-
val, die een groot feest organi-
seert voor mensen met een ver-
standelijke beperking. 
Het is een van de beste muziek-
verenigingen in Europa, Emer-
go uit Castricum. In juli nemen 
zij deel aan het Wereld Muziek 
Concours in Kerkrade, maar op 
De Brink laten ze vast enkele 
werken horen. Na afloop van het 

concert treedt de Big Band van 
Emergo op. Het is ook mogelijk 
om een tafel voor tien personen 
te reserveren, bijvoorbeeld voor 
vriendengroepen of collega’s. 
Ook zij kunnen rekenen op een 
VIP-behandeling. 
Aanmelden bij Annelies Poel 
0251-658674 of Peter van Daalen 
0251-659991 of bij Gert Jan Weel  
via g.weel@weel.nl. 

Akersloot - Zaterdag 26 janua-
ri vanaf 14.00 uur is er een optre-
den van het operettekoor Ode-
on uit Alkmaar in ’t Kruispunt 

Operettekoor Odeon in Kruispunt
aan de Mozartlaan 1a. Er wor-
den liedjes uit bekende musicals 
gezongen. Daarnaasr brengt het 
koor liederen van onder andere 

Léhar, Strauss en Offenbach ten 
gehore gebracht. 

De entreeprijs bedraagt 10.00 
euro, inclusief consumptie. 
Kaartverkoop aan de zaal. 

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

Django Unchained
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 18.00 uur 
maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 
Les Misérables

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 20.00 uur 
Life of Pi - 3D

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
The Hobbit - 3D

zondag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Alles is Familie
zondag 15.45 uur 
Skyfall - 007

woensdag 15.00 uur 
Nijntje de film

zaterdag & zondag 13.00 uur 
Koning van Katoren 

zaterdag 13.00 uur 
Wreck it Ralph (NL) 3D

zondag 13.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Finding Nemo (NL) 3D
zaterdag 15.30 uur

De Groeten van Mike

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 24 jan t/m 30 jan 2013

Zolang er sneeuw ligt 
Snow Bamboo thee 

met 10% korting ____________
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

Les Miserables, de film
Les Misérables is de verfilming 
van de succesvolle musical die 
wereldwijd al door meer dan 60 
miljoen mensen is gezien. Les 
Misérables speelt zich af in het 
19e eeuwse Frankrijk en ver-
telt het verhaal van ex-gevange-
ne Jean Valjean. Valjean wordt 
tientallen jaren achtervolgd door 

de meedogenloze agent Javert 
na zijn voorwaardelijke vrijla-
ting. Het leven van Valjean ver-
andert voor altijd wanneer hij de 
zorg op zich neemt van Cosette, 
de dochter van de alleenstaan-
de moeder Fantine. De bekende 
liedjes worden vertolkt door een 
internationale sterrencast

Nijntje en haar vriendjes gaan 
in de film op speurtocht door de 
dierentuin en beleven onderweg 
allerlei avonturen. 

De film speelt in op de geliefde 
thema’s voor de kleintjes, dieren, 
kleuren, vormen en geluiden. 

Nijntje! 

Castricum - Ze is door, de vijf-
tienjarige Maren de Graaf uit 
Castricum! Vrijdag was de leer-
ling van het Bonhoeffercollege  
te zien en te horen tijdens The 
Voice Kids op televisie. Zij be-
haalde een plaats in de volgende 
ronde. Hierin strijden drie teams 
met elk vijftien talentvolle deel-
nemers voor een finaleplaats. 
Zowel Nick en Simon als Angela 
Groothuizen wilden haar graag 
in hun team opnemen. Maren 
koos voor Nick en Simon. Foto: 
www.thevoicekids.nl. 

Maren is door!

Castricum - Brothers-4-Tune 
brengt a capella in De Bakke-
rij. Het repertoire bestaat uit een 
mix van Engelse en Nederland-
se nummers. De groep bestaat 
uit Herman Klut (counter-te-
nor), Kees Giesbergen, Leendert 
Kwak (tenoren), Peter Klut (bari-
ton) en Erik Warns (bas en mu-
zikaal leider). Zondag 27 janua-
ri in De Bakkerij vanaf 15.00 uur. 

Brothers 4 Tune 
in De Bakkerij
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Facebook-vrienden ontmoeten elkaar 
Je bent een Castricummer als... 
Castricum - De Facebook-
groep ‘Je bent Castricummer 
als...’ is in korte tijd een succes 
geworden met op dit moment 
meer dan 1.900 leden. Allerlei fo-
to’s worden op de site geplaatst 
met de daarbij behorende ver-
halen en discussies. Ook werk-
groep Oud Castricum is een veel 
geziene deelgenoot aan de dis-
cussies waarbij hun beeldbank 
een goede aanvulling krijgt. 
De beheerders Chiel de Bood-
Vriend, Wendy de Visser-de 
Bood, Joan Harmse en Piet Cor-
nelisse organiseerden een feest 
voor de groep zodat de leden 
elkaar in het echt konden ont-
moeten. Dat feest vond zater-
dagavond plaats in café Borst in 

Bakkum. Eigenaar William Borst, 
ook lid van de Facebook-groep, 
had een zaaltje ter beschikking 
had gesteld. 
,,Het werd een hele gezellige 
avond waarbij veel verhalen en 
foto’s nogmaals de revue pas-
seerde en de discussies weer 
oplaaiden”, vertelt Nico Lute die 
ook de foto maakte. ,,Castricum-
kenners Gerard Veldt en Hendri-
kus de Graaf, beiden heel actief 
binnen de groep, werden regel-
matig benaderd om hun kennis 
over Castricum te delen.” 
Op de foto v.l.n.r.: Castricumken-
ners Gerard Veldt en Hendrikus 
de Graaf en oprichter van de Fa-
cebook-groep Chiel de Bood-
Vriend.

Open huis op 25 en 26 januari
Veel te beleven tijdens open 

dagen Clusius College
Castricum - Op vrijdagavond 
25 januari en zaterdagochtend 
26 januari zijn de open dagen op 
het Clusius College Castricum. In 
de aula zijn tuinen aangelegd, in 
de keukens wordt verse kruiden-
kaas gemaakt en koekjes gebak-
ken, er wordt een colasmaaktest 
gehouden en aan belangstellen-
den wordt verteld hoeveel sui-

ker en vet er in voedingsmidde-
len zitten. In de kassen kunnen 
kinderen plantjes planten die 
over een tijdje opgehaald kun-
nen worden, bij bloemschikken 
kunnen ze een boeketje maken 
en is er plantennamenquiz, er 
is een taart te winnen en er zijn 
veel dieren te zien. 
Bij veel mensen is bekend dat 

het Clusius College Castricum 
een groene VMBO-school is met 
een Basisberoepsgerichte, Ka-
derberoepsgerichte en Gemeng-
de Leerweg. Niet iedereen weet 
echter dat een leerling op het 
Clusius College ook een diploma 
Theoretische Leerweg (MAVO-
diploma) kan halen. Ook bestaat 
de mogelijkheid om te stapelen: 
na het behalen van een diplo-
ma kan een leerling in een jaar 
tijd een diploma voor een hogere 
leerweg behalen. 
Het open huis wordt gehouden 
op 25 januari van 18.30 tot 21.00 
uur en 26 januari van 10.00 tot 
13.00 uur. 

Ook stappen en happen?
Castricum - Voel de warmte van 
dampende snert na een wande-
ling door de winterse duinen. 
Dit kan op zaterdag 2 februari. 
Stichting Sociaal Castricum staat 
in februari weer met een tent op 
de Brink en naast het muzika-
le, sportieve en feestelijke pro-

gramma, is een wandeling ge-
organiseerd door het bos en de 
duinen van twaalf kilometer lang. 
Koffie en thee staan klaar bij de 
start voor de deelnemers en een 
kop snert bij de finish. Deelne-
mers kunnen na de wandeling 
diverse sportclinics bijwonen 

Opheffingsuitverkoop 
bij De Oude Woonstal
Castricum - Na een bestaan 
van tien jaar, twee jaar als rui-
tershop Nance & Rico in Heems-
kerk en acht jaar als De Oude 
Woonstal in Castricum, sluit De 
Oude Woonstal definitief de deu-
ren. De aanhoudende recessie is 
de oorzaak dat dit besluit moest 
worden genoment. 
Eigenaar Fred de Ridder: ,,Het 
is ontzettend jammer, maar wij 
hebben de laatste vijf jaar een 
zeer grote omzetkrimp ervaren. 
Het is helaas niet meer verant-
woord om onze verkoopactivi-
teiten voort te zetten’.” De Ou-
de Woonstal blijft waarschijn-
lijk nog tot en met 30 juni open. 

,,Zolang de voorraad strekt”, al-
dus medewerkster Astrid Been-
tjes. ,,De opheffingsuitverkoop 
is namelijk afgelopen zater-
dag gestart en het was ontzet-
tend druk!” De 50% korting op 
het hele assortiment zorgde er-
voor dat de winkel non-stop ge-
vuld was met klanten. Astrid: 
,,Het aantal reacties dat wij kre-
gen was ongekend. Wij heb-
ben tientallen lieve reacties ge-
kregen via mail, telefoon en Fa-
cebook. Ik kreeg zelfs van een 
klant een echt klavertje vier in 
een fotolijstje om ons succes en 
geluk te wensen in de toekomst. 
Dit doet ons heel erg goed.” Na 

het sluiten van de woon- en rui-
tersportafdeling maakt Astrid 
een doorstart door zich specia-
liseren in maatwerk. Zo gaat zij 
een nieuw merk zadels, hoofd-
stellen en lederen rijlaarzen op 
maat aanbieden. ,,Ook ga ik door 
met het verhuren van wedstrijd-
setjes voor kinderen”, aldus As-
trid. ,,Ik blijf waarschijnlijk op de 
zaterdagmorgen open en ik ga  
op afspraak werken.” Voor wie 
op zoek is naar een uniek meu-
belstuk of accessoire, outdoor-
kleding of ruitersportartikelen: 
op het  gehele assortiment wordt 
nu 50% korting gegeven. Fred: 
,,Wij danken alle klanten, voor 
hun vertrouwen die ze de afge-
lopen jaren in ons bedrijf heb-
ben gesteld.” De Oude Woon-
stal, Castricummerwerf 16 Cas-
tricum,  www.deoudewoonstal.
nl, tel.: 0251-673639.

of meezingen met de Limbeats 
en de Skulpers. Vanaf 17.30 uur 
is de entree tot de tent vijf eu-
ro, omdat dan het spektakel met 
Truus Trut losbarst met tussen-
door de sportverkiezingen. Vanaf 
18.00 uur zijn er drie sessies van 
Truus Trut & de Terlenka’s. 
Inschrijving voor de wandeltocht 
kost vijf euro. Voor meer infor-
matie: www.ssccastricum.nl. 

Protest van bewoners 
Klaverland in Den Haag

Castricum - Pieter Comman-
deur en Johan Zoon van Kla-
verland, een woonvoorziening 
voor mensen met een lichame-
lijke beperking, zijn afgelopen 
donderdag ontvangen in politiek 
Den Haag door Tweede Kamer-
leden Otwin van Dijk (PvdA) en 

Renske Leyten (SP). Zij protes-
teerden, samen met vier cliënten 
met een verstandelijke of licha-
melijke beperking uit omliggen-
de gemeenten, tegen de voorge-
nomen bezuiniging op het ge-
handicaptenvervoer. Elke cliënt 
overhandigde een tros slingers 

met in totaal 1200 handtekenin-
gen aan de kamerleden.
De Odion-cliënten zijn bang 
straks niet meer vervoerd te wor-
den van en naar hun dagbeste-
dingslocatie. En dat zij niet meer 
de keuze krijgen voor een dag-
bestedingsplek die goed bij hen 
past. De kamerleden namen hun 
zorgen serieus en gaven aan dat 
geen enkele cliënt thuis mag ko-
men te zitten. ,,Er moet kritisch 
gekeken worden naar de bezui-
nigingsmaatregel en wij zijn be-
reid om hier kamer vragen over 
te stellen”, aldus Van Dijk. De cli-
enten kregen de opdracht mee 
om mogelijke oplossingen voor 
het gehandicaptenvervoer te be-
denken. Van Dijk gaat binnen-
kort met cliënten van Odion om 
tafel om te praten over de zorg 
die zij nodig hebben. Johan Zoon 
was zeer tevreden over het be-
zoek en voelde zich zeker ge-
hoord. ,,We hebben een start ge-
maakt”, aldus Johan. Vervoers-
bedrijf Connexxion sponsorde de 
rit naar Den Haag. 

Castricum - Een bestemmings-
plan moet een voetgangersver-
binding mogelijk maken tussen 
Castricum en Limmen. De ge-
meenteraad vergadert hier ver-

Voetgangersbrug der over op donderdag 24 janu-
ari. Dat is een vervolg op de be-
spreking van vorige week waar-
in een meerderheid van de raad 
zich positief uitte over het plan. 
Het onderwerp staat om 21.15 
uur op de agenda. 

pieter kieftstraat 20
postbus 316
1900 ah castricum

T (0251) 65 91 19
F (0251) 65 52 43

info@bonhoeffer.nl
www.bonhoeffer.nl

Open Huis:
zaterdag 4 februari 2012

van 10.00 - 13.00 uur

Open Huis:
zaterdag 2 februari 2013

van 10.00 - 13.00 uur
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
11-01-2013: Dion Frederik Pe-
trus, zoon van M.N.J. Steeman 
en L. Kalsbeek, geboren te Alk-
maar. 13-01-2013: Anouk Feline, 
dochter van D. Sallehart en M.J. 
Kat, geboren te Beverwijk.

Wonende te Akersloot:
09-01-2013: Dave Johannes 
Jurriaan, zoon van L.J. Sander en 
S.C.M. Bussen, geboren te Alk-
maar.

Wonende te Limmen:
09-01-2013: Vajèn Zoë, dochter 
van K. Barhorst en C.Z. Laan, ge-
boren te Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
02-01-2013: Glorie, Adrianus G. 
en Dam, Dorothea C.A., beiden 
wonende te Castricum. 14-01-
2013: Bakker, Jeroen L. en van 
Rooijen, Nicole, beiden wonen-
de te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
10-01-2013: Donze, Aaltje, oud 
90 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met C. Hamelink. 13-01-
2013: Brouwer, Hendrikus J., oud 
100 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met H.M. de Lange. 

16-01-2013: Verhoeve, Sop-
hia M., oud 86 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
I. Hamme. 

Akersloot - Aan de Geesterweg 
controleerde de politie vorige 
week maandag tussen 14.40 uur 
en 15.40 uur 550 voertuigen op 
snelheid. Er waren 47 personen 

Hardrijders

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Strandtoertocht CAL d’HuZes
Castricum - Net als afgelopen 
jaren houdt Team CAL d’HuZes 
een strandtoertocht voor het 
goede doel en wel op zondag 10 
februari. De tocht van vorig jaar 
was heel speciaal, extreme kou-
de van rond de min 15 graden 
maakte het erg zwaar. Vooraf 
ruim 180 inschrijvingen waarvan 
er ondanks het weer toch 120 
van kwamen opdagen. De op-
brengst van de strandtoertocht 
gaat naar Alpe d’HuZes, die zich 
inzet voor de strijd tegen kanker. 
Het doel blijft om in de toekomst 
van kanker een chronische ziek-
te te maken zodat er geen men-
sen meer aan overlijden. De start 
is om 10.00 uur bij Paviljoen Zoo-
mers in Castricum aan Zee. Er 
kunnen twee afstanden gereden 
worden. Dit jaar worden er van-
af Castricum ronden tussen Eg-
mond en Heemskerk gereden. 
De korte afstand, 18,5 km, is een 

ronde en de lange afstand, 37 
km, is twee ronden. Deelname 
is voor eigen risico en een helm 
is verplicht. Het inschrijfgeld 
voor beide tochten is 20,00 eu-
ro. Na afloop krijgen de deelne-
mers hiervoor bij Paviljoen Zoo-
mers een pastamaaltijd met een 
consumptie. Vooraf inschrijven 
via e-mail bij Rob Kramer, robir-
na@quicknet.nl. Het inschrijf-
geld dient vooraf betaald te wor-
den op rekening 42.64.44.175 
t.n.v. R. Kramer o.v.v. naam en 
strandtoertocht. Er is wel een 
deelnemerslimiet van 200 per-
sonen.  Indien er nog ruimte is 
kan er op de dag zelf nog inge-
schreven worden bij Strandpavil-
joen Zoomers. Dit kan vanaf 9.00 
uur. Deze strandtoertocht is mo-
gelijk gemaakt door sponsoring 
van Strandpaviljoen Zoomers en 
de Reddingsbrigade van  Castri-
cum. 

die te snel reden. Een bestuur-
der van een auto reed 92 km/u 
waar 50 km/u is toegestaan. De 
overtredingen werden fotogra-
fisch vastgelegd. De betrokken 
bestuurders krijgen een bekeu-
ring thuisgestuurd. 

St. Kans voor Open Doel
Akersloot - St. Kans voor Open 
Doel werkt in Ghana-de Ashanti 
regio aan een betere leefomge-
ving voor weeskinderen en stu-
denten. Dit werk is mede moge-
lijk dankzij steun van St. de 2e 
ronde, De Rietlanden, Protes-
tantse Gemeente en veel parti-
culiere sponsors uit Akersloot. 
Voor hun steun en bijdragen wil-
len Tineke en Gerrit Koenders-
Admiraal vanuit Ghana iedereen 
hartelijk bedanken.
In juni 2011 brandde de woning 
van 18 baby’s en peuters volle-
dig af. De kinderen werden op-
gevangen bij Tineke en Gerrit in 
huis en mede dankzij de finan-
ciële hulp slaagden zij er in om 

in 2012 een nieuwe baby/kleuter 
unit te bouwen.
Momenteel werken ze hard aan 
de plannen voor de bouw van 
een nieuwe school voor 200 kin-
deren. Ook het bijbehorende 
weeshuis moet danig worden 
opgeknapt zodat de 34 kinderen 
met hun verzorgers onder hygi-
enischer omstandigheden kun-
nen wonen.
In de huidige situatie wordt er 
gekookt, gedoucht en schoon-
gemaakt met water uit een ver-
vuilde put en daarom is de aan-
leg van een waterput ook hier 
van levensbelang. De projecten 
zijn te volgen via www.kansvoor-
opendoel.nl.

Tineke met ‘haar’ kinderen bij Weeshuis Save our Lives in Amni-
ankwanta.

‘Beste dj-talent van Nederland’
Max Broenink genomineerd 
Castricum - De spanning stijgt. 
Wie wordt het grote dj-talent van 
Nederland in de leeftijd twaalf 
tot en met vijftien jaar? De vijf-
tienjarige Castricummer Max 
Broenink is door naar de twee-
de ronde van de landelijke Fris 
dj contest. De winnaar krijgt een 
contract bij het label van Fris, 
gaat mee op tour met The Par-
tysquad en krijgt begeleiding bij 
het opstarten van een professi-

Lezing Groei & Bloei
Limmen – Op  24 januari uur is 
er een lezing van Groei & Bloei 
over  tuinen van Noord-  en 
Zuid-Wales door Kitty Wiegert  

in De Burgerij, Dusseldorperweg 
103.  Aanvang 20.00 uur, toe-
gang gratis voor leden en niet-
leden betalen 2,00 euro.

onele dj-carrière. Max: ,,Ik draai 
al drie jaar lang en begin nu een 
beetje bekend te worden als dj 
Maximum. Maar wat ik zoek is 
een doorbraak. Ik heb mijn mix 
in een keer opgenomen. Er zitten 
top40 remixen in en muziek waar 
mijn hart sneller van gaat klop-
pen. Ik wil echt ontzettend graag 
uitgekozen worden.” Stemmen 
op Max kan tot en met 5 febru-
ari op site van www.wijzijnfris.nl.
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Op het Ichthus Lyceum

Bedrijfsleven en bèta-
leerlingen in contact
Driehuis - Het Ichthus Lyce-
um is een school voor gymna-
sium, atheneum en havo. ,,Als 
enige school in de regio Haar-
lem hebben wij een officieel er-
kend Technasium”, vertelt rector 
Alexander Volmer trots. ,,Leerlin-
gen van ver buiten Haarlem ko-
men naar het Ichthus vanwege 
ons opleidingsaanbod. Gelukkig 
is de school zowel met de fiets 
als het openbaar vervoer goed 
bereikbaar.” 
Het bedrijfsleven kampt al eni-
ge tijd met een tekort aan hoog-
opgeleid technisch personeel.  
Het hart van het Technasium is 
het vak Onderzoek&Ontwerpen. 
Jonge kinderen komen op deze 
manier in aanraking met het uit-
voeren van onderzoeks- en ont-
werpopdrachten voor het be-
drijfsleven. Zeker in de onder-
bouw is het Technasium een mix 
van creatief denken, onderzoe-
ken, ontwerpen, construeren en 
presenteren. Met een team van 
klasgenoten werken de leerlin-

gen acht weken aan een project. 
Stuk voor stuk leren ze vaardig-
heden die binnen het bedrijfsle-
ven van werknemers wordt ge-
vraagd. Ook voor leerlingen die 
minder geïnteresseerd zijn in 
techniek biedt de school ruime 
mogelijkheden. Zo zijn de talent-
stromen Internationalisering en 
Kunst en Cultuur erg populair. 
De leerlingen volgen een goed 
doordacht onderwijsprogram-
ma van kernvakken waarin het 
talentstroomprogramma is ver-
weven. Volgens de onderwijsin-
spectie biedt de school een com-
binatie van kwaliteit, plezier en 
een veilig schoolklimaat. En met 
het nieuwe gebouw is de school 
verzekerd van ruime huisvesting 
met moderne faciliteiten. 
Meer weten over het Ichthus Ly-
ceum? Op 30 januari is er een 
voorlichtingsavond voor ouders 
en op 9 februari is de open dag. 
Zie ook www.ichthuslyceum.nl 
voor meer informatie. (foto: Hel-
dere Blik Communicatie)

,,Delen is vermenigvuldigen” 
Eten en ontmoeten voor goede doel
Castricum - Op Mauritiuis komt 
een passende behandeling voor 
Kaylash steeds dichterbij. Afge-
lopen zaterdag schoven weer 
een groep mensen aan om de 
tanden te zetten in een maal-
tijd voor het goede doel. Sadhna 
Gottie verzorgde een warm buf-
fet met verschillende gerechten 
uit haar geboorteland Maritius 
waarvan de opbrengst volledig 
voor het goede doel is.

Een drietal lange tafels vorm-
den het toneel voor veel nieuws. 
Exotische smaken op en nieuwe 
ontmoetingen aan tafel. Gast-
vrouw Ruby zorgde voor een 
warm welkom in Dorpsstraat23. 

Naast de verhuur in dagdelen 
van de sfeervolle ruimte, onder-
steunt Dorpsstraat23 ideële initi-
atieven en wil een ontmoetings-
plek zijn voor kennis, ervaring, 

kunst en cultuur. Initiatiefnemer 
is Frank Boske. 

,,Tijdens de maaltijd troffen lief-
hebbers van oldtimers elkaar in 
roestig plaatwerk en wist een 
dame haar tafelgenoten te ver-
rassen met wat ze de volgende 
dag ging doen: een cursus es-
kimoteren. Aan een andere ta-
fel werd verteld over het bege-
leiden van kinderen met ernsti-

ge spraakmoeilijkheden. Het is 
voor Sadhna fijn om te merken 
dat haar initiatief tot heel gezel-
lige avonden leidt. Haar ideële 

doel wordt door Dorpsstraat23 
ondersteund en op haar beurt 
steunt Sadhna de gedachte dat 
delen vermenigvuldigen is!” 

Beauty and The Beast 

Belle en haar Prins 
klaar voor première
Castricum - Belle (Roos Dus-
seljee) en haar Prins (Paul Os-
tendorf) van Musicalgroep The 
Cast staan te trappelen om de 
planken op te mogen. Na een 
lang en intensief repetitieproces 
kunnen ze bijna niet meer wach-
ten. Op donderdag 31 januari  
gaat de bekende Disney produc-
tie Beauty and the Beast in pre-
mière in het Kennemer Theater 
in Beverwijk. 
Roos en Paul zijn blij met hun  
hoofdrollen en vinden het een 
feestje samen te mogen spe-
len. Roos zegt stralend over haar 
eerste hoofdrol: ,,Het is heel bij-
zonder om het meisje Belle te la-
ten ontpoppen tot een zelfverze-
kerde jonge vrouw. En het is fijn 
te ervaren dat Paul en ik steeds 
dichter bij elkaar komen te staan 
in het repetitieproces. Paul is 
voor mij een heel stabiele fac-
tor. Grappig is dat ik zo’n veer-
tien jaar geleden met hem, de 

broer van mijn vriendin, stond te 
flirten en nu krijg ik dan eindelijk 
die kus van hem!”
Paul, die al diverse hoofdrollen 
op zijn naam heeft staan, vindt 
het samen spelen met Roos ‘een 
cadeautje’. ,,We hebben elkaar 
echt goed leren kennen in de af-
gelopen anderhalf jaar repete-
ren. We weten wat we aan elkaar 
hebben en we willen allebei een 
topprestatie neerzetten. Zelfs 
de kus tussen Belle en de Prins 
moet dé kus worden waar het 
publiek op wacht.” Volgens Roos 
gaat het laatste schepje er van-
af nu bovenop en dan is ieder-
een klaar voor het theater. “Daar 
komt alles bij elkaar en gebeurt 
er iets magisch.”

Kaarten zijn te bestellen via de 
website van het Kennemer The-
ater: www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa: 0251 
221453. 

Castricum - Het plastic afval 
kan men binnenkort op een ge-
makkelijke manier kwijt. De ge-
meente plaatst overal kroon-
ringen waar de zak met plastic 
aan gehangen kan worden. De 
kroonring is een ring met daar-
op een aantal kapstokjes voor 
de plastic zakken. Deze ringen 
worden aan palen bevestigd en 
zijn te herkennen aan de oranje 
kleur. Uiteraard zijn ze gemaakt 
van gerecycled plastic. 

De gemeente gaat over op dit 
systeem nadat een proef in Lim-
men succesvol bleek. Het lever-
de meer ingezameld plastic op 
en beduidend minder zwerfafval. 
Dat maakt het efficiënter voor de 
ophaaldienst. De kroonringen 
komen nabij de clusterplaatsen. 

Plastic afval 
aan kroonring

Auto delen?
Castricum - Transition Town en 
CALorie houden vrijdag 1 febru-
ari van 19.00 tot 21.00 uur een 
informatiebijeenkomst over au-
todelen. Deze vindt plaats in de 
bibliotheek van Castricum. In-
formatie en ervaringen uitwisse-
len staan centraal. De toegang is 
gratis. Verkeershinder Zeeweg

Castricum - De Provincie 
Noord-Holland werkt aan een 
waterberging. Hiervoor wordt 
langs de Zeeweg een tijdelij-
ke in- en uitrit aangelegd. 

Deze gaat vier weken dienst 
doen. Tijdens de aanleg van de 
in/uitrit wordt het verkeer over 
één rijstrook geleid. Verder moet 
het verkeer rekening houden 

met in- en uitvoegend werkver-
keer. De maximum snelheid op 
dit stuk weg is tijdens de werk-
zaamheden verlaagd naar 50 
km/u. De werkzaamheden duren 
tot 15 februari. 

Het fietspad is tijdens de werk-
zaamheden afgesloten. Zij wor-
den omgeleid via Brakersweg en 
Van Haerlemlaan.  

Castricum - In verband met een 
afscheidsrecepties sluit het af-
valbrengdepot aan het Schulp-
stet eerder op 25 en 30 janua-
ri. Deze middagen is het afval-
brengdepot geopend tot 15.00 
uur. Het kantoor aan het Schulp-
stet is om dezelfde reden op 30 
januari geopend tot 15.00 uur.

Eerder dichtCastricum - Forte Kinderop-
vang organiseert op dinsdag 12 
februari vanaf 20.00 uur de gratis 
lezing ‘De breinontwikkeling van 
kinderen’. 
De lezing wordt gegeven door 
Betsy van de Grift, deskundi-
ge op het gebied van de ontwik-
keling van het kinderbrein. De 
lezing vindt plaats bij BSO de 
Boomhut,Sokkerwei 6. Hierbij is 

Lezing bij Forte iedereen welkom die meer wil 
weten over factoren die van in-
vloed zijn op de ontwikkelingsfa-
ses van het kinderbrein. De le-
zing gaat in op hoe we de kennis 
over de ontwikkelingsfases kun-
nen toepassem bij het beter be-
grijpen, opvoeden en onderwij-
zen van kinderen. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
opgeven via het inschrijfformu-
lier op www.fortekinderopvang.
nl. 
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Csárdásfürstin
Regio - In februari pakt de Hei-
looërr Operette Vereniging uit 
met vier voorstellingen van de  
beroemde Weense’ operette ‘Die 
Csárdásfürstin’ van de Hongaar-
se componist, Emmerich Kálmán. 
De repetities zijn in volle gang 
onder leiding van de  nieuwe re-
gisseur Ben Eppinga, en dirigent 
Wim Noteboom. Het Zaans Ope-
ra en Operette Orkest zorgt voor 
de muzikale begeleiding. De 
voorstellingen zijn op 9, 10 (ma-
tinee), 16  en 17 (matinee) febru-
ari, in theater De Beun, Heiloo. 
Kaarten via www.heilooeroperet-
tevereniging.nl, of aan de kassa. 

Trombonist Tom White 
gast bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Hotel Borst, zondag-
middag 25 januari rond de klok 
van vier begint een nieuwe editie 
van Jazz in Bakkum. Nadat pia-
nist en organisator Jos van Beest 
getipt werd dat de uit Engeland 
afkomstige ‘upcoming’ jazztrom-
bonist Tom White rondtoerde in 
Nederland, nodigde hij hem di-
rect uit bij Jazz in Bakkum te ko-

men spelen. Als solist en sec-
tiespeler behoort hij tot een van 
de meestgevraagde trombonis-
ten van Engeland. Het kwartet 
bestaat naast trombonist Tom 
White uit: Thomas Streutgers -  
tenorsaxofoon, Nol Sicking – pi-
ano, Dave Besse – contrabass, 
Freek Kroon – drums.  De entree 
is gratis.

Help ons de winter door
Koud hebben ze het; de dieren 
van ‘t Dierenduintje houden niet 
van dit weer. Tommie het var-
ken, de geiten en schapen alle-
maal op leeftijd, de kippen, dui-
ven, ganzen en eenden; allemaal 
hebben ze een hekel aan de ijzi-
ge kou. De vrijwilligers en be-
heerders hebben extra werk om 
ervoor te zorgen dat de water-
leidingen niet bevriezen en het 
drinkwater drinkbaar blijft, de 
stal en het strobed van Tommie 
het varken krijgen extra stro. Ook 
de konijnen zitten inmiddels in 
het winterhok. De dieren krijgen 
extra eten. Ook de andere be-
woners van ‘t Dierenduintje die 
in de tuin wonen, in de padden-

poel en vlindertuin, worden bij-
gevoerd met brood en graan. Om 
dit te kunnen bekostigen kan 
een extra kleine financiële bij-
drage geen kwaad! Het Dieren-
duintje draait volledig op giften 
van donateurs en zonder subsi-
die van de gemeente. De kinder-
boerderij is ondanks de winter-
se omstandigheden op werkda-
gen geopend dankzij de cliënten 
van de Hartekamp van 9.30 toto 
en met 14.30 uur. In het weekend 
van 10.00 uur tot 15.00 uur mits 
het weer het toelaat. Een bijdra-
ge doneren kan op gironummer 
9353259 ING tnv stichting het 
Dierenduintje. Castricum. 
Brenda Bakker.

Beschadigde auto
Vrijdag 18 januari tussen 15.00 
en 16.00 uur heeft iemand bij het 
wegrijden uit het parkeervak bij 
het winkelcentrum Geesterduin 
mijn auto flink beschadigd. Er is 

geen briefje achtergelaten. 

De dader wordt verzocht zich te 
melden via tel: 0251-317732. 
Marie-Jose Jansen.

61ste Bloemendagen
Limmen - De 61ste editie van de 
Bloemendagen staan gepland 
van zaterdag 27 april tot en met 
donderdag 2 mei. De voorberei-
dingen zijn al gestart. 

Zo wordt  gewerkt aan een nieu-
we website zodat deelnemers 
makkelijker kunnen inschrijven, 
nagels bestellen et cetera. Af-
gelopen jaar zijn er in verband 

met het 60-jarig bestaan vele ex-
tra activiteiten georganiseerd. Er 
is besloten om ook dit jaar weer 
extra activiteiten aan te bieden. 
Hiervoor is het wel nodig dat ie-
dereen die denkt mee te doen 
met een mozaïek een mail stuurt 
met naam van de prikploeg, tele-
foonnummer en contactpersoon 
vóór 1 februari naar: info@bloe-
mendagenlimmen.

Uitdagende Flexcellent
Regio - Het Kennemer College  
start dit jaar voor meer- en hoog 
intelligente leerlingen een pilot: 
Flexcellent werken. Hierbij wor-
den enkele reguliere lessen ver-
vangen door projecttijd. Aanlei-
ding voor deze pilot is het pro-
motieonderzoek van drs. Ferry 
Haan, docent economie aan het 
Jac. P. Thijse College. Hij onder-
zoekt onder andere of het aan-
bieden van flextijd invloed heeft 
op de prestaties en motivaties 
van leerlingen. Naast deze pi-
lot biedt het Kennemer College 
de excellente leerling een breed 

vakkenaanbod, dat het afgelo-
pen jaar werd uitgebreid met 
Spaans en versterkt talenonder-
wijs Engels. Ook wordt er door 
meerdere vakken meegedaan 
aan olympiades en interscholaire 
toernooien en is er voor het gym-
nasium drie maal per jaar een 
Studium generale, waar leerlin-
gen lezingen of workshops krij-
gen ter verrijking van de lesstof. 
Zaterdag 26 januari (9.30–13.00 
uur) organiseert het Kenne-
mer College een open huis voor 
groep 8 leerlingen en hun ou-
ders. 

Ontruiming bij brand 
Castricum - Bij een brand in 
een woning op de Oudeweg zijn 
vorige week dinsdag aan het 
einde van de middag vijf appar-
tementen ontruimd geweest. In 
een van de woningen was een 

wasmachine in brand gevlogen. 
In het trappenhuis stond zo veel 
rook dat het geventileerd moest 
worden door de brandweer. Bij 
de brand zijn geen gewonden 
gevallen. Foto: Frank Bruggeling. 

Akersloot - Woensdag om-
streeks 12.50 uur kwam bij de 
politie een melding binnen. Op  
de Tarp zou mogelijk een meisje 
door het ijs zijn gezakt. Een ge-
tuige vertelde dat hij een meisje 
van een jaar of vijf op het ijs had 
zien staan. Hij reed verder, maar 
onderweg bedacht hij zich dat 
het ijs nog te dun was om erop 
te staan en hij is teruggereden. 
Toen hij het kind niet meer  zag 
staan op het ijs heeft hij de po-
litie gebeld. Er is vervolgens met 
verschillende eenheden van de 
brandweer in het water gezocht, 
maar er werd niemand gevon-
den. Ook de politieheli heeft nog 
vanuit de lucht gezocht.  

Vals alarm

Akersloot - Woensdag om-
streeks 10.15 uur vond een aan-
rijding plaats tussen een perso-
nenauto en een vrachtauto op de 
Geesterweg. De personenauto 
kwam van de afrit A9 Akersloot 
en wilde linksaf slaan de Gees-
terweg op richting Akersloot. De 
vrachtauto reed op de Geester-
weg en ging in de richting van 
Uitgeest. Het was op dat mo-
ment erg mistig, het zicht was 
ongeveer twintig meter. De be-
stuurster van de personenauto 
dacht dat de vrachtwagen zijn 
richtingaanwijzer naar rechts 
uit had staan, maar dat was niet 
het geval. De bestuurder van de 
vrachtwagen zag dat de auto op-
trok. Hierop is hij uitgeweken 
naar links en heeft de personen-
auto alleen geschampt.

Aanrijding 

Meezingen met Weihnachts 
Oratorium 45-jarige COV?
Castricum - De Castricumse 
Oratorium Vereniging (COV) wil 
liefhebbers in de gelegenheid 
stellen het Weihnachts-Oratori-
um van J.S. Bach met hen in te 
studeren en te laten horen tij-
dens het concert ter gelegen-
heid van het 45-jarig jubile-

um van het koor op 13 decem-
ber. Als projectlid neemt men 
deel aan de reguliere repetities 
die elke donderdag plaatsvinden 
in de Dorpskerk van 20.00 tot 
22.00 uur. Aanmelden kan vóór 1 
maart. Aanmelding bij Vonie Hin, 
tel. 075–6285521. 

Voorstelling harp en dans

Bakkum - Danseres Tanja Koet 
uit Bakkum is trots dat zij sa-
men met  de Franse compo-
nist en harpist Didier Kugel op-
treedt. De twee kunstenaars sle-
pen het publiek mee in de leven-
stocht van een vrouw. De voor-
stelling is te zien op 6 februari in 

de remonstrantse kerk, Fnidsen 
33/37 Alkmaar en op 8 februari 
in Centrum de Roos,  P.C. Hooft-
straat 183 Amsterdam. Aanvang 
20.00 uur. 

Reserveren via sea_people@
hotmailcom of  tel.: 0625037730. 
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Akersloot - Zaterdag 26 janua-
ri wordt in café De Vriendschap 
een klaverjasdrive georganiseerd 
met diverse prijzen. Naast het 
klaverjassen is er ook een ver-
loting met daarin dezelfde prij-
zen als met het klaverjassen. Een 
deel van de opbrengst gaat naar 
de Stichting KIKA die de belan-

Klaverjasdrive gen van kankerpatiëntjes behar-
tigt. Vanwege het 30-jarig jubi-
leum van de familie Levering in 
De Vriendschap hebben zij be-
sloten deze stichting ook in 2013 
te steunen. Deelnemers kunnen 
zich van tevoren telefonisch op-
geven via tel. 0251-312866 om 
zeker te zijn van een plaatsje. De 
kosten van deelname bedragen 
5,00 euro. Aanvang 20.00 uur. 

Akersloot – Voormalig schaatsi-
coon Ben van der Burg is aan het 
woord op donderdag 31 januari 
vanaf 20.00 uur voor de sponsors 
van voetbalvereniging Meervo-
gels `31  in de kantine van Sport-
complex Cloppenburch.
Ben van der Burg had een kor-
te sportcarrière, maar kende wel 
een bijzonder hoogtepunt: in 
1990 werd hij tweede op de WK 

Schaatsicoon 
in Akersloot

Akersloter Keez-toernooi
Akersloot - Omdat Akersloot de 
bakermat van het keezen in Ne-
derland is organiseert keezbord.
nl juist hier een keez-competitie, 
om de grote prijs van Akersloot. 
Gespeeld wordt op 3 februari, 24 
februari, 24 maart en 14 april. Per 
ronde worden de punten opge-
teld, het team wat na vier speel-
rondes de meeste punten heeft 

behaald, gaat naar huis met de 
eerste prijs en de wisselbeker, 
de Akersloter Keezcup. Daar-
naast zijn de winnaars meteen 
geplaatst voor de finale van het 
Nederlands Kampioenschap 
Keezen Inschrijven via www.
keezbord.nl. De keezcompetitie 
vindt plaats in De Vriendschap, 
Kerklaan 18.

Driebandenkampioenschap
Akersloot - Het traditione-
le kampioenschap driebanden 
wordt voor de 24ste keer gehou-
den voor inwoners en oud-inwo-
ners van Akersloot. Dit jaar zijn 
er veel inschrijvingen die ver-
deeld zijn over zeven poules. Van 
iedere poule gaan de nummers 
een en twee door naar de hal-
ve finale. Titelverdediger is Aad 
Verduin die vorig jaar ijzersterk 

speelde. Andere kanshebbers 
zijn Theo Oud, Piet Weber, Lau 
van Roon en Rob Levering. Ook 
namen als Paul Schoon, Gerard 
Oud, Siem Schoon en Han Duin 
worden genoemd. 

De poulewedstrijden beginnen 
deze week en duren tot eind 
maart, iedere zaterdagavond in 
biljartcentrum De Vriendschap.   

Kaarten en pionnen in de strijd
Castricum - Op vrijdag 1 fe-
bruari vindt het jaarlijkse keez-
toernooi plaats in de verwarm-
de feesttent op de Brink. Deel-
name is vrij voor iedereen van 
jong tot oud. Wie verslaat dit jaar 
de kampioen van vorig jaar Ro-
bert Spil? Keezen is nog steeds 
een spel in opkomst. Het heeft 
een beetje weg van ‘Mens er-
ger je niet’ en het kaartspelle-
tje ‘pesten. Het wordt met twee, 
vier of zes personen gespeeld. Er 
zijn enkele vormen van keezen, 
zoals speedkeezen, maar in de 
tent wordt echter het gebruike-
lijke spel gespeeld. Deelnemers 
hoeven zelf geen keezbord mee 

te nemen. De organisatie heeft 
gemerkt dat er naast het keezen 
ook behoefte bestaat aan kla-
verjassen. Dit jaar wordt aan dat 
verzoek gehoor gegeven en wor-
den klaverjassers van harte uit-
genodigd zich in te schrijven.

Deelname aan het keezen of kla-
verjassen kost 5 euro en kan be-
taald worden in de tent. Opge-
ven kan bij Pamela Langeveld, 
tel. 0251-659091 of John Burg-
meijer, tel. 072-5053360. Er is 
een beperkt aantal plaatsen, dus 
snel opgeven wordt aangeraden. 
Voor meer informatie: www.ssc-
castricum.nl. 

Aan de rechterzijde Robert Spil de trotse winnaar van 2012. 

PWN Egmond Wandel Marathon

Regio - Aankomend weekend 
komen ruim 15.500 wandelaars, 
500 meer dan in 2012, naar Eg-
mond aan Zee voor de 10e edi-
tie van de PWN Egmond Wan-

del Marathon. Naast grote be-
langstelling uit Nederland zullen 
ook Duitse, Belgische en Zwit-
serse wandelaars aan de start 
van dit winterse wandelevene-

ment verschijnen. De prachti-
ge routes voeren de deelnemers 
langs de Noordzeekust en door 
het Noordhollands Duinreser-
vaat en ook kunnen zij een be-
zoek brengen aan de jaarlijkse 
Wandel Expo in Sporthal De Wa-
tertoren. In samenwerking met 
Kompas Outdoor World wordt 
hier een groot aanbod van wan-
del- en nordic walking-artikelen 
gepresenteerd. 
De Wandel Expo begint op 26 
en 27 januari om 8.00 uur, als de 
wandelaars van start gaan, en 
duurt tot 17.00 uur. Op de Wan-
del Expo is meer informatie te 
vinden over andere wandeleve-
nementen, is er een kop koffie of 
soep te krijgen en wordt er live 
muziek gespeeld. De toegang is 
gratis. (Archieffoto).

Dutch Coast Ultra Run by night
Zwaarste hardloopfestijn
Heemskerk/Wijk aan Zee - De 
koudste en zwaarste ultra run 
van Nederland gaat aanstaande 
vrijdagnacht van start. Op 25 ja-
nuari om 22.00 uur gaat de Dut-
ch Coast Ultra Run by Night van 
start in Den Helder. Een extreem 
hardloopfestijn over 50, 75 of 100 
km grotendeels over het strand, 
Extreem niet alleen qua afstand, 
maar ook qua weersomstandig-
heden en het feit dat ‘s nachts 
wordt gelopen. Daarnaast moe-
ten deelnemers voldoende eten 
en drinken voor 50 km zelf dra-
gen, naast de verplichte zaken 
als hoofdlamp, telefoon en voor 
de 100 km een GPS.
De finish van de 50 km is in Cas-

tricum aan Zee bij strandtent 
Deining, die van de 75 en 100 
km in IJmuiden. Wie denkt dat 
het niet storm loopt voor zo’n 
zwaar evenement komt bedro-
gen uit. Er zijn al 100 aanmeldin-
gen, waarvan 15 dames. Daar-
bovenop komen nog een aantal 
buitenlandse deelnemers.
Op de 50 km zijn relatief veel de-
butanten die na hun marathon 
ook wel eens iets verder willen 
gaan. De 75 en 100 km lopers 
gaan na Castricum aan Zee ver-
der over het Heemskerkse strand 
naar Wijk aan Zee om daar af te 
slaan naar de zeesluizen van 
IJmuiden. De routes zijn uitge-
zet en testgelopen door ervaren 

ultralopers uit Haarlemmermeer 
en Heemskerk.
Afhankelijk van het weer, getij, 
sneeuw en wind worden de snel-
ste lopers om 2 uur ‘s nachts ver-
wacht bij strand restaurant Dei-
ning in Castricum aan Zee.
Meer inforomatie op http://dut-
chcoastultrarun.punt.nl.

Limmen - Op zaterdag 19 janu-
ari werd het districtskampioen-
schap van het district MidWest 
geturnd. Mees Knijnenberg uit 
Limmen, die dit seizoen uitkomt 
bij de pupillen 8 in de tweede di-
visie werd hier districtskampi-
oen. Het landelijke turntoernooi 
gaat op 2 en 3 februari van start. 
In Tilburg wordt dan de 1/8 fina-
le voor het NK Turnen gehou-
den. Het Nederlands kampioen-
schap wordt in juni gehouden in 
de topsporthal in Almere. 

Allround in Innsbruck, achter Jo-
hann Olav Koss en voor kom-
paan Bart Veldkamp. Naast sport 
studeerde hij Nederlandse Taal- 
en Letterkunde om vervolgens 
televisieprogramma’s te gaan 
maken, literaire schaatsboeken 
uit te geven, columns te schrij-
ven en schaatscommentaar voor 
Eurosport te verzorgen. Sinds 
2010 is Van der Burg te horen op 
BNR Nieuwsradio waar hij regel-
matig de talk- en nieuwsshow 
PepTalk presenteert. 
Sponsors kunnen zich aanmel-

den via sponsorcommissie@
meervogels.nl. 

Mees districts-
kampioen turnen
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