
GroenLinks wil verbod 
vuurwerk particulieren
Castricum - Omdat volgens 
GroenLinks steeds meer 
mensen zich storen aan vuur-
werk rond Oud en Nieuw, wil 
de partij een verbod voor par-
ticulieren. Als grootste erger-
nissen worden geluidsover-
last, de onveiligheid op straat 
en luchtvervuiling genoemd.
Fractievoorzitter Hannie Lut-
ke Schipholt: ,,Jaarlijks zorgt 
vuurwerk voor miljoenen eu-
ro’s aan schade en honder-
den gewonden. Alleen pro-
fessionele organisaties zou-
den nog vuurwerkshows mo-
gen geven. GroenLinks komt 
volgend jaar met voorstellen 
voor een verbod op particu-
lier afsteken van vuurwerk, 
met ruimte voor professio-
nele vuurwerkshows in onze 
gemeente.”
Een te groot aantal mensen 
raakt gewond  door vuur-
werk, tot aan amputaties van 

vingers, handen en blind-
heid toe. ,,Vorig jaar werden 
in Nederland vijftien mensen 
onnodig blind doordat vuur-
werk bij hun ogen ontplofte. 
Naast de schade voor men-
sen leiden (huis)dieren on-
der het lawaai. Bovendien 
ontstaat door consumenten-
vuurwerk heel veel materi-
ele schade aan de persoon-
lijke en publieke ruimte en 
gebouwen. In 2016 was dat 
zelfs elf miljoen euro.” Der-
tig lokale GroenLinks-frac-
ties hebben het initiatief ge-
nomen voor het meldpunt 
www.vuurwerkoverlast.nl. 
Ook Castricummers kun-
nen de overlast daar melden. 
GroenLinks is daarnaast me-
de-ondertekenaar van het 
vuurwerkmanifest.  Dat ma-
nifest kan door iedereen on-
dersteund worden op www.
vuurwerkmanifest.nl.

In actie voor Serious Request
Castricum - ,,Tijn, het zieke 
jongetje van zes dat Neder-
land midden in het hart raak-
te met een oprechte kerst-
gedachte, bracht mij op het 
idee om ook mijn dochters 
Amie en Noralie nagels te la-
ten lakken in de studio van 
Castricum105 en C-TV”, ver-
telt Mirko Carton die daar zelf 

1228 december 2016 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl
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jumbo.com
365 dagen per jaar open!
Ma. t/m wo. 8.00-20.00 uur
Do. t/m za. 8.00-21.00 uur
En iedere zondag open
van 10.00-18.00 uur
Zaterdag 31 december 
8.00-18.00 uur
Zondag 1 januari 
10.00-18.00 uur
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Gebakken 
waar u bij 

staat!

actief is. ,,Alle aanwezige me-
dewerkers deden mee aan de 
actie Serious Request.” Man-
nen en vrouwen liepen daar-
na rond met vrolijk gekleurde 
nagels. Ook bij zwembad De 
Witte Brug werd met nagel-
lakken een fl ink bedrag op-
gehaald voor het goede doel. 
Op het Jac. P. Thijsse College 
is voor de kerstvakantie een 
sponsoractie gehouden voor 
Serious Request. De leerlin-
gen hebben hiermee 8.293,43 
euro opgehaald. Foto: Mirko 
Carton.

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Erwtensoep
2e ltr gratis

Boeuf Bourguignon
p/kg € 14,99

Saucijzenbroodje
p/st € 1,00

Party balletjes
100 gr € 1,49

Gevulde stokbroodjes
p/st € 2,50

Tortilla’s
2 voor € 4,99
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur 
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 14.00 uur  zondag 20.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur 

A Street cat named Bob
donderdag, vrijdag & maandag 15.45 uur 

dinsdag & woensdag 18.45 uur 
Kappen

donderdag 21.15 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 3D

vrijdag 18.30 uur
zondag 20.00 uur  maandag 18.30 uur

dinsdag 15.45 uur  woensdag 21.15 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 2D

donderdag 18.45 uur  vrijdag 21.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur

Soof 2
vrijdag 16.00 uur

Fantastic Beast - 3D
donderdag 21.15 uur 

vrijdag 21.30 uur  maandag 21.30 uur
dinsdag 21.15 uur  woensdag 15.45 uur

Fantastic Beast - 2D
donderdag & vrijdag 11.00 & 13.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 11.00 & 13.30 uur
Mees Kees langs de Lijn

donderdag & vrijdag 13.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur

Sing (NL) 3D
donderdag 16.00 uur  vrijdag 11.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Vaiana (NL) 3D

donderdag 11.00 uur  zaterdag 14.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur

Sing (NL) 2D

Programma 29 dec  t/m 04 jan 2017

Fantastic Beasts And Where 
To Find Them in 2 en 3D

Oscarwinnaar Eddie Red-
mayne (The Theory of Every-
thing) speelt de rol van Newt 
Scamander, de magizoöloog 
van de magische wereld, on-
der regie van David Yates, die 
de laatste vier Harry Potter-
blockbusters heeft geregis-
seerd. 
Fantastic Beasts and Where 
to Find Them begint in 1926 
als Newt Scamander zijn we-
reldwijde excursie voor het 

vinden en vastleggen van 
een bijzondere collectie fa-
beldieren net heeft afgerond. 
Wat een simpele tussenstop 
in New York had moeten 
worden, loopt volledig uit de 
hand door een Niemagie ge-
naamd Jacob, een magische 
koffer, en het ontsnappen 
van een aantal van Newt’s fa-
beldieren, die wel eens pro-
blemen zouden kunnen ver-
oorzaken. 

Sander heeft het de laat-
ste tijd niet zo makkelijk. Hij 
is verliefd op Indra, maar dat 
lijkt niet wederzijds. Wat San-
der niet weet, is dat Indra 
denkt dat hij al een vrien-
din heeft. Daarnaast gaan 

Kappen! zijn beste vrienden, Chris en 
Maarten, steeds meer om 
met de losgeslagen Emiel. 
Wanneer Sander betrok-
ken raakt bij zinloos geweld, 
moet hij alles op alles zetten 
om de waarheid boven ta-
fel te krijgen. Ook als dit ten 
koste dreigt te gaan van zijn 
vriendschap met Indra.

Stemmen op echte kanjers
Castricum - Bij de sport-
verkiezingen wordt ook de 
Publieksprijs 2016 uitge-
reikt aan een vrijwilliger of 
vrijwilligerspaar, die zich 
bijzonder ingezet hebben 
voor een vereniging of de 
sport in het algemeen. 

De vrijwilligers die genomi-
neerd zijn voor de Publieks-
prijs 2016 waren maandag 
te gast in het radioprogram-
ma Nieuw Castricums Peil bij 
Omroep Castricum. De geno-
mineerden zijn Ton Moes van 

AV Castricum, Willie en Ge-
rard Travnicek van FC Castri-
cum en Bert van Kessel van 
MHCC. Zij kregen gelegen-
heid om over hun vrijwilli-
gerswerk te vertellen. Allen 
zijn al jaren als vrijwilliger ac-
tief in de betreffende vereni-
gingen en het was bewonde-
renswaardig te horen hoe-
veel tijd ze hiermee kwijt wa-
ren. Het plezier in de activi-
teiten is de grote drijfveer. 
Zonder dit soort kanjers kan 
een vereniging niet draaien. 
De inwoners van de gemeen-

te Castricum bepalen wie 
uiteindelijk de Publieksprijs 
wint. Er kan tot en met 31 de-
cember gestemd worden via 
sportverkiezingen@castri-
cum105.nl.
De winnaar wordt bekendge-
maakt op de feestavond van 
de sportverkiezingen op 6 ja-
nuari  in ClubMariz te Castri-
cum. Aanvang 20.00 uur. 
Op de foto ontbreekt Willie 
Travnicek, zij kon niet aanwe-
zig zijn. V.l.n.r.: Gerard Travni-
cek, Bert van Kessel en Ton 
Moes.

Grip op fysieke en 
mentale gezondheid?

Castricum - Mental coach 
Hans Luijendijk en Advanced 
Mylogenics practitionar Wil-
lem de Boer komen met een 
programma om mensen te 
versterken op zowel mentaal 
als fysiek vlak; het ‘Personal 
Excellence Program’.

,,We weten allemaal dat li-
chaam en geest met elkaar in 
verbinding staan en door bei-
den in dit programma conti-
nue af te stemmen worden 
er spectaculaire en blijvende 
resultaten behaald,” vertelt 
Willem. Er wordt gebruikge-
maakt van verschillende me-
thodieken en technieken en 

het programma wordt op el-
ke persoon afgestemd. Hans: 
,,Dit varieert van effectieve  
behandeltechnieken en trai-
ningen tot het versterken en 
omzetten van patronen. On-
ze ervaring is door betrok-
ken en intensief aan de slag 
te gaan met dit op maat ge-
maakte programma, dat ver-
anderingen soms vanzelf lij-
ken te gaan.” 
Ga naar de informatieve 
‘Meet & Greet op dinsdag 10 
januari vanaf 19.30 uur om er 
meer over te horen. Locatie: 
Oude Administratiegebouw 
op het landgoed van Duin en 
Bos in Bakkum. 

Muziekcursus voor 
de allerkleinsten

Regio - Vanaf 9 janua-
ri start weer de muziek- 
en danswintercursus voor 
dreumesen, peuters van 
een tot vier jaar en kleuters 
(kleuterorkest) in Bever-
wijk, Uitgeest en Heems-
kerk. 
Wat is er leuker voor een 
kind en een ouder, dan zin-
gen, dansen, bewegen op 
muziek, luisteren naar en 
vooral spelen op echte mu-
ziekinstrumenten? Alice 
geeft een herfst-, winter- 
en lentecursus. De cursus 
in Heemskerk bij St. Caeci-
lia start op maandag 9 ja-
nuari en woensdag 11 ja-
nuari. De cursus in Bever-
wijk in het BHK-gebouw 
start op donderdag 12 ja-
nuari en zaterdag 14 janu-
ari. Op vrijdagochtend 13 
januari start de cursus in 
Uitgeest bij Kindergarden 
Uitgeest. De kinderen wor-
den op leeftijd ingedeeld. 
Het kleuterorkest start op 
zaterdagochtend.
Er zijn acht lessen voor 
75,00 euro, er is geen les 

in de schoolvakanties. In-
formatie: www.aliceploeg.
nl, aliceploeg4@gmail.com, 
06-11493796.
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Ook praten met VVD?
Castricum - Om inwoners 
op eenvoudige wijze in con-
tact met de lokale VVD-
fractie te laten komen is de 
VVD maandelijks op de laat-
ste vrijdag aanwezig in club 
Mariz in Castricum. Door de 
aanwezigheid van fractiespe-
cialisten, de eigen wethouder 

en een VVD-statenlid kun-
nen zaken soms snel in gang 
gezet en zelfs afgehandeld 
worden. Vrijdag 30 december 
is de laatste bijeenkomst van 
dit jaar tussen 16.00 en 17.00 
uur op de Dorpsstraat 72 in 
Castricum. Foto: Barbara Ver-
water.

Akersloot - Henk Jan Ver-
donk senior heeft donder-
dagavond in Akersloot tij-
dens de KPB-mountainbik-
ecup laten zien het winnen 
nog niet verleerd te zijn. 
Op Sportcomplex de Clop-
penburgh lieten de toppers 
het dit keer om verschillen-
de redenen afweten. Henk 
Louwe zag zijn kans schoon 
en was er als de kippen bij 
toen Henk Jan Verdonk se-
nior even haperde met aan-
dacht na de start. Na aan-
vankelijk een redelijk gat op 
de concurentie geslagen te 
hebben, kwam er toch beroe-
ring bij de achtervolgers on-
der leiding van Verdonk seni-
or. Voor Sven van Eerden en 
Chris Kemp ging het te snel. 
Na ook Louwe gelost te heb-
ben, ging Henk Jan Verdonk 
onbedreigd naar de eind-
streep. Henk Louwe werd 
tweede, gevolgd door Sven 
van Eerden.

Verdonk senior 
kan het nog

Castricum   De Castricumse Marion de Jonge exposeert 
natuurfoto’s en Truus Quax schilderijen in de tentoonstel-
ling ‘Lieve Kunst’ in Buitencentrum De Schoorlse Duinen in 
Schoorl. Te zien tot 1 februari.

Limmen - Maandagmorgen 
12 december gaat een nieu-
we activiteit van start on-
der auspiciën van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Lim-
men: handwerken, haken, 
breien voor 50-plussers. Het 
initiatief komt van Trudy Bos 
en Ellie van Westerop. Aan 
de deelname zijn geen kos-

ten verbonden, consumptie 
wel voor eigen rekening. El-
ke eerste maandag van de 
maand komen de deelne-
mers bijeen. Wel eigen ma-
teriaal meenemen. Als loca-
tie is gekozen voor Maison 
La Chasseigne, Dusseldor-
perweg 58 in Limmen. Van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Samen handwerken in 
Maison La Chasseigne

Nieuwjaarduik
Bakkum - Aquafit en Dei-
ning organiseren samen de 
Nieuwjaarduik op zondag 1 
januari op het strand. 
De warming up start rond 
13.50 uur en de duik in het 
ijskoude zeewater volgt om 
14.00 uur. Na afloop is er 
voor iedere deelnemer een 
beker warme chocolade-
melk of een reep chocola-
de bij Deining en de hot-
tubs staan klaar om op te 
warmen. De Castricumse 
Reddingsbrigade is aanwe-
zig om de veiligheid op het 
strand en in het water te 
bewaken, maar de duik is 
op eigen risico. Deelname is 
gratis, vooraf inschrijven is 
niet nodig en ook parkeren 
is deze dag helemaal gratis. 

Regels rond vuurwerk
Castricum - Vuurwerk kan 
prachtig zijn, maar is ook 
gevaarlijk. Regels omtrent 
vuurwerk zijn opgesteld om 
de veiligheid van kwetsba-
re mensen en dieren te be-
schermen. 
Vuurwerk mag alleen afge-
stoken worden tussen 18.00 
en 2.00 uur tijdens Oud en 
Nieuw. Daarbij geldt dat er 
niks afgestoken mag worden 
in de buurt van zorgcentra, 
rieten daken, kinderboerde-
rijen en tankstations. Daar-
naast wordt iedereen geacht 

de restanten van het vuur-
werk op te ruimen.
Rood papier, verschoten 
vuurpijlen; de straten lig-
gen op Nieuwjaarsdag vol 
met vuurwerkresten. Voor 
het derde achtereenvolgende 
jaar zullen heel wat Neder-
landers het nieuwe jaar weer 
vegend inluiden. Meedoen is 
heel makkelijk: pak op 1 ja-
nuari om 12.00 ‘s middags 
een bezem, veger en/of blik 
en ga de straat op. Kijk voor 
meer informatie op www.
supportervanschoon.nl.

Herinrichting Bloemen, 
Laan van Albert’s Hoeve 

en C.F. Smeetslaan
Castricum - Hoe kan het 
verkeersveiliger op De 
Bloemen, Laan van Albert’s 
Hoeve en C.F. Smeetslaan? 
De gemeente heeft plan-
nen om de inrichting aan 
te passen om de veiligheid 
voor fietsers te vergro-
ten en het naleven van de 
maximum snelheid te be-
vorderen. 

Voor meer informatie zijn be-
langstellenden welkom op 
de informatiebijeenkomst op 
17 januari om 19.30 uur in 
het gemeentehuis. Meepra-
ten kan vanaf zaterdag 24 de-
cember al via www. castri-
cum.nl/praatmee. 
Op De Bloemen en de Laan 
van Albert’s Hoeve en het 

meest oostelijke deel van de 
C.F. Smeetslaan geldt al bij-
na 20 jaar een maximum snel-
heid van 30 km per uur. De 
wegen zijn hier echter niet 
op ingericht. Het gevolg is dat 
maar weinig automobilisten 
de maximum snelheid nale-
ven. Dat levert onveilige situ-
aties op. Bewoners vragen al 
langere tijd om maatregelen. 

De gemeente wil de wegen 
daarom aanpassen. In het 
voorlopig ontwerp is onder 
meer het verbreden van de 
rode fietsstroken en aanpas-
sen van enkele kruispunten 
opgenomen. Voorjaar 2018 
wordt de eerste fase uitge-
voerd. Reageren kan tot tot 29 
januari.
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Filmmiddag voor kinderen
Bakkum - Vrijdagmiddag 6 
januari, in de kerstvakantie, 
houdt Wonderwijs een fi lm-
middag voor kinderen uit 
groep vier tot en met acht. In 
huiselijke sfeer zal de edu-
catieve en grappige anima-
tiefi lm ‘Binnenstebuiten’ ge-
toond worden, een fi lm waar-
in de kijker wordt meege-
nomen in het brein van een 
kind en kennismaakt met vijf 
emoties. Aansluitend worden 

de beelden op creatieve wij-
ze verwerkt om de educatie-
ve factor van deze fi lm vorm 
te geven. 
De fi lmmiddag wordt ge-
houden in het Oude Admi-
nistratiegebouw op Land-
goed Duin en Bosch in Cas-
tricum en duurt van 14.00 uur 
tot 16.30 uur. Aanmelden is 
noodzakelijk, dit kan via de 
button op de website: www.
wonderwijs-coaching.nl.

Afvallen bij YourWeight
Bakkum - Op Landgoed 
Duin en Bosch is sinds een 
jaar de praktijk YourWeight 
van Silvia Heijmans geves-
tigd. Silvia vertelt: ,,Ik bege-
leid mensen naar een gezond 
gewicht en beantwoord voe-
dingsvraagstukken. Een goed 
advies is een persoonlijk ad-
vies. Ik werk onder andere 
met een analyse van het hui-
dige gedrag en voedingsge-
woontes. De nadruk ligt op 
gezond eten, voldoende be-
weging en coaching richting 
gewenst eetgedrag.”

Silvia is gewichtsconsulent en 
aangesloten bij de Beroeps-
vereniging Gewichtsconsu-
lenten Nederland. BGN-er-

kende gewichtsconsulenten 
werken niet met afslankmid-
delen of maaltijdvervangers. 
,,Je moet het ook niet van die 
producten hebben. Die lei-
den tot gewichtsverlies, maar 
zorgen ook voor het jojo-ef-
fect als je stopt of weer nor-
maal gaan eten. Stapsgewijs 
de leefstijl aanpassen, daar 
heb je het meeste baat bij”, 
aldus de gewichtsconsulent. 
Door deze werkwijze vergoe-
den veel zorgverzekeraars 
(delen van) de kosten van de 
consulten.

Voor wie wil profi teren van 
de voordelen van afvallen in 
groepsverband, gecombi-
neerd met persoonlijke aan-

dacht, is er de cursus ‘Je ge-
wicht in balans’. In het nieu-
we jaar starten twee groe-
pen. Aanmelden of vragen? 
Kijk op www.yourweight.nl of 
bel 0251-700259.

Geen bier voor leerlingen
Castricum - Op 22 decem-
ber stond het Clusius Col-
lege Castricum bol van de 
kerstactiviteiten voor de leer-
lingen. Er was een enorme 
keuze aan workshops; van 
knutselen, fi etsbanden plak-
ken, rekenspelletjes tot glas 
blazen, honden uitlaten op 
het strand, lebküche bakken, 
versieringen maken, timme-
ren en schilderen.
Na een fl ink aantal weken 
de module voeding te heb-

ben gevolgd, werd de laatste 
les van de derde klas leer-
lingen van het Clusius afge-
sloten met een excursie naar 
een bedrijf waar ze het hele 
geleerde proces  in de prak-
tijk gebracht zagen worden. 
Op de fi ets togen ze naar 
bierbrouwerij Dampegheest 
te Limmen, waar op een am-
bachtelijke manier bier ge-
brouwd wordt. De leerlingen 
zijn nog geen achttien, dus 
proeven was er niet bij.

Limmen Cultuur op 
zoek naar exposanten 

Limmen - Dit jaar organi-
seert Limmen Cultuur voor 
de drieënveertigste keer de 
expositie Artistiek en Crea-
tief. De organisatie is op zoek 
naar exposanten die het leuk 
vinden om hun werk te laten 
zien aan de bezoekers die 
elk jaar in grote getale ko-
men kijken. Dit jaar staat de 
expositie gepland voor 11 en 

12 maart in Cultureel Cen-
trum Vredeburg. De expositie 
is op beide dagen te bezichti-
gen van 11.00 tot 17.00 uur en 
de toegang is gratis.
Het aanmeldingsformulier is 
te downloaden via www.lim-
mencultuur.nl. Informatie via 
limmencultuur@hotmail.com 
of 06-43877711. Aanmelden 
kan tot 1 februari.

Clubs halen 18.779 euro 
op met Grote Clubactie

Castricum -  Lotenverkopers 
van sport-, cultuur en hobby-
verenigingen hebben dit jaar 
weer fanatiek loten van de 
Grote Clubactie verkocht. 
De opbrengst van verenigin-
gen uit Akersloot, Castricum 
en Limmen is in totaal 18.779 

euro. De jaarlijkse fi nancië-
le injectie is onmisbaar voor 
onder meer de aanschaf van 
materialen, het inrichten van 
het clubhuis of het organise-
ren van activiteiten. In 2016 
deden 5.600 verenigingen 
mee met de Grote Clubactie. 

Goede 
voornemens
Egmond - Op zondag 1 ja-
nuari kan iedereen een van 
de goede voornemens di-
rect in praktijk brengen; be-
wegen in de buitenlucht en 
tegelijk genieten van de na-
tuur in de Wimmenummer-
duinen. Een IVN natuurgids 
gaat mee. Afhankelijk van 
het weer en de wind, loopt 
de groep door het open duin 
of in de beschutting van de 
binnenduinrand. Verzamelen 
om 11.00 uur bij het PWN-
informatiebord op het par-
keerterrein aan het Nachte-
galenpad, aan de noordkant 
van Egmond aan den Hoef. 
Een donatie van 2 euro 50 
wordt op prijs gesteld. Op-
geven vooraf is niet nodig.

Vogelgriep in de regio
Regio - In de Eilandspol-
der en Mijzen, zijn dode wa-
tervogels gevonden die blij-
ken besmet met het H5N8-
vogelgriepvirus. Het gebied 
binnen een straal van 20 km 
van de vindplaatsen wordt 
nu als besmet beschouwd. 
Daaronder vallen ook Hei-
loo, Uitgeest en Castricum. 
Daarnaast zijn dode vogels 
aangetroffen in de Limmer-
die in Akersloot, maar daar-
bij is niet vastgesteld dat ze 
ook daadwerkelijk vogel-

griep hadden. Wie dode vo-
gels aantreft, wordt geadvi-
seerd ze niet aan te raken en 
de vindplaats direct te mel-
den bij gemeente of hoog-
heemraadschap.
Een dode vogel wil niet 
zeggen dat deze het vi-
rus draagt. Bij vondsten van 
zo¹n twintig  kadavers wor-
den die exemplaren naar de 
NVWA (Nederlandse Voed-
sel en Waren Autoriteit) 
gestuurd voor sectie. De 
NVWA stelt vast of het virus 

in een bepaalde gemeente 
is uitgebroken. De dode vo-
gels moeten zo snel moge-
lijk worden opgeruimd. Dat 
voorkomt niet de versprei-
ding van het virus, maar het 
zorgt er wel voor dat de ver-
spreiding langzamer gaat. 
Meldingen van vogels bin-
nen de bebouwde kom mel-
den bij de gemeente te.: 
140251, buiten de bebouw-
de kom het Hoogheem-
raadschap HHNK, (072) 582 
8282. 
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Mountainbikers houden 
zich goed aan de regels

Regio - Mountainbiken in de 
duinen is lekker en sportief, 
maar de kwetsbare natuur 
en de veiligheid van medere-
creanten moeten hier niet de 
dupe van worden. Zo denken 
ook steeds meer mountain-
bikers er zelf over. De hele 
maand november informeer-

de PWN mountainbikers 
over de regels. Ook werd er 
in samenwerking met Politie 
IJmond extra gecontroleerd 
op de naleving en het bezit 
van een duinkaart. Uit de re-
sultaten blijkt dat de meeste 
moutainbikers zich goed aan 
de regels hielden. 

Mountainbikers houden Mountainbikers houden 

Nogmaals Voedselbank 
Graag wil ik als reactie op de 
ingezonden brief van Nienke 
Witkamp van 14 december la-
ten weten dat ik nooit heb be-
weerd dat de voedselbanken 
in deze tijd niet nodig zijn! Wel 
betoog ik dat het een schan-
daal is dat er in ons rijke land, 
door in mijn ogen foute poli-
tieke besluiten, in korte tijd 
behoefte aan ontstond. Er is 
doelbewust een nieuwe ‘on-
derklasse’ gemaakt met waar-
schijnlijk gefrustreerde inwo-
ners, die door onvermogen 
of pech met onvoldoende bij-
stand of gebrekkige
schuldhulpsanering terecht 
zijn gekomen. Pech kan ieder-
een overkomen en daar zou-
den waardige en voldoende 
sociale hulpprogramma’s voor 
moeten zijn vanuit de over-
heid. En niet de vernederende 
gang naar de liefdadigheid van 
de voedselbanken, om met 

voldoende gezond voedsel, 
zeker met kinderen, de maand 
door te kunnen komen zonder 
honger! Ook zijn noodzakelij-
ke maandelijkse huishouduit-
gaven steeds hoger geworden 
(denk aan zorgkosten, huren, 
hypotheken en belastingen). 
En daardoor voor de laagste 
inkomensgroepen, zeker bij 
plotselinge inkomensdalingen, 
eigenlijk onbetaalbaar. Kun-
nen we deze uitwassen alsje-
blieft in het nieuwe jaar met in 
elk geval ons stemgedrag bij-
stellen is mijn betoog dus ei-
genlijk. En nooit kritiek op de 
betrokken vrijwilligers van het 
uitdeelpunt Castricum. Fijn 
overigens dat de wat luxe-
re producten die in een kerst-
pakket horen door donaties 
in elk geval toch toegevoegd 
konden worden. 
Marie-Louise Janssen, Castri-
cum.

Spoorloos verdwenen tijd
Ik knijp in m’n remmen en zet mijn 
voet aan de grond. De dag begint 
net als gisteren toen ik hier ook 
al stond. Verloren minuten tikken 
voorbij, Eenzaam ben ik niet in 
deze eindeloze rij. 
Een slaperige student krijgt een 
aandeel in dit verhaal. Ik zie hem 
gapen een aantal maal. Automo-
bilisten vechten voor iedere plek. 
Nemen voorrang,blokkeren de 
weg, niets is te gek. Een meisje 
met oordopjes is in gedachten 
verzonken. Loopt op instagram 
met foto’s te pronken. D’r hui-

dige status zal ze niet delen. Een 
wachtend meisje zal haar volgers 
vervelen. Een spontane bries doet 
de spoorbomen zachtjes deinen. 
Plotsklaps zie ik verveelde gezich-
ten achter een raam verschijnen.
De intercity naar Amsterdam 
kruipt voorbij.
Ik leun op mijn trapper, er komt 
beweging in deze eindeloze rij. 
Mijn remmen laat ik los en ik til 
mijn voet van de grond. Morgen 
denk ik aan vandaag toen ik hier 
ook al stond
Karst Griffel.

Marja en Driessen 
zeilend de wereld rond

Heemskerk - Via het zui-
den naar Spanje en Portu-
gal. Marokko aandoen, de 
oversteek naar Zuid-Ame-
rika, Patagonië, Polynesië, 
Nieuw-Zeeland, Australië, 
Zuid Afrika, de Cariben en 
via de Azoren terug naar Eu-
ropa. Ruim veertig jaar na de 
eerste kennismaking met het 
zeilen gaat Marja Hammer 
uit Heemskerk samen met 
Henk Driessen uit Lisse in 
het voorjaar voor onbepaal-
de tijd de wereld rondzeilen. 

,,Ik kan nu al een boek over 
alle belevenissen tijdens het 
zeilen schrijven vertelt Ham-
mer enthousiast. ,,Zoals in 
het begin toen ik door Ne-
derland zwierf en bij de Ka-
gerplassen een gratis was-
beurt kreeg van de koeien, 
die onze ramen schoonlikten. 
Wist ik veel. Ik heb het alle-
maal ondervonden en aan-
geleerd, maar ben nu wel 
geheel zelfvoorzienend. Op 
een gegeven moment wilde 
ik ook in de winter doorzei-
len, maar dan moest ik wel 
met iemand anders mee. Tij-
dens één van de opstappen 
ontmoette ik Driessen en ik 
ben er bij wijze van spreken 
niet meer vanaf gestapt”, ver-
telt Hammer lachend. 
,,Mijn eerste ervaring met 
het zeilen veertig jaar gele-
den was ronduit slecht“, ver-
telt Driessen. ,Mijn oude-
re broer zat op de zeever-
kenners in Wassenaar en 
wij bezochten met de ove-
rige gezinsleden de ouder-

dag in Nieuwkoop. Het eni-
ge wat ik mij ervan herinner 
is dat ik tijdens de tocht al-
leen maar mijn beide handen 
stijf voor de ogen hield en mij 
heel klein maakte op de bo-
dem van de boot. Enige ja-
ren later werd ik zelf lid van 
de zeeverkenners en raakte 
ik al vrij snel besmet met het 
zeilvirus. Tijdens de weeken-
den op de Kagerplassen kon 
het in de ochtend zo mistig 
zijn dat je de overkant van 
het Zweiland niet kon zien. 
Dit deed mij toen al fantase-
ren over grote oversteken en 
dat heeft mij nooit meer los-
gelaten. Mijn vrouw en drie 
kinderen hadden en hebben 
niets met zeilen, maar na het 
overlijden van mijn vrouw, 
vandaag precies zes jaar ge-
leden, stond en staat er, nu 
mijn kinderen oud en wijs 
genoeg zijn, in principe niets 
meer in de weg.”

Er was direct een klik met 
Driessen vertelt Hammer ver-
der. ,,Maar aan het idee om 
voor onbepaalde tijd te gaan 
zeilen moest ik erg wennen. 
Mijn kinderen gunde het mij 
echter van harte en nu ben 
ik helemaal om. Ik ga Dries-
sen niet alleen vergezellen 
tijdens de reis maar we gaan 
ook nog trouwen in Lisse. We 
vullen elkaar namelijk op al-
le vlakken prachtig aan. Waar 
Driessen tamelijk chaotisch 
is en altijd wil zeilen, ben ik 
er voor de structuur en de 
veiligheid. Eigenlijk is het zei-
len maar een klein percenta-

ge van onze reis. We willen 
onderweg, eenmaal aan land, 
veel gaan doen en onderne-
men en heel veel mensen 
ontmoeten. De boot moet 
dan ook meer als een ver-
voermiddel en verblijfplaats 
worden gezien. Ook willen 
we als het geld na drie jaar 
opraakt misschien mensen 
gaan vervoeren en af ten toe 
klussen om bij te verdienen. 
In principe kunnen we in drie 
jaar de wereld rond, maar we 
hebben geen haast en gaan 
ons er niet op focussen. Van-
daar dat we hebben gesteld 
om voor onbepaalde tijd weg 
te gaan. Het lijkt mij ech-
ter wel heel moeilijk om ooit 
weer terug te komen naar en 
te wennen in Nederland.”

De boot, afgemeerd op het 
NDSM-terrein in Amsterdam 
noord, is volledig zelfvoorzie-
nend en heeft vier tanks met 
driehonderdzestig liter die-
sel en water, drie hutten en 
een zeil om regenwater op 
te vangen. Op de boot kan 
van zeewater drinkwater ge-
maakt worden, er zijn zon-
nepanelen, windmolens en 
is er zelfs een warme dou-
che. Hammer heeft een ca-
ravan op een havencamping 
in Akersloot gekocht waar ze, 
indien nodig, tijdens hun reis 
tijdelijk kunnen verblijven. 
Driessen verhuurt zijn huis 
in Lisse. Het zeilduo is tij-
dens de reis via de blogspot 
zeilenddewereldrond.blogs-
pot.com te volgen. Foto: Er-
win Brandt. 
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Accordeonvereniging BCAC 
houdt een open repetitie

Castricum - Vrijblijvend 
meespelen met een orkest 
en een mooie, nieuwe er-
varing opdoen? Dat kan op 
maandagavond 9 januari 
vanaf 19.00 uur bij accorde-
onvereniging BCAC in Bak-
kum. Om het nieuwe jaar 
muzikaal goed te beginnen 
organiseert accordeonver-
eniging BCAC uit Bakkum in 
samenwerking met accorde-
ondocente Miranda Zuurbier 
op 9 januari een open repeti-

tie. Het B-orkest zal op deze 
avond met alle gastaccorde-
onisten het orkeststuk ‘Avan-
ti-Avanti’ spelen. 
Wie mee wil doen krijgt het 
notenschrift van één van de 
drie partijen opgestuurd. Er 
zijn op de repetitieavond in 
beperkte mate accordeons 
beschikbaar, hiervoor dient 
men zich wel aan te mel-
den. Aanmelden bij Miranda 
Zuurbier via www.miranda-
zuurbier.nl.

Kritiek populisme D66
De PvdA vindt de wijze waar-
op Mariska El Ouni, fractie-
voorzitter van D66, in een 
open brief kritiek uit op loka-
le politici die vermeende mis-
standen aankaarten een vorm 
van kritiek die niet past bij 
D66. 
Zonder man en paard te noe-
men gooit de fractie van D66 
elke lokale politicus die het 
waagt in zijn betoog misstan-
den over de gemeente of het 
college aan te kaarten, op een 
hoop. Door met zelfs geen 
enkel voorbeeld te komen, 
doet de fractie van D66 het-
zelfde als waarvan ze populis-
ten beticht. Namelijk door on-
gefundeerd elke kritiek als ne-
gatief geschop tegen de ge-
vestigde orde te zien. Niet el-
ke vorm van kritiek tegen de 
gemeente of het college is 
evenwel een vorm van popu-
lisme. Fracties die alleen op 
zenden staan en het debat 
weigeren aan te gaan, zijn vol-
gens de fractie van de PvdA 

onverantwoord bezig. In die 
zin kunnen wij ons heel goed 
vinden in de oproep van wet-
houder Steeman(D66) die af-
gelopen donderdag tijdens 
de raadsinformatieavond over 
Zandzoom partijen opriep om 
met elkaar het gesprek aan te 
gaan. 

Democratie  betekent dat je 
buiten én in de politieke arena 
(de gemeenteraad)de dialoog 
aangaat over ideeën, belan-
gen, tegenstellingen en con-
flicten. Niet met het doel om 
alleen tot consensus te ko-
men en tegenstellingen te la-
ten verdwijnen. 
Maar omdat politiek nu een-
maal gaat om op basis van 
een openbaar debat over 
ideeën, opvattingen en be-
langen te komen tot een be-
stuurbare gemeente die op 
een breed draagvlak van haar 
inwoners kan rekenen.
Dave van Ooijen, Ada Greu-
ter, PvdA.

Politiek vluchteling
Zelfbenoemd Forza! raads-
lid Ralph Castricum mag in de 
Gemeenteraad van Castricum 
de naam Forza! blijven voe-
ren. Hij krijgt met Forza! ook 
dezelfde rechten en plich-
ten die staan voor alle andere 
partijen in de Raad van Cas-
tricum. Bizar? Ja, en nee. Ja, 
want hoezo kan een politieke 
partij zonder bij verkiezingen 
verkregen stemmen toch een 
raadszetel claimen? 

Nee, want het zit zo: Toen 
raadslid Castricum begin dit 
jaar wegvluchtte bij loka-
le partij CK&G was er in de 
gemeente nog geen regel 
hoe met �politieke vluchte-
lingen¹ moest worden omge-
gaan. Dus toen Castricum bij 
CK&G vertrok, om zich door 
Forza Haarlemmermeer een 
oranje stropdas te laten on-
derknopen, stond niets hem 
in de weg daarmee de raads-
zaal van Castricum in te lopen. 
Binnen is binnen.
Intussen is duidelijk geworden 
waarom Ralph Castricum de 
overstap naar Forza! heeft ge-
maakt. Vrouwen met hoofd-
doekjes die zijn flat passeren 
worden vanaf het balkon on-
gevraagd op de foto gezet en 
op Twitter voorzien van bege-
leidende teksten als �dit wil-
len we toch niet in ons straat-
beeld¹. De vrouw met hoofd-
doek die vanachter de pu-

blieksbalie in het gemeente-
huis eveneens stiekem werd 
gefotografeerd, en op het ac-
count van het raadslid ver-
scheen, leverde Ralph Castri-
cum een krantenbericht op, 
en een bezoek aan de bur-
gemeester. Of hij daarmee wil 
ophouden. Collega Castricum 
mag van geluk spreken. Als 
hem een claim tot schending 
van het portretrecht ten laste 
wordt gelegd krijgt het muisje 
nog een staartje. Maar goed. 
Het feestje voor politieke par-
tijen om in Castricum raadsle-
den te rekruteren, terwijl ze in 
andere Raden, Provincies of in 
de Kamer actief zijn, is voorbij.

Na een half jaar van praten, 
en nog eens praten, hebben 
op de drempel naar 2017 alle 
fracties in de raad ingestemd 
met mijn voorstel om raads-
leden die hun partij de rug 
toekeren, tot aan de volgen-
de verkiezingen nog uitslui-
tend onder hun eigen naam, 
of als ‘groep’, in de Gemeen-
teraad toe te laten. Ik heb het 
er nog gloeiend warm van. Al-
le fracties hebben ingestemd, 
ook Forza! Dat is loyaal van 
Ralph. Ik hoop dat hij ook over 
zijn hart strijkt als we in de ko-
mende tijd gevallen van poli-
tieke vluchtelingen die echt 
schrijnend zijn, langs zien ko-
men.
Ron de Haan, De VrijeLijst

Castricum - Op de hoek van de Meester Ludwigstraat en 
Meester Dekkerstraat staat een bakfiets vol met planten. Een 
van de bewoners zorgt het hele jaar door voor het groen en 
speciaal voor de feestdagen is de kar toegerust met de Kerst-
man. Jan van der Schaaf maakte de foto. ,,Het is een prachti-
ge versiering van de straat. De inzet van de bewoner verdient 
volgens mij wel een complimentje.”

Castricum - Bij Perspectief 
start donderdag 12 januari 
om 19.30 uur een basiscur-
sus tekenen van zes lessen. 
Er wordt op groot formaat 
voornamelijk met houtskool 
gewerkt aan stillevens. Tij-
dens de laatste lessen komt 

Cursus tekenen van start
er meer kleur in de tekenin-
gen. Deze cursus staat on-
der leiding van de ervaren 
kunstenares en docente Fré 
Ham. Meer informatie en/
of aanmelden via www.per-
spectiefcastricum.nl of bij Jo-
anne Vetter: 0251-655183.

Limmen - Maandag een 
week geleden heeft er om-
streeks 10.35 uur een inslui-
ping plaatsgevonden op de 
Burgemeester Nieuwenhuij-
senstraat. De bewoner zat 
in de woonkamer en hoorde 
geluiden waarvan hij dacht 
dat die van een vuilniswagen 
kwamen. Even later stond 
er een man in de woonka-
mer die het over de poort 
en de ANWB had. De bewo-
ners heeft de persoon weg-
gestuurd, er stond nog een 
tweede man in de tuin. De 
mannen liepen met versnel-
de pas weg. Er is niks wegge-
nomen vanuit de woning. Het 
gaat om licht getinte man-
nen van 25 to 30 jaar oud, 
160-170 centimeter groot en 
donker gekleed. Kort na deze 
melding kwamen er ook nog 
twee meldingen bij de politie 
binnen in de Egmonden van 
soortgelijke situaties.

Insluiping

Castricum - Zondag om 
21.00 heeft de brandweer 
een papiercontainer geblust 
op sportpark de Puikman bij 
Vitesse ‘22. Deze hebben ze 
met een straal hogedruk we-
ten te blussen.

Containerbrand

Castricum -  Zondag om 
13.15 uur zijn de brandweer-
lieden uitgerukt om een bui-
tenbrand te blussen aan de 
Heemstederweg. De brand 
woedde in een grote hoop 
compost bij een restafval-
verwerkingsbedrijf. De brand 
werd veroorzaakt door broei. 
De hele week was het raak 
met de automatische brand-
alarmen waarop de brand-
weer diverse keren is uitge-
rukt. In totaal werd de brand-
weer zeven keer gealar-
meerd.

Buitenbrand

Alzheimer 
Trefpunt

Regio - Hoewel de titel Alz-
heimer Café bij veel mensen 
tot de verbeelding spreekt, 
roept het in sommige krin-
gen andere associaties op. 
Vaak heeft dit te maken met 
religie of cultuur. Omdat Alz-
heimer Nederland iedereen 
met dementie wil bijstaan en 
bereiken, heeft de afdeling 
Midden-Kennemerland be-
sloten met ingang van 1 ja-
nuari 2017 de naam Alzhei-
mer Trefpunt te gebruiken.



Voor de serie Het Meesterwerk in De Nieuwe Kerk Amsterdam stelt 
het Museo del Prado in Madrid een genereuze bruikleen beschik-
baar: El Greco’s Pentecostés (Pinksteren). Vanaf 18 februari tot en 
met 9 april 2017 is het schilderij te zien in de zesde editie van de
serie, waarin kunstwerken schitteren die zó bijzonder zijn dat ze
bijna nooit worden uitgeleend: te kwetsbaar of de publiekslieveling 
van een museum. Niet zelden zijn dit werken met een,  soms on-
verwachte, religieuze of spirituele lading, een werk dat vraagt om
contemplatie en introspectie en dat schittert in de gotische ruimte van
De Nieuwe Kerk.

Het expressionistische karakter van het werk, de kleurrijke vlak-
ken, de ongebruikelijke verticale compositie en het onnatuurlijke 
licht verraden direct Pentecostés toont het moment dat de Heilige 
Geest in vlammen neerdaalt op Maria en de apostelen. Het schilderij 
is geïnspireerd door het Pinksterverhaal uit het Nieuwe Testament.
Deapostel rechts op het doek, die zijn ogen op de kijker richt, wordt 
wel gezien als El Greco zelf. Dit krachtige werk biedt een perfect 
voorbeeld van zijn zeer persoonlijke latere schilderstijl. Het mees-
terwerk is geschilderd als onderdeel van een altaarstuk voor de kerk 
van het klooster Vrouwe Maria van Aragon in Madrid. Andere delen 
van dat altaarstuk, gewijd aan de Annunciatie, de Doop van Christus,
de Kruisiging, en de Verrijzenis, bevinden zich ook in het Prado.

El Greco staat in de kunstgeschiedenis bekend als een van de spec-
taculairste kunstenaars ooit. Hij maakt furore met enkele altaarstuk-
ken, maar voldeed al snel niet meer aan de verwachtingen. Waar-
schijnlijk was hij zijn verstand kwijtgeraakt, meende men tot ver in 
de negentiende eeuw. Anders waren zijn bizarre, langgerekte fi gu-
ren niet te verklaren. Vanaf 1860 werd hij herontdekt. Impressionis-
ten als Manet en Degas namen het initiatief. Picasso en Kandinsky za-
gen hem als een van de belangrijkste voorlopers van hun eigen baan-
brekende kunst. Zo groeide El Greco in korte tijd uit tot aartsvader 
van de avant-garde. Het is deze combinatie van altaarstukkenschil-
der en wegbereider van de moderne kunst die El Greco uniek maakt 
in de kunstgeschiedenis. 

Plus-Wijzer
december 2016www.50pluswijzer.nl

facebook.com/50PlusWijzerEl Greco’s
Pentecostés Meesterwerk 2017

El Greco (1541–1614), Pentecostés,
ca. 1600 Olieverf op doek, 275 x 127 cm.
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 3D

woensdag 16.00 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur

zondag 16.00 & 19.30 uur
maandag 20.00 uur

dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur
Soof 2

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  dinsdag 14.00 uur

Waterboys
donderdag 20.15 uur

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 17.00 uur  dinsdag 19.00 uur

Down to Earth
vrijdag 16.00 uur

Fantastic Beast - 3D
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 21.00 uur

Fantastic Beast - 2D
zaterdag 13.30 uur 

zondag 11.00 & 15.00 uur
woensdag 13.30 uur

Mees Kees langs de Lijn
zaterdag 16.00 uur

Vaiana (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur
Sing (NL) 3D

zondag 12.30 uur  woensdag 16.00 uur
Vaiana (NL) 2D

Programma 8 dec  t/m 14 dec 2016

U kunt de oplossing t/m 8 januari 2017 afgeven of opsturen naar de Castricummer en Uitgeester 
Courant Zeeweg, 189-191, 1971 HB IJmuiden. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats 

en telefoonnummer of mail uw oplossing naar verkoop@castricummer.nl o.v.v.: PUZZEL. 
Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer.

Puzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzen

Diner 
voor 2 in 

Santpoort-
Noord

Cadeaubon t.w.v. 8 25,- bij 
Nice2Have in Castricum

1 uur bowlen bij 
Bobs Uitgeest

Krat boodschappen 
met  Jumbo producten

2 bioscoopkaartjes bij Corso 
theater Castricum

PartyParty&&EventEvent

voor 2 in voor 2 in 
Diner Diner 

Rijwiel en Scooter palace

Avalon 
omafi ets

Reischeque 8 150,-

Daniella Quaijtaal
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Horizontaal
1. sigaarvormig luchtschip; 7. nieuwsuitzending; 13. opera
van Verdi; 14. vuurverschijnsel; 15. wijnmaand (afk.); 17.
kerkelijke omroep; 19. godin van de overwinning; 21. eerste
vrouw; 23. kwast in het hout; 24. briefaanhef (afk.); 25. Frans
lidwoord; 26. het beu zijn; 27. bekende Nederlander (afk.);
28. opkomende gedachte; 30. deel van een toneelstuk; 32.
erbium (scheik. afk.); 33. dikdoener; 35. baldadige jongen;
39. bedelmonnik; 42. persoon zonder huidpigment; 45. alumi-
nium (scheik. afk.) 46. belangrijk punt of item; 48. vrouwtjes-
schaap; 49. dopheide; 51. voorzetsel; 52. loopstokken; 55.
proefopname; 57. verbond of unie; 59. scheikundige; 62.
Scandinavische munt; 63. groot muziekinstrument; 65. bloei-
wijze; 66. prijsopgave; 70. kledingstuk; 71. rivier in Oostenrijk;
72. beroving bij drugstransactie; 76. oosterlengte (afk.); 77.
regelmaat; 79. verwoestende virusziekte; 82. hemellichaam;
84. muzieknoot; 85. stukjes vlees met saus; 88. inleidend
muziekje; 90. herfstbloem; 92. zeer eng en naar; 95. ter
inzage (afk.); 96. oosterse winkel; 98. kever; 99. na het
genoemde; 101. binnen de krijtlijnen; 102. achterstandswijk;
103. kleur van de regenboog; 106. laagte tussen twee
bergen; 109. vervaardiger; 111. bontgekleurde papegaai;
112. duw of zet; 113. sleeën; 115. bergweide; 116. water
(Frans); 117. streling; 119. deel van een dag; 121. laten zien;
123. oude Franse munt; 125. oud-Europeaan (Saks); 126.
alpenplantje; 127. deel van een zangkoor (mv.).

Verticaal
1. familielid; 2. octrooi; 3. onmeetbaar getal; 4. deel van een
krantenoplage; 5. glansverf; 6. kletspraat en onzin; 7. winter-
maand; 8. plaats aan het IJsselmeer; 9. Russische munt; 10.
windrichting (afk.); 11. ranonkelachtige plant; 12. weg met
bomen beplant; 16. koningsblauw; 18. Spaanse uitroep; 20.
deel van een visfuik; 22. blanke lakverf; 29. telwoord; 31.
bruinachtige verfstof; 33. katholieke geestelijke; 34. muziek-
noot; 36. bejaarden; 37. oceaan; 38. zwart paard; 39.
verkeersstremming; 40. wig om hout te kloven; 41. vrouw uit
het Midden-Oosten; 43. meetkundig voorwerp; 44. uitzetting
uit een ambt; 47. halsketting; 50. theater in Amsterdam; 53.
telwoord; 54. opschrift of vrachtauto’s; 56. grote zware
hamer; 58. heldendicht van Homerus; 60. vierhandig zoog-
dier; 61. roepnaam van Eisenhouwer; 64. geografisch (afk.);
67. grote blunder; 68. ik (Lat.); 69. kansspel; 73. land in Azië;
74. rivier in Engeland; 75. deel van een tekst; 78. Frans
modehuis; 80. zuivelproduct; 81. pop van een vlinder; 83.
deel van een trap; 86. snaarinstrument; 87. land van
volmaaktheid; 89. blauwwit zacht metaal; 91. duivenhok; 93.
het haar verzorgen; 94. fijne alcoholische drank; 97. het
heilige boek der Moslims; 100. mooi en fraai gelegen; 102.
deel van een huis; 104. soort agave; 105. groene edelsteen;
107. tegen; 108. deel van een camera; 110. gecastreerd
paard; 114. ongeschaafd; 118. anno mundi (afk.); 120. na
dato (afk.); 122. last- en trekdier; 124. compagnon (afk.).

2017
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
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 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

28 december 201620

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 12-11-2016: 
Ole Martinus van de Rovaart, 
zoon van Erik van de Rovaart 
en Kim Louman. 15-12-2016: 
Sieb Sijbout Hendrik Boer-
gonje, zoon van Nicolaas 
Boergonje en Yvette Renc-
kens. 18-12-2016: Phileine 
Anne Eijgenberger, dochter 
van Niels C. Eijgenberger en 
Anja Alleman.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Elders woonachtig - 16-
12-2016: Julien E. Mijnen en 
Hendrica M. Kentrop.
 
Overleden
Castricum - 12-12-2016: 
Cornelia Metzon. 16-12-
2016: Dieuwke A. Brouwer, 
weduwe van Geert Baars-
ma. 20-12-2016: Elisabeth 
G. Seignette, weduwe van 
Gerardus C. Boots. Elders 
woonachtig: 16-12-2016 
Julien E. Mijnen en Hendrica 
M. Kentrop.

Castricum   Woensdag is de 
op de Dokter Benderslaan in 
een voertuig 278 kilo illegaal 
vuurwerk aangetroffen. De 
eigenaar van het voertuig is 
aangehouden. Vrijdag wer-
den op de Oude Haarlem-

merweg vier mortierbommen 
en een lanceerpijp in beslag-
genomen. Ook deze bewoner 
is aangehouden. De recher-
che heeft beide zaken in on-
derzoek. Het vuurwerk wordt 
vernietigd.

Rome aan de Noordzee
Castricum - Auteur Arjen 
Bosman is vrijdag 30 decem-
ber gast in Huis van Hilde. Hij 
vertelt tussen 14.00 en 15.30 
uur over zijn boek ‘Rome aan 
de Noordzee: burgers en bar-
baren te Velsen’. Aansluitend 
krijgt het publiek de gelegen-
heid om vragen te stellen en 
om het boek, dat in de muse-
umwinkel te koop is, te laten 
signeren.
Arjen Bosman groeide let-
terlijk op met de Romeinen 
in Velsen. Zijn beide ouders 
waren amateurarcheologen 
die al vroeg betrokken waren 
bij de opgravingen van de 
Romeinse forten. Arjen heeft 
het stokje van hen overgeno-
men. 
Hij ging archeologie stude-
ren en promoveerde op het 
vondstmateriaal van fort Vel-
sen 1 (1997). Later onder-
zocht hij ook het fort Velsen 
2. Hij is dan ook verantwoor-
delijk voor de inhoud van het 
deel over Velsen in de huidi-
ge tentoonstelling Romeinse 
Kust, die tot en met 31 maart

in het Huis van Hilde te zien 
is.
Rome aan de Noordzee geeft 
de actuele stand van zaken 
en een samenvatting van het 
onderzoek in de afgelopen 
vijftig jaar. De archeologische 
onderzoeken werpen meer 
licht op het dagelijks leven 
van de Romeinse militairen, 
hun leveranciers, hun mee-
gereisde familie en natuur-
lijk de verhoudingen met de 
Friese buren. Van sommigen 
bezoekers de namen kennen 
en van anderen, zoals Apro-
nius en Malorix, zelfs hun da-
den. Dat laatste dan wel van-
uit de schaarse en gekleur-
de geschreven bronnen van 
2000 jaar geleden.
Kortom: Velsen had een bij-
zondere positie in de Ro-
meinse tijd, en is daardoor 
één van de culturele parel-
tjes in de geschiedenis van 
het Noord-Hollandse kust-
gebied. De lezing van Arjen 
Bosman in het Huis van Hil-
de is gratis voor de bezoekers 
van het museum.

Expositie met muziek 
van Alain Eskinasi

Castricum - Alain Eskina-
si is musicus met een impo-
sant repertoire. In de jaren 80 
werd hij ontdekt met zijn pro-
ject ‘Brainscapes’ en werk-
te jarenlang als producer en 
recording artist voor Virgin/
EMI in Los Angeles. 

Alain is altijd actief betrokken 
geweest bij de designs van 
zijn cd-hoezen en ontwierp 
er vele zelf. Hij heeft een ei-
gen kleur en beeldtaal ont-
wikkeld en ontwerpt, net als 
een musicus die zijn stukken 
oefent voordat hij deze ten 
gehore brengt, zijn schilde-
rijen op de pc voor hij ze in 
acrylverf uitvoert. 
Alain heeft een atelier aan 
huis en maakt veel van zijn 
werken in het atelier in Ruig-
oord, de roemruchte cul-
turele vrijhaven in Amster-
dam. De expositie van Alain 

Eskinasi wordt omlijst door 
zijn muziek en is te zien in 
de toonkamer van Galerie 
Streetscape, Dorpsstraat 7 
Castricum. Openingstijden: 
donderdag tot en met zon-
dag 14.00-17.30 uur.

Single Flash Point 6 op radio
Castricum - In 1968 heeft de 
Castricumse band Flash Point 
6 een single uitgebracht met 
als titel Zangles. De zanger, 
voor deze single even Mees-
ter Pieter, zingt samen met 
leerlingen in de klas. Met de 
single wilde de band voor-
al muziekles op scholen sti-
muleren. De Tineke Show 
besteed aandacht aan de-
ze single op Radio 5 bij om-
roep Max op dinsdag 3 ja-
nuari tussen 12.00 en 14.00 

uur. Het programma heet dan 
even De Jan Rietman Show 
in verband met de vakantie 
van Tineke. 

Pianist Jan van der Schaaf 
vertelt: ,,Omdat ik een voor-
vechter ben voor muziekon-
derwijs voor alle mensen en 
zeker voor alle kinderen wil ik 
dit onder de aandacht bren-
gen. Hopelijk zijn de jaren 
van afbraak van het muziek-
onderwijs een beetje voorbij.”

Steenbrink wint Open Stiefel
Castricum - Afgelopen 
weekend werd er voor de 
veertiende keer het dart-
toernooi gespeeld in De 
Stiefel. De opkomst was 
dit jaar enorm waardoor er 
zelfs een vierde baan no-
dig was om alles goed te 
kunnen laten verlopen. 

Na de poulewedstrijden ble-
ven 32 deelnemers over voor 
de knock-out rondes. Titel-
verdediger Peter Hemmen, 

Willem Twaalfhoven, Niels 
Holster en Paul Steenbrink 
haalden de halve finales. 
Hemmen wist opnieuw de fi-
nale te halen en Steenbrink 
won ook zodat in ieder geval 
een speler van de Stiefel de 
finale kon spelen. 
Steenbrink was te sterk voor 
Hemmer en hij won met 4-0 
van de titelverdediger. Hol-
ster pakte de derde plaats 
door met 3-2 te winnen van 
Twaalfhoven.

Castricum - Op de Burge-
meester Mooijstraat zijn vo-
rige week dinsdag twee te-
lefoons weggenomen van 
werknemers van De Wax Sa-
lon. De dader was binnenge-

laten door het personeel en 
hij heeft in een moment van 
onoplettendheid de telefoons 
weggenomen. Er zal een ver-
der onderzoek worden inge-
steld.

Diefstal van mobieltjes
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