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Frisse duik in Noordzee 
Castricum - Donderdag 1 janu-
ari is de nieuwjaarsduik in zee 
georganiseerd door Aquafit. De 
Reddingsbrigade is ook aanwe-
zig. Het startschot is om klokslag 
14.00 uur. Na afloop biedt Dei-
ning deelnemers warme cho-
colademelk aan en de hot tubs 

staat klaar. De duik is ook te vol-
gen via Radio Castricum 105 
vanaf 13.30 uur. Castricum TV 
maakt opnamen. Rita Dijkman: 
,,Ter voorkoming van blessures is 
het aan te raden om mee te doen 
aan de warming up. Deze start 
om 13.45 uur.” 

Actie Serious Request
Castricum - Zaterdagavond tij-
dens het sfeervolle Candlelight 
Shopping in het hartje van het 
dorp is geld ingezameld voor Se-
rious Request door de onderne-
mers. Dat deden zij samen met 
Radio Castricum 105. De dj’s  
draaiden tegen betaling ver-

zoekplaatjes in hun eigen ‘Gla-
zen Huis’ op het Bakkerspleintje. 
In totaal haalden ze gezamenlijk 
469,94 euro op voor het goede 
doel. Simone Veld-Bakker  heeft 
in Haarlem geduldig in de rij ge-
staan om het geldbedrag af te 
leveren. 

Sprookjesachtige sfeer in 
Geesterduin en het dorp
Castricum - Zaterdag liep er 
een beeldschone ijskoningin 
rond in winkelcentrum Gees-
terduin met een levensgrote ijs-
beer. Ze las is een sfeervol de-
cor verhaaltjes voor aan kinde-
ren. Zondag 21 december was 
de Kerstman er met zijn hulpje 
en zij deelden glaasjes Glühwein 
uit vanuit een arrensleetje. Er 

klonk kerstmuziek van de blaas-
kapel en op het ijsbaantje werd 
geschaatst. In het dorp was er 
Candlelight Shopping zaterdag-
avond met veel mooie activitei-
ten. De kerststal bijvoorbeeld, 
de vele optredens, de Glühwein 
en het rad waarmee veel prijzen 
werden gewonnen.  Foto: Hans 
Hunink. 

Lichtpunt in donkere dagen
Bakkum - Kunstenaarscollec-
tief CAKtwo, bestaande uit Be-
rend Wijers, Peter Rijke en Mari-
na Pronk, ontwikkelen ieder jaar 
een project in hun atelier dat 
zorgt voor een mooi lichtpunt in 
de donkere dagen rond Kerst-
mis. Het intrigerende proces van 

rups tot vlinder vormde de in-
spiratie voor de lichtobjecten 
die de komende maand te zien 
zijn in en rond het atelier. Ate-
lier Goudsbergen is te vinden op 
het terrein van Dijk en Duin bij 
de fietsersingang op de Dr. Jaco-
bilaan. Foto: Marina Fotografie.

Deze week in De krant!
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1e en 2e kerstdag
geopend van 

10.00 tot 18.00 uur

Nieuwjaarsdag
geopend van 

10.00 tot 18.00 uur
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Een 3D printkunstwerk bodem-
monster voor Huis van Hilde

Castricum - In het nieuwe ar-
cheologiecentrum Huis van Hil-
de is een bijzonder kunstwerk 
geïnstalleerd dat is vervaardigd 
door 3D printen. Dit is het resul-
taat van een open innovatietra-
ject dat in februari van dit jaar is 
gestart. 
De provincie Noord-Holland be-
oogde met dit project de 3D 
printgemeenschap in Noord-
Holland bij elkaar te brengen, 
uit te dagen, kennis en ervaring 
uit te laten wisselen om zo ge-
zamenlijk een bijzonder product 
te realiseren. Het traject is begin 
2014 gestart met de zoektocht 
naar een geschikte ontwerper. 
Dit leidde tot een samenwerking 
met de Gerrit Rietveld academie. 
Derdejaars student, Waël el Al-

louche, is aan de slag gegaan en 
heeft een ontwerp gemaakt. Het 
ontwerp is gebaseerd op een mi-
nuscuul bodemmonster, afkom-
stig uit een oude zandlaag. Dit 
monster is via een CT scan di-
gitaal opgeblazen tot een object 
van ca. 1,2 bij 1,2 meter. Vanwe-
ge de grootte en complexiteit 
van het ontwerp was een een-
op-een vertaling naar onderde-
len, die zich laten 3d printen, niet 
eenvoudig. Voor de uitwerking is 
dan ook contact gezocht met de 
TU Delft en Hogeschool van Am-
sterdam. 
Het definitieve ontwerp van het 
kunstwerk is in september van 
dit jaar in een brainstormsessie 
gepresenteerd aan de 3D print 
gemeenschap van Noord-Hol-

land. Aan hen is de vraag ge-
steld: hoe kunnen wij gezamen-
lijk dit complexe object maken? 
De grote uitdaging lag met na-
me in het opdelen en digitalise-
ren van de grote objecten naar 
kleinere, printbare modules. 
Daarnaast moest er voldoende 
printcapaciteit worden gereser-
veerd om de bijna 200 modules 
op tijd klaar te krijgen en moest 
er voldoende materiaal beschik-
baar komen. Uiteindelijk zijn de 
modules geassembleerd tot vier 
grote objecten en deze zijn in-
middels in het Huis van Hil-
de opgehangen. Na de opening 
van het Huis van Hilde op 15 ja-
nuari kan iedereen dit bijzonde-
re kunstwerk in de entreeruimte  
bewonderen.

Kinderkleding 
gezocht

Regio - Het wordt steeds druk-
ker bij de Kledingbank waar ei-
gentijdse kleding wordt ingeza-
meld voor mensen met een bij-
stand- wia- of wajonguitke-
ring en personen in de schuld-
hulpverlening. Inwoners van de 
IJmondgemeenten en de ge-
meente Castricum kunnen zich 
ook inschrijven op 7 januari van 
10.00 tot 14.00 uur.
Door de snel groeiende klan-
tengroep doet de organisatie 
een extra dringende oproep aan 
de inwoners van de IJmond en 
Castricum om kleding, schoei-
sel, handdoeken, beddengoed, 
gordijnen et cetera beschikbaar 
te stellen. Met name kinderkle-
ding is heel erg welkom. Vanaf 
6 januari kan men weer kleding 
inleveren elke dinsdag, donder-
dag en vrijdag van 10.00 – 12.30 
uur op de Ambachtstraat 11 in 
Beverwijk. Bellen kan via 06-
40512420. De kleding wordt dan 
opgehaald.

Stapmaatjes
Castricum - Activiteitenclub 
Stapmaatjes, voor gezellige 
mensen tussen 30 en 55 jaar, 
begint het jaar met een strand-
wandeling in Bergen op zondag 
4 januari. 
Op zondag 11 januari gaat de 
club naar een museum in Haar-
lem. Na het museumbezoek 
staat er nog een high tea op het 
programma. De club organiseert 
nog meer activiteiten. Kijk voor  
informatie op www.stapmaatjes.
nl.

Magische sfeer in duinen
Castricum - Het parkeerter-
rein van bezoekerscentrum De 
Hoep stond afgelopen vrijdag 
overvol met de auto’s van hon-
derden wandelaars. Zij kwamen 
af op de, door de boswachters 
van PWN georganiseerde, ma-
gische lichtjestocht in het duin-
gebied. Edwin Muijderman was 
er bij. ,,Onder een heldere ster-
renhemel leidde een keten van 
kaarsjes jong en oud door het 
donkere, bos. Onderweg stond 
de deelnemers een aantal leu-
ke verrassingen te wachten. Een 
grote groep midwinterhoornbla-
zers zorgde voor sfeervolle gelui-

den en men kon op de foto met 
echte ijskoninginnen.” Bij terug-
komst werden er marshmallows 
uitgedeeld die, bij een kamp-
vuurtje, konden worden geroos-
terd. ,,Een mooie afsluiting van 
een prachtige avond. Van de lan-
ge wachtrijen, waar het evene-
ment vorig jaar mee te kampen 
had, was dit jaar weinig te mer-
ken. Het via internet aanmelden 
en het verdelen van de groep 
over zes verschillende starttij-
den is een slimme zet.” De op-
brengst gaat naar een educatief 
project in de tuin van het bezoe-
kerscentrum.

Castricum - Het zal je maar ge-
beuren: 100.000 euro cadeau 
van je collega. Het overkwam 
een inwoonster uit Castricum. 
Zij kreeg op Sinterklaasavond 
een Decemberkalender van haar 

Een ton cadeau van collega
collega. Zij kraste de hoofdprijs 
van 100.000 euro netto. Het kras-
lot werd verkocht bij Vivant Nie-
man de Mare in Alkmaar en daar 
is dinsdag de feesttaart aange-
sneden. 

www.lijfengezondheid.nl
Oefening voor invloed op gedachten.
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vrijdag & maandag 18.45 uur
Het nieuwe Rijksmuseum

donderdag 16.00 uur
vrijdag, zaterdag & zondag 18.45 uur

Annie (OV)
maandag & dinsdag 16.00 uur

Annie (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 15.30 uur

The Hobbit 3 - 3D
vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag & dinsdag 21.15 uur 
The Hobbit 3 - 2D

donderdag 13.30 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 21.15 uur

maandag & dinsdag 18.45  21.15 uur
Gooische Vrouwen 2
zondag & dinsdag 18.45 uur

Samba
donderdag 11.00 uur

vrijdag, zaterdag & zondag 13.00  & 16.00 uur   
maandag & dinsdag 13.30 & 16.00 uur

woensdag 13.30 uur   
Mees Kees op de planken
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 

& dinsdag 11.00 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 3D

donderdag 11.00 uur
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 2D

donderdag 13.30 uur
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 

& dinsdag 11.00 uur   
Wiplala

Programma 25 dec t/m 31 dec 2014

The Hobbit; the Battle 
of the Five Armies

The Hobbit: The Battle of the Five 
Armies in 2D en 3D is de derde 
fi lm van een trilogie gebaseerd 
op het meesterwerk The Hob-
bit van J.R.R. Tolkien. The Hobbit: 
The Battle of the Five Armies is 
het epische slot van de avontu-
ren van Bilbo Balings, Thorin Ei-
kenschild en het dwergengezel-
schap. Na het heroveren van hun 
thuisland op de draak Smaug, 

heeft het gezelschap ongewild 
een dodelijke kracht op de we-
reld losgelaten. Smaug richt nu 
zijn vurige wraak op de weerloze 
mannen, vrouwen en kinderen 
van Meerstad. Gedreven door 
de obsessie zijn schat te herove-
ren, is Thorin bereid vriendschap 
en eer op te offeren en dwingt 
hij Bilbo tot een haast onmoge-
lijk besluit. 

De pinguïns van Madagascar 
zijn terug, en dit keer in hun ei-
gen fi lm. Skipper, Kowalski, Ri-
co en Junior, de ondernemen-

Pinguins van Madagascar
de pinguïns uit de Madagascar-
fi lms spelen nu de hoofdrollen in 
dit komische 3D spionage-avon-
tuur.

Shazam te slim af 
dankzij Joey en Nik

Castricum - De Nederlandse 
coverband Allstars heeft op een 
slimme manier de Coverband 
Wereldtitel opgeëist. Niet door 
Simon Cowell of Marco Borsa-
to te overtuigen, maar door Sha-
zam, de app die muziek herkent 
en identifi ceert, te slim af te zijn. 
Het idee komt van de twee Cas-
tricummers Joey Boeters en Nik 
Sluijs. 
De website is gebouwd door 
twee andere Castricummers: 
Lars Koelman en Mark de Vries. 
Drummer Hans Jong legt uit: 
,,We wilden graag aan de we-
reld laten zien dat we een feest-
je kunnen bouwen, en vaker ge-
boekt worden is ook niet verve-
lend. Dus we moesten ons be-
wijzen als coverband en de bes-
te manier is om dat op een leuke 

manier te doen. Vandaar het idee 
om Shazam beet te nemen. We 
dachten: als zelfs Shazam denkt 
dat je Rihanna, Avicii of laten we 
zeggen Kelly Rowland bent, dan 
moet je wel een goede cover-
band zijn. Dat bleek in de prak-
tijk iets moeilijker dan gedacht, 
dus je kunt je voorstellen dat we 
een gat in de lucht sprongen 
toen het lukte.” 
Het idee is simpel: de band ging 
naar de oefenruimte, zette een 
iPhone klaar met Shazam open 
en speelde beroemde liedjes. Na 
een paar seconden herkent Sha-
zam het liedje en de offi ciële ar-
tiest, waarna het juichen begint. 
De band heeft tot nu toe acht 
nummers gecoverd. Het bewijs 
staat op theworldsbestcover-
band.com.

Castricum - Op maandag 29 
december van 10.30 tot 11.30 
uur wordt in DansStudio Fruns 
Streetjazz georganiseerd voor 
jongens en meisjes in de leeftijd 
van zes tot en met twaalf jaar. 
Aanmelden via frunsdansstu-
dio@gmail.com en telefonisch 
06 51046044 op werkdagen tus-
sen 10.00 en 18.00 uur.

Streetjazz 
voor kinderen

Geschiedenis van het 
strandleven in Bakkum 

Castricum - Op zondag 11 ja-
nuari staat een presentatie met 
unieke beelden over de geschie-
denis van het strandleven in 
Bakkum op het programma van 
de Zondagsociëteit. Hans Boot 
en Cor Smit van de Werkgroep 
Oud-Castricum laten nostalgi-

sche foto’s zien en vertellen we-
tenswaardigheden en anekdo-
tes over  het strandvermaak, het 
strandplateau, de strandingen 
en de strandvondsten van wel-
eer. De Zondagsociëteit wordt 
gehouden in De Kern, Overtoom 
15 van 14.00 tot 16.00 uur.

Vijf rasartiesten luiden 
nieuw jaar in bij My Way

Castricum - Op oudejaars-
avond  wordt in café My Way 
bepaald niet bezuinigd op ar-
tiesten. Er treden die avond vijf 
artiesten op.
De fi nalisten Frank Sinatra en 
Tina Turner, bekend van het tv-
programma Ik ben... staan op 
het podium. Wally Mckey, heel 
populair in heel België, komt 
langs om zijn mooiste num-
mers te laten horen, de huiszan-

ger van café My Way Han Hol-
land is van de partij en niet te 
vergeten Dries Roelvink, die al 
eerder zorgde voor feest in het 
café. Het decor is sprookjesach-
tig mooi dankzij de kerstdecora-
ties en de gasten worden getrak-
teerd op feestelijke hapjes, vuur-
werk en champagne. 
Kaarten kosten tien euro en zijn, 
zolang de voorraad strekt. te 
koop in het het café.

Muziek in kerkje rond feestdagen
Limmen - In de kerstnacht-
dienst, woensdag 24 december 
om 22.00 uur, gaat Ds. Kramer 
voor in het kerkje aan de Zuid-
kerkenlaan in Limmen. 

Deze dienst wordt begeleid door 
organist Jan Glaubitz, Anneleen 

Schuitemaker op de harp en Ma-
rije Franken op de fl uit. 

De kerstmorgendienst  in dat-
zelfde kerkje op donderdag 25 
december om 10.00 uur, wordt 
opgeluisterd door het optre-
den van het ensemble van het 

Projectkoor Castricum. In de-
ze dienst gaat Ds. Blaauw voor. 
Op oudejaarsavond, woensdag 
31 december, is er om 19.00 uur 
een oecumenische gebedsvie-
ring in de Corneliuskerk in Lim-
men. Het liturgisch koor verzorgt 
de muziek.







Mooie overwinning Helios
Castricum - Korfbalvereniging 
Helios legde in Bolsward tegen 
de huidige nummer twee een 
gedegen wedstrijd op de vloer. 
Geen moment was er sprake van 
een echte wedstrijd. Helios kon 
aan het einde met 10-16 over-
winning huiswaarts keren.

Het duurde even voordat Den-
nie Pelgrim de score kon ope-
nen. Westergo maakt al snel ge-
lijk maar toen begon Helios wat 
beter te draaien en wist een klein 
gaatje van twee punten te slaan 
2-4. Helios draaide nog steeds 
niet erg soepel en wat onnodige 
fouten zorgde ervoor dat Wes-
tergo in de wedstrijd kon blijven. 
Hoewel niet echt in gevaar ge-

weest, kwam de rust voor Heli-
os met een magere voorsprong 
van 5-6 .
Helios kwam duidelijk uit de 
kleedkamers om in de twee-
de helft orde op zaken te stel-
len. Ze startten  direct met een 
tempoversnelling en de voor-
sprong werd al snel uitgebouwd 
naar 5-10. Deze versnelling was 
te veel voor Westergo en het 
gat te groot om te overbruggen. 
Zaak was toen voor Helios om de 
concentratie te bewaren en sto-
icijns door te korfballen. Helios 
bleef een minimaal voorsprong 
van vier punten houden en wist 
dit naar het einde nog uit te brei-
den naar zes met als resultaat 
een eindstand van 10-16. 

Kerstvieringen van PKC
Castricum - Op 24 december 
begint om 19.00 uur een gezins-
viering in de Maranathakerk. Er 
wordt een kerstspel gespeeld 
samen met alle aanwezige kin-
deren. Met medewerking van 
Eveline Massetti. Voor de aller-
kleinsten is er crèche. Om 21.00 
uur die dag is er een kerstvesper 
met medewerking van het Litur-
giekoor. 
In de Dorpskerk is er op kerst-
avond om 21.00 uur een oecu-
menische kerstvesper met als ti-
tel ‘Goed Nieuws’. Ds. Dick van 
Arkel gaat voor en medewerking 
wordt verleend door het Liturgie-
koor. Wie mee wil zingen neemt 
contact op met jellejan@jjklin-

kert.nl). Repeteerochtend is za-
terdag om 10.00 uur in de Dorps-
kerk. 

Ook op 24 december om 23.00 
uur kerstnachtdienst met me-
dewerking van het jongerenkoor 
Erile. De kerstnachtdienst in de 
Dorpskerk zal weer in het te-
ken staan van samen zingen. De 
voorganger is Ds. Dick van Arkel. 
Na de dienst is er glühwein en 
gelegenheid om met elkaar na te 
praten en te zingen. Op 25 de-
cember om 10.00 uur kerstoch-
tend in de Maranathakerk met 
Ds. Dick van Arkel en de Can-
torij. Voor de kinderen is er een 
verhaal en een nevendienst. 

Traantje wegpinken bij 
liedje Rembrandtjes

Akersloot - Elk jaar zingen de 
leerlingen van de Rembrandt-
school hun kerstliedjes in het 
nabijgelegen zorgcentrum. Dit 
jaar werd groep zeven weer met 
open armen ontvangen in Stram-
merzoom. Eén van de juffen 
van groep zeven heeft het ver-
haal Sjakie en de chocoladefa-
briek van Roald Dahl bewerkt tot 
kerstmusical. De leerlingen voe-

ren deze musical op voor ouders, 
andere genodigden en natuurlijk 
voor alle andere kinderen van de 
Rembrandtschool. Maar als eer-
sten mochten de bewoners van 
Strammerzoom genieten. 

Een traantje werd er in het pu-
bliek weggepinkt bij een solo-
optreden van één van de meisjes 
met het lied Stille nacht.

Vrijdag kwam bij de poli-
tie een verontrustende mel-
ding binnen dat er achter de 
tennisvelden in Akersloot 
een booster half in het water 
stond en er verderop kleding 
in het water dreef. 

De politie heeft gedregd, maar 
trof niemand aan in het water. 
Toen meldde een omstander dat 
de eigenaar van de booster veilig 
bij zijn vrouw zat. De man had op 
het smalle voetpad willen keren, 
maar kwam in de sloot terecht. 
Hij werd door een inwoner uit 
Akersloot uit het water gehaald. 
Na een warme douche ging het 
weer goed met hem. 
º
Maandag is tijdens werkzaam-
heden in de garage van Trans-
portbedrijf Zandbergen in Lim-
men een monteur bekneld ge-
raakt. Door onbekende oorzaak 
is de vrachtwagen een stukje 
gaan rollen, terwijl de man on-
derhoud verrichtte. Een wiel van 
de vrachtwagen is over een been 
van de monteur gereden. De 
man is met onbekend letsel naar 
het MCA vervoerd.
 
Woensdagmiddag heeft een vie-
renzestigjarige vrouw in Cas-
tricum een thermolegging ter 
waarde van 4,99 euro meegeno-
men uit een winkel zonder deze 
af te rekenen. De vrouw is aan-
gehouden en overgebracht naar 
het politiebureau te Alkmaar. 

Donderdag omstreeks 18.30 uur 
was er een poging tot inbraak 
bij een woning op de Oranje-
laan. Een getuige meldde dat hij 
een harde klap had gehoord en 
vervolgens een man uit de tuin 
van de woning zag komen. Even 
daarvoor had hij gezien dat die-
zelfde persoon uit een personen-
auto met buitenlands kenteken 
was gestapt. De getuige heeft 
vervolgens de politie gebeld. Tij-
dens dat telefoongesprek reed 
de personenauto voor de getui-
ge langs en kon het kenteken 
van de personenauto doorge-
geven worden aan de politie. De 
auto werd later in Bergen aan-
getroffen. Beide inzittenden zijn 
aangehouden. Het onderzoek in 
deze zaak loopt nog.

Vrijdag is tussen 16.00 en 19.30 
uur de bedrijfsauto van slagerij 
Van der Poel weggenomen van-
af winkelcentrum Geesterduin in 
Castricum. De auto stond gepar-
keerd achter de winkel. De ge-
dupeerde vermoedde dat zijn 
sleutelbos in de auto was ach-
tergebleven. Dit bleek inderdaad 
het geval, want later op de avond 
werd ingebroken in de winkel en 
werd gezien dat twee mannen 
wegrenden uit het pand. 

De bedrijfsauto werd zaterdag 
teruggevonden op de Henri Du-
nantsingel.

Brandweer rukt uit
Castricum- Vrijdag even na 
17.00 uur werd de brandweer 
van Limmen opgeroepen om 
naar het Tulpenveld in Castri-
cum uit te rukken voor een con-
tainerbrand. Deze hebben ze vol 
laten lopen met water en toen 
was het vuurtje weer geblust. 
Om 19.40 moesten ze uitruk-
ken naar de Margaret Krophol-
lerlaan waar een persoon onwel 
was geworden door een vreem-
de lucht in de woning. Deze be-
woner is meegenomen door de 
ambulancedienst voor onder-
zoek. De brandweer heeft de 
woning geventileerd en heeft 

metingen verricht. De oorzaak 
is waarschijnlijk bio-ethanol dat 
gebruikt wordt voor de kachel.
Zondagavond 15 december 
werd de brandweer opgeroepen 
voor een ongeval op het terrein 
van Dijk en Duin. 
Loos alarm, net zoals toen ze in 
de nacht van dinsdag op woens-
dag vorige week uit hun slaap 
werden gewekt door een rook-
melder op Dijk en Duin. Donder-
dagmiddag rond de klok van vijf 
uur kwam er een brandmelding 
van zorgcentrum De Boogaert 
die werd ingetrokken. Foto: Eve-
lien Olivier.

Cantare bakt cake voor 
klanten van Voedselbank
Limmen - Net als vorig jaar 
heeft het koor Cantare tulban-
den gebakken voor de Voedsel-
bank.
Op vrijdagmorgen 19 december 
werd de opbrengst bij de pas-
torie van de Pancratiuskerk ge-
bracht en vervolgens uitgedeeld 
aan klanten in Castricum. Ook 

heeft het koor afgelopen week 
een optreden verzorgd in zorg-
centrum De Boogaert. ,,Het was 
in één woord een hartverwar-
mend optreden”, vertelt Mary 
Dekker. ,,De bewoners hebben 
enorm genoten. Ook van de ad-
vocaat en glühwein die we had-
den meegenomen.”

Akersloot - Henk Louwe heeft 
donderdagavond op sportcom-
plex de Cloppenburgh de eer-
ste plaats kunnen opeisen van 
de zesde rit om de KPB moun-
tainbikecup. Na de pikstart van 
Chris Kemp was het meteen cy-
clocrosser Jan Koper die het ini-

Mazzelwinst tiatief overnam en niet meer af-
stond. Achter hem was een trio 
ontstaan dat bestond uit Wilfred 
Knegt, Chris Kemp en Henk Lou-
we. De jeugdige Rosan Koper 
bleef zwemmen tussen het trio. 

Maar Louwe nam de leiding over 
en kon het laatste kwart van de 
strijd afsluiten met winst. 
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Interieurhof voor 
prachtig Dutch design

Alkmaar - ,,Waarom iets van 
ver halen terwijl er op het ge-
bied van interieurdesign zoveel 
moois in eigen land wordt ge-
maakt?” Dat zegt Mark Spaans, 
samen met zijn vrouw Ivonne, ei-
genaar van Interieurhof aan het 
Hofplein 5 in Alkmaar. Interieur-
hof is gespecialiseerd in Dut-
ch design. De showroom toont 
een uitgebreide collectie van 
Nederlandse designers. Interi-
eurhof is dealer van Nederland-
se merken zoals Thonet, Gispen, 
Coesel kasten uit Uitgeest, Dut-
ch Originals, Artifort, de Munk 
Carpets en vele andere. Geken-
merkt door een warme, tijdlo-
ze en toch eigentijdse uitstra-
ling, stijlvolle vormgeving, hoog-
waardige kwaliteit, functionaliteit 
en volop comfort. Er zijn meube-
len, verlichting, meubelstoffen, 
karpetten van Hollandse makelij 

en leuke eigentijdse woonacces-
soires en cadeauartikelen. ,,Onze 
showroom laat slechts voorbeel-
den zien van de vele mogelijk-
heden die er zijn. Want een eet-
kamerstoel, fauteuil, bank of zit-
hoek krijgt met een andere stof 
een heel andere uitstraling.” In-
terieurhof biedt keuze uit de hele 
collectie van Designonstock ver-
krijgbaar in ruim honderd kleu-
ren en dessins. Ook leer is mo-
gelijk. De Bloqbank is zelf samen 
te stellen uit 22 losse elementen. 
En onder het label M.I Design 
biedt Interieurhof maatwerk in 
kasten en eettafels. ,,Ook komen 
wij bij mensen thuis om een per-
soonlijk advies op maat te geven. 
Adviseren en meedenken; dat is 
onze kracht!” Bel voor meer in-
formatie tel.: 072–5110672, mail 
naar info@interieurhof.nl of kijk 
op www.interieurhof.nl. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot: 11-12-2014, Britt Admi-
raal, dochter van Simon C. Admi-
raal en Charlotte Hollenberg. 13-
12-2014, Lente Koster dochter van 
Martin K. Koster en Wendoline 
S.A. Hogerheijd. Castricum: 12-12-
2014, Amy Danica Terpstra doch-
ter van Jelle F. Terpstra en Michel-
le C. Terlouw. 12-12-2014: Merel 
van Groeningen dochter van Mi-
chiel van Groeningen en Leonie 
F. Tielen. 15-12-2014: Bobbi Meis 
Timmer dochter van Sebastia-
nus G.L. Timmer en Fleur F. Okker. 
15-12-2014: Dorus Anne Jan Tie-
bie zoon van Maarten C. Tiebie en 
Joliem M. van Steen. Limmen: 14-
12-2014, Gijs Frederick Zandber-
gen zoon van Alexander J. Zand-

bergen en Kim Vlaar. 15-12-2014, 
Liv Groot dochter van Max Groot 
en Florense S.G. Veldman.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap:
Castricum: 18-12-2014, Bram Hof 
en Jet Admiraal.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap:
De Woude: 13-12-2014, Erik A.M. 
Swinkels en Sylvia Helder.

Overleden
Akersloot: 13-12-2014, Alberdina 
A.P. ten Cate gehuwd met Nico-
laas M. van Duin. Castricum: 12-
12-2014, Matje M. Zech weduwe 
van Jacob van de Brink. 

Werkzaamheden Nieuw 
Geesterhage van start

Castricum - Na een jarenlan-
ge voorbereiding is vrijdag 19 
december een start gemaakt 
met de ontwikkeling van Nieuw 
Geesterhage. Onder toeziend 
oog van wethouder Klijnstra, Ed 
De Weijer van Biesterbos, Er-
na Winters van bibliotheek Ken-
nemerwaard en Ton Kenter van 
Stichting Nieuw Geesterhage 
is een tijdelijke entree gemaakt  
in het gebouw. Hiermee is het 
startschot gegeven voor zowel 
de fasegewijze renovatie van 
het bestaande gebouw als de 
nieuwbouw.
De eerste werkzaamheden vin-
den voornamelijk binnen plaats. 
Het gaat om de aanpassing van 
de bibliotheek. Een deel van het 
huidige gebouw is na de verbou-
wing bestemd voor de gebrui-
kers van Nieuw Geesterhage.
Vanaf het voorjaar 2015 zullen 
ook buiten bouwactiviteiten te 
zien zijn. Dan start de nieuw-
bouw voor Nieuw Geesterha-
ge en Toonbeeld en de renova-
tie van het huidige gebouw van 
Nieuw Geesterhage. Het is de 
bedoeling dat deze werkzaam-
heden medio 2016 gereed zijn.
Naar verwachting zal in dezelf-
de periode de Molenweidschool 

worden gesloopt en vindt de 
eerste woningbouw plaats.
Medio 2016 is dan een geheel 
vernieuwd Kultuurhuis Nieuw 
Geesterhage gereed. Aanpa-
lend aan het Kultuurhuis komen 
15 appartementen. Op de hoek 
van de A. Schweitzerlaan en Dag 
Hammarskjöldlaan komt een ap-
partementenpaviljoen met veer-
tien vrije sector appartementen. 

Langs de A. Schweitzerlaan ko-
men zes tot acht eengezinswo-
ningen met tuin en zijn acht zelf-
bouwkavels voorzien.

Op de foto v.l.n.r.: Erna Winters, 
directeur Bibliotheek Kenne-
merwaard, wethouder Hilbrand 
Klijnstra, Ed De Weijer, van Bis-
terbos en Ton Kenter, voorzitter 
stichting Nieuw Geesterhage. 

Samen sterk voor werk
Castricum - Iedereen die wil en 
kan werken moet een plek vin-
den op de arbeidsmarkt. Dat is 
het doel van het regionale initia-
tief ‘Samen sterk voor werk’. Het 
start op 1 januari in deze regio 
en Castricum is erop aangeslo-
ten. In dit initiatief werken ze-
ventien gemeenten in Noord-
Holland Noord, het onderwijs, 
werkgevers- en werknemers-
organisaties en het UWV sa-
men aan de regionale arbeids-
markt. Een belangrijke opgave is 
het creëren en invullen van ga-

rantiebanen uit het Sociaal Ak-
koord voor mensen met een ar-
beidsbeperking. Voor de regio 
Noord-Holland Noord gaat het 
om een paar honderd banen in 
de komende twee jaar. Het Mi-
nisterie van SZW stelt 1 miljoen 
euro beschikbaar. Vanaf 1 janu-
ari 2015 treedt de Participatiewet 
in werking. Met deze wet wordt 
de gemeente verantwoordelijk 
voor mensen met arbeidsver-
mogen die ondersteuning nodig 
hebben. Die mensen zitten nu in 
de WWB, WSW en Wajong. De 

gemeente moet hen helpen om 
voor werk ingeschakeld te wor-
den en - waar nodig – ook in-
komensondersteuning geven. 
Werkgevers zijn verantwoordelijk 
voor het beschikbaar stellen van 
banen voor mensen met een ar-
beidsbeperking. Door de Partici-
patiewet moet de arbeidsdeelna-
me aan de onderkant van de ar-
beidsmarkt substantieel stijgen.
Tot 2017 krijgen mensen met 
een arbeidsbeperking voorrang 
als het gaat om het  invullen van 
de garantiebanen Het gaat om  
Wajongers en mensen met een 
WSW-indicatie op de wachtlijst 
in 2014.

Jeugd en kunst
Castricum - Bij Perspectief be-
gint op zaterdag 17 januari van 
10.00 tot 12.30 uur de cursus 
kunstlessen voor jongeren van 
dertien tot achttien jaar.  Infor-
matie en aanmelden via de web-
site perspectiefcastricum.nl of bij 
Joanne Vetter, tel.: 06-16714706.

www.lijfengezondheid.nl
Meer suiker minder oud?
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Uitgeest - De vrijwilligers van 
de O.L. Vrouwe Geboorte Uit-
geest aan de Langebuurt heb-
ben de prachtige kerststal weer 
te voorschijn gehaald. 

Zoals ieder jaar zijn de oude 
beelden door twee vaste vrijwil-
ligers uitgestald. 
Het is zeer de moeite waard om 
deze kerststal te bezichtigen, dat 

kan tot en met 6 januari. 
De kerk is van maandag tot en 
met zaterdag van 09.00 tot 15.00 
uur open. (foto: Monique Tee-
ling) 

Onderzoek naar 
toekomst bibliotheek
Regio - Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest laten gezamenlijk 
onderzoeken hoe de bibliotheek 
in de toekomst moet gaan func-
tioneren. Volgend jaar treedt een 
nieuwe wet in werking, waardoor 
het Rijk verantwoordelijk wordt 
voor de financiering van de di-
gitale bibliotheek, maar de ge-
meenten de lokale bibliotheken 
blijven bekostigen. Ze krijgen 
echter wel een grote vrijheid bij 
het invullen van het bibliotheek-
beleid.  

De drie gemeenten trekken al 
sinds 2007 samen op in het be-
kostigen van de bibliotheek. 
Uitgeest besloot vorig jaar om 
zich uit die samenwerking te-
rug te trekken en Heemskerk 
heeft het voornemen om van-
af 2017 structureel fors te be-
zuinigen op het budget voor de 
bibliotheek. Volgend jaar draagt 
Heemskerk nog ruim 1,2 mil-
joen euro bij, maar over drie 

jaar wil men daar 425.000,- euro 
vanaf halen. Alle reden dus om 
eens goed te praten over de toe-
komst van de bibliotheek. Daar-
om hebben Heemskerk en Be-
verwijk besloten om de lopen-
de samenwerking te beëindigen 
per 1 januari 2015 en een nieuwe 
samenwerking aan te gaan voor 
de duur van een jaar. Optioneel 
wordt die met nog een jaar ver-
lengd, intussen moet worden be-
keken wat de beste toekomstop-
tie is voor de bibliotheek. Dat 
ook Uitgeest bij dat onderzoek 
wordt betrokken is opmerkelijk, 
gezien het feit dat die gemeente 
zich meer richt naar de gemeen-
ten ten noorden van de IJmond. 
Ook Velsen is uitgenodigd voor 
deelname aan het onderzoek, 
maar het is nog niet duidelijk of 
die gemeente inhaakt. De kosten 
(25.000 euro) zullen door de ge-
meenten naar rato van het inwo-
neraantal worden verdeeld. (Bos 
Media Services)

Oliebollentoernooi
Beverwijk - Op 30 december 
wordt voor de 29ste keer het 
Oliebollentoernooi georgani-
seerd in Beverwijk. Het Oliebol-
lentoernooi is een zaalvoetbal-
toernooi voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De 
deelnemende teams komen alle-
maal uit de regio. Er wordt ge-
streden om een wisseltrofee. Ook 
voor de felbegeerde penaltybo-
kaal zullen alle teams hun bes-
te beentje voor willen zetten. Het 
toernooi wordt geopend door de 
scheidend voorzitter, Willy Wub-
bels. Hij heeft maar liefst 29 maal 
leiding gegeven aan de organi-
satie van dit toernooi. 
Tijdens het toernooi zal er live 
muziek gespeeld worden. Ra-
dio Beverwijk doet geduren-
de de hele dag verslag van het 

toernooi. De entree is gratis. Het 
toernooi wordt traditioneel ge-
houden in de Sporthal van Be-
verwijk (Walvis) aan de Van Loe-
nenlaan 1 in Beverwijk. Aanvang 
is 9.30 uur en de prijsuitreiking is 
om 18.00 uur.

Opnieuw zal Pro Kids IJmond het 
toernooi organisatorisch en fi-
nancieel ondersteunen samen 
met de ambassadeurs van de Pro 
Kids. Daarnaast zorgt een aantal 
ondernemingen uit de omgeving 
dat dit evenement georganiseerd 
kan worden. Pro Kids IJmond is 
een regionale service-organisa-
tie die zich dienstbaar maakt aan 
de gemeenschap en in het bij-
zonder aan de jeugd in de regio. 
Voor meer informatie kijk op de 
website www.prokidsijmond.nl.

Zwembad in de prijzen
Uitgeest - Het winkelend pu-
bliek in de Dekamarkt heeft de 
afgelopen tijd massaal meege-
daan aan een actie van de su-
permarkt om het verenigingsle-
ven te ondersteunen. De wens-
put van zwembad De Zien raak-
te voller en voller en heeft uitein-
delijk een mooi bedrag van 1000 
euro opgeleverd.
Met het prijzengeld worden wa-
terloopballen voor het zwembad 
aangeschaft. Een mooi bezit en 
een superleuke nieuwe attractie 
voor het zwembad. Een cadeau 
van de Uitgeesters én voor de 
Uitgeesters. En dat past ook pre-

cies in het idee van de Stichting 
Zwembad De Zien: een zwem-
bad van en voor Uitgeest, ge-
rund door enthousiaste vrijwilli-
gers. Een ontmoetingsplek voor 
álle Uitgeesters, waar jong en 
oud (en alles wat ertussen zit) 
zich thuis voelt.

Wil je een keertje meehelpen 
met klussen, of sta je in de zo-
mer van 2015 graag langs de 
kant als toezichthouder? Je bent 
van harte welkom! Meld je aan 
op zwembaddezien@gmail.com 
of kijk op de Facebook-pagina 
van Stichting Zwembad De Zien.

Breakdanceles 
in speeltuin

Uitgeest - Op zaterdag 27 de-
cember kun je de extra kerst-
kilo’s er even lekker af zwe-
ten. Dan geeft Joeri Metselaar 
weer een breakdancetraining 
bij speeltuin Kindervreugd.  
De les begint om half elf.  
Om lekker te kunnen dansen is 
het belangrijk om gemakkelijk 
zittende kleding aan te doen. 
Ook een muts of pet mag na-
tuurlijk niet ontbreken.

Voor meer informatie kun je 
terecht op www.speeltuinuit-
geest.nl of stuur een mail naar 
info@speeltuinuitgeest.nl.

Opgepakt 
voor illegaal 

vuurwerk
Heemskerk - Vorige week 
donderdagavond zijn twee  
personen aangehouden die  
illegaal vuurwerk in de auto 
hadden.

Het tweetal werd gecontro-
leerd aan de Beyartlaan waar-
bij onder andere enkele tien-
tallen nitraatbommen en Co-
bra’s werden aangetroffen. Het 
tweetal, een man en vrouw van 
23 jaar uit Heemskerk, is mee-
genomen naar het politiebu-
reau. Het illegale vuurwerk is in 
beslag genomen en vernietigd.





23 december 201414

Ook mountainbiken 
in de kerstvakantie?

Akersloot - Kinderen die in de 
kerstvakantie buiten willen be-
wegen kunnen meedoen aan 
een clinic mountainbiken op een 
mountainbikeparcours. 
De fietsen en helmen staan klaar 
op maandag 22 en dinsdag 30 
december van 10.00 tot 12.00 

uur in Akersloot voor de leeftijd 
acht tot en met twaalf jaar. 

De locatie is bij de Meervogels 
’31 Boschweg 17 in Akersloot. 
Aanmelden kan bij Ton Kra-
mer van KPBiking, telefoon 06 
50506087 en info@kpbiking.nl.

Muzikale kerst 
met Edouard 

Bakkum - De Oude Keuken is 
op beide kerstdagen geopend 
en presenteert op Tweede 
Kerstdag een optreden van 
Edouard. 

Net terug uit Frankrijk zingt deze 
plaatsgenoot Jaques Brel, Edith 
Piaf, Aznavour et cetera. De Ou-
de Keuken op het terrein van 
Dijk en Duin is te bereiken vanaf 
de Zeeweg. Edouard zingt op 26 
december vanaf 13.00 uur.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: castricummer.nl

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: uitgeester.nl

Halsbandparkiet als 
nieuwe tuinsoort

De laatste weken trekt onze voortuin aan de Boterbloem zeer veel zang-
vogels die op het gevarieerde voedselaanbod afkomen. Dit voedsel be-
staat onder andere uit zonnepitten, pinda,s, universeelvoer, gemengde 
zaden, vetbollen, twee soorten pindakaas en meelwormen. Dagelijks  
bezoeken tussen de twaalf en achttien soorten vogels deze voortuin en 
negen soorten tegelijk is geen uitzondering. Het betreft dan soorten die 
ook daadwerkelijk op het voedsel afkomenen. Bij de vaste bezoekers 
ontbreekt al jaren de huismus, die elders in Castricum nog wel in redelij-
ke aantallen op de voertafel verschijnt. Wel  soorten als putter, groenling, 
keep en vink en verder grote bonte specht, , heggemus, roodborst en 
boomkruiper, winterkoning, turkse tortel, houtduif, kauw, ekster, vlaamse 
gaai, merel, zanglijster, koolmees en pimpelmees. Eén soort was echter  
nog nooit op het rijke voedselaanbod afgekomen, en dat is de hals-
bandparkiet. Deze zeer fraaie papegaaiachtige  komt al tientallen jaren 
in Nederland voor en begon zijn opmars door ons land vanuit de grote 
steden, met als centrum Amsterdam , waar de soort in bijna alle stads-
parken in grote aantallen te vinden is en zich ook voortplant. De laatste 
jaren vindt ook een sterke uitbreiding naar het noorden in onze provincie 
plaats, waarbij ook plaatsen als Heemskerk en Castricum gekoloniseerd 
worden. Boven de plantsoenen  aan onder andere de Boterbloem zijn 
deze middelgrote vogels dan ook dagelijks te zien en te horen. 
Nog nooit kwam de soort echter in mijn voortuin, tot echter op 19 de-
cember om 11.00 uur, toen deze foto gemaakt kon worden vanuit de 
huiskamer. Het aantal soorten van deze week is daarmee gestegen tot 
negentien. Wie volgt?
Peter Zwitser.

Fietsen langs sporen 
van Oer-IJ bewoners

Castricum - De archeologie-
fietsroute door het Oer-IJ gebied 
is de laatste route van de serie 
van acht, die het publiek leiden 
door het land van Cees de steen-
tijdman en vroeg-middeleeuw-
se Hilde. Deze route langs Cas-
tricum en omgeving voert langs 
sporen van menselijke bewo-
ning die door archeologisch on-
derzoek zichtbaar zijn gemaakt. 
De route (22 km) start bij Huis 
van Hilde in Castricum en maakt 
een rondgang langs archeologi-
sche vindplaatsen in het noorde-
lijke Oer-IJ gebied die in de vaste 
presentatie van Huis van Hilde te 
zien zijn. Een belangrijke vondst 
is het vrouwelijk skelet, dat de 
naam Hilde kreeg, inspiratiebron 

voor de naam van het nieuwe ar-
cheologiecentrum. De routes zijn 
te vinden op www.uitinnoordhol-
land.nl en www.onh.nl/huisvan-
hilde. In januari verschijnen de 
routes in twee publicatie bij Huis 
van Hilde.
De tijdelijke presentatie over 
Huis van Hilde en archeologie in 
de regio is te gast in Bezoekers-
centrum De Hoep in Castricum. 
In de vitrine ligt een bijzondere 
maalsteen uit Limmen. Het komt 
zelden voor dat de ligger en de 
loper van een maalsteen samen 
worden gevonden. De vondst 
toont dat de strandwal, waar 
Limmen op ligt al vroeg was be-
woond. Op de foto de maalsteen 
Limmen, foto Peter Saal. 

Boardingtoernooi met 
spektakel in De Lelie

Akersloot - Dit jaar wordt van 
9 tot en met 11 januari het 
Old Alkmaar Boardingtoer-
nooi gespeeld in sporthal De 
Lelie. Deze editie weer met 
een zeer uitgebreid deelne-
mersveld.

Onder andere teams van prof-
clubs AZ Alkmaar en AFC Ajax 
komen naar Akersloot. De re-
gionale talenten van Meervo-
gels ’31, ADO ’20, Kolping Boys, 
FC Castricum, DTS, de Fores-
ters, HSV, Limmen, FC Uitgeest, 
Vitesse ’22, RKVV DEM, Reiger 
Boys en AFC ’34 zullen ook hun 
kunsten laten zien. Het toernooi 

staat al jaren garant voor veel 
spektakel. 

In totaal worden verspreid over 
drie dagen meer dan honderd 
wedstrijden gespeeld door meer 
dan veertig verschillende teams. 
Er doen meer dan vijfhonderd 
kinderen mee. 

Twee freestyle-voetballers laten 
hun kunsten zien en geven een 
clinic. In de tijd tussen de wed-
strijden wordt er voor de deel-
nemende teams bij de E1, F1 en 
D1 poules een sportquiz gehou-
den. Voor meer informatie: www.
boardingtoernooi.com.

Limmen - Schaakvereniging 
Vredeburg hield het jaarlijkse 
kersttoernooi op vrijdag 19 de-
cember. De schaakranglijst doet 
dan niet ter zake. Met varianten 
als ‘paard in de zak’ en ‘de pion-
nen gaan schuin en slaan recht’ 
wordt een beroep gedaan op 
de flexibiliteit van de schakers. 
Ook het Fischer Random Chess, 
waarbij gevarieerd wordt in de 
beginopstelling, vraagt om scha-
kelvermogen bij de schakers. Dat 
levert dwaze taferelen en onver-
wachte uitslagen op. Ook de be-
perkte bedenktijd vormt daar-
bij natuurlijk een factor. Maar 
zelfs de uitslagen, onverwacht of 
niet, doen er bij het kersttoernooi 
niet toe, want aan het einde van 
de avond worden de kersttaar-
ten gewoon verloot. Op 2 janua-
ri wordt het schaakseizoen weer 
vervolgd. Dan wacht een andere 
traditie: de jaarlijkse strijd om de 
felbegeerde snelschaaktrofee.

Paard in de zak











‘In gesprek met mijn 
moordenaar’ in De Zwaan
Uitgeest - Het jaar 2015 gaat 
uitermate goed van start bij De 
Zwaan Cultureel. Op 16 janua-
ri namelijk speelt muziekthea-
tergezelschap De Andersons de 
muzikale thriller over mysterieu-
ze moord op de Zweedse pre-
mier Olof Palme. 

Vergeet The Killing, vergeet Stieg 

Larsson; de meest opzienbaren-
de Scandinavische thriller is écht 
gebeurd. In februari 1986 wordt 
de Zweedse premier Olof Pal-
me neergeschoten na een bios-
coopbezoek in Stockholm. Hij is 
met zijn vrouw Lisbet onderweg 
naar huis na een avond uit in de 
bioscoop. Ondanks het feit dat 
het dossier inmiddels 225 me-

ter lang is, 130 mensen uit zich-
zelf hebben bekend en er hon-
derden verdachten en theorieën 
zijn, is de moord nog steeds niet 
opgelost.
Muziektheatergezelschap De 
Andersons brengt in samenwer-
king met Arjen Lubach (script) 
de voorstelling ‘In gesprek met 
mijn moordenaar’, een theatra-
le muzikale thriller mét humor. 
De charmante Olof Palme krijgt 
anderhalf uur de tijd om zijn ei-
gen moord te onderzoeken. Hij 
gaat in gesprek met politieke te-
genstanders, een Zuid-Afrikaan-
se spion, een alcoholist, Vladi-
mir Poetin en zelfs met zijn ei-
gen vrouw. De spannende maar 
soms ook komische scènes krui-
sen met gloeiende, opzwepen-
de en poëtische liederen. ‘In ge-
sprek met mijn moordenaar’ is 
even intrigerend en humoristisch 
als Palme zelf was.

Olof Palme, een eigenzinnig vi-
sionair die de wereld wak-
ker wilde schudden, zette zich 
sterk in voor de wereldvrede en 
riep de mensen op om te dur-
ven dromen. Hij was een politi-
cus met een kunstenaarsziel. In 
zijn speeches citeerde hij fi loso-
fen, dichters en schrijvers. Palme 
werd regelmatig vergeleken met 
John F. Kennedy; beiden waren 
jong, progressief en controversi-
eel en beiden werden vermoord.

Deze voorstelling is op vrijdag 16 
januari, aanvang 20.15 uur. 
De toegangsprijs is 12,50, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar, uiterlijk 15 minuten 
voor aanvang voorstelling), of via 
online reservering.

Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).

Uitgeest - De laatste midweek-
se wandeling van het jaar 2014 
is bij Wandelsportvereniging De 
Laatste Loodjes traditiegetrouw 
de Oliebollen Snert Tocht. Een 
gezellige ochtendwandeling op 
dinsdag 30 december die start 
vanuit het DTS Clubgebouw De 
Trots, Zuiderweg 72, Wijde Wor-
mer. De lengte van de wandeling 
is 10 kilometer, start om 10 uur 
precies en de inschrijving is van-
af 09.15 uur. Een ieder loopt in 
z’n eigen tempo met behulp van 
een routebeschrijving die wordt 
verstrekt bij de start. Onderweg 
wordt niet gepauzeerd. 
De wandelroute gaat vanuit het 
clubgebouw van DTS via de Zui-
derweg naar de wijk Kalf. Via 
de Ramsbeek, Loobeek, Eem-
meer en IJssel naar het Recre-
atiegebied Jagersveld. Na een 
rondwandeling door dit prachti-
ge natuurgebied gaat de wande-

ling weer terug naar Kalf en bij 
de ophaalbrug over de Braakdijk. 
Op nummer 18 rood, bij de fami-
lie Thea en Roel van Delft ont-
vangt u gratis oliebollen. Daar-
na Braakdijk verder vervolgen en 
via een klein stukje Zuiderweg 
terug naar het clubgebouw van 
DTS.  Aldaar kunt u een heerlijk 
kopje koffi e/thee nuttigen en ui-
teraard genieten van een heerlijk 
kop Snert tegen kostprijs.

Lid of geen lid iedereen is van 
harte welkom om in twee uurtjes 
deze heerlijke laatste ochtend-
wandeling van het succesvolle 
jaar 2014 mee te beleven. Deel-
name voor niet-leden bedraagt 
2,50. DLL-leden betalen 1 euro. 
Hiervoor ontvangt men een par-
koersbeschrijving en tegoedbon 
voor een kopje koffi e of thee.
Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

De fi lm ‘Boyhood’ in 
Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - De fi lm ‘Boyhood’ is 
vrijdag 9 januari  te zien in Film-
huis De Zwaan.
Boyhood volgt het leven van Ma-
son Evans Jr. (Ellar Coltrane) en 
zijn oudere zuster Samantha (Lo-
relei Linklater). De fi lm begint op 
het moment waarop Ellar zes 

jaar wordt en de fi lm eindigt als 
Ellar een jaar of 18 is. Terwijl de 
jaren voorbij glijden, zien we hoe 
elk van hen omgaat met nieuwe 
fases in hun leven en hoe hun 
banden onderling veranderen.
Een prachtig, herkenbaar en 
hartverwarmend portret over op-

groeien, het vormen van een ei-
gen identiteit, het familieleven en 
het genadeloze verstrijken van 
de tijd. Het laat mooi zien dat 
een leven niet uit grote sprongen 
bestaat maar vooral kleine stap-
jes maakt. 

De regisseur van dit ambitieu-
ze tien jarige fi lmplan is Richard 
Linkater. Voor zijn rolbezetting 
koos hij vooral bevriende acteurs 
zoals Ethan Hawke en Patricia 
Arquette. Om de twee jaar draai-
de Linkater een aantal scenes.  
Het leverde een fraaie epische, 
bijna documentaire-achtige fi lm 
op. Dit jaar volgde de bekroning 
en kreeg Linkater in Berlijn de 
Zilveren Beer voor de beste re-
gie van 2014.

De zaal is open vanaf 19.45 is 
open vanaf 19.45 uur en de fi lm 
begint om 20.15 uur. Toegang:  5 
euro inclusief een kopje koffi e 
voorafgaand aan de fi lm (“Vrien-
den” 4 euro). Kaarten in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij: Boek-
handel Schuyt, Middelweg 139, 
Uitgeest.

Wereldtoppers bij 
Egmond Halve Marathon

Regio - De PWN Egmond Hal-
ve Marathon heeft op zondag 11 
januari een viertal Kenianen van 
absoluut wereldniveau aan de 
start staan. Bernard Kipyego, Lu-
cas Rotich en John Mwangangi 
stonden alle drie op het podium 
van de TCS Amsterdam Mara-
thon en maken nu hun opwach-
ting in Egmond. Daarnaast start 
tweevoudig wereldkampioen op 
de marathon, Abel Kirui. De win-
terklassieker van Le Champion 
met het parcours over het strand 
en door de duinen staat garant 
voor een enerverende strijd te-
gen de elementen.
Kipyego maakte een opmars in 
Amsterdam door zijn eerste gro-
te marathon te winnen. In lasti-
ge omstandigheden kwam de ri-
sing star tot 2.06.22 en brak met 
deze tijd zijn persoonlijk record. 
De 28-jarige Keniaan heeft daar-
naast al een snelle halve mara-
thon van 59.10 minuten in de be-
nen. Een ander hoogtepunt uit 
zijn carrière is de tweede plaats 

tijdens het wereldkampioen-
schap halve marathon in 2009. 
De 24-jarige Lucas Rotich fi nish-
te op 19 oktober als tweede in 
Amsterdam en verpletterde zijn 
persoonlijk record op de klassie-
ke afstand (2.07.18). De 24-jarige 
Keniaan heeft ook al eens onder 
het uur gelopen op de halve ma-
rathon en komt uit het crosscir-
cuit, wat voordelig kan zijn op 
het glooiende parcours van Eg-
mond. John Mwangangi is on-
dertussen een trouwe deelne-
mer aan de evenementen van Le 
Champion. Hij won in september 
al de Dam tot Damloop en ein-
digde daarnaast als derde tij-
dens de TCS Amsterdam Mara-
thon. De altijd goedlachse Abel 
Kirui heeft misschien nog wel 
de beste papieren om te winnen 
in Egmond. De ervaren 32-jari-
ge atleet werd tweemaal wereld-
kampioen op de marathon en 
heeft een zilveren Olympische 
medaille op de marathon op zak 
(Londen 2012).
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