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BOTERKOEK WEKEN

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

6,75

BOTERKOEK VAN DE WEEK

SINAASAPPPEL BUTTERSCOTCH BOTERKOEK

• PECAN/HONING
• KOKOS
• AMARENA/CRANBERRY
• TRIPLE CHOCOLATE
• FRAMBOOS

• AMANDEL/KANEEL
• SALTED CARAMEL
• ROOMBOTERKOEK
   TRADITIONEEL
• SINAASAPPEL 
   BUTTERSCOTCH
• PASSIE FRUIT

VANAF
13 JAAR

AANMELD-
BONUS +

HOGE
VERDIENSTEN

Wij zijn op
zoek naar serieuzeBEZORGERS/STERS

  

OMGEVING LIMMEN: 
Vredeburglaan/Achterweg 
gemiddeld €55,- p.mnd

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL            INFO@VERSPREIDNET.NL

D E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N TD E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N TD E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N T

Castricum - In navolging op Deining/Sports at Sea heeft paviljoen Zeezicht aan de verplichting van het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier voldaan om de bebouwing op het strand zes meter naar voren te verplaatsen. 
Eigenaar Vincent Meurs zei daarover: ,,We zijn al voor Kerst begonnen met de aanleg van de nieuwe fundering. De 
verplaatsing van het gebouw is vorige week dinsdag afgerond. Er is nu nog ongeveer een week of acht nodig voor 
werkzaamheden aan het interieur en dan hopen we voor Pasen weer open te gaan.’’ Tekst en foto: Hans Boot

Zeezicht naar voren verplaatst

Door Ans Pelzer

Dat in Beverwijk en Wijk aan Zee, 
door de uitstoot van Tata Steel, veel 
schadelijke en kankerverwekkende 
sto�en (PAK’s) voorkomen is bekend. 
Een RIVM rapport uit 2021 laat echter 
zien dat ook in Castricum hoge 
waarden gemeten worden. Volgens 
het onderzoeksinstituut zijn die niet 
toe te schrijven aan de staalfabriek 
maar aan houtrook. Naar aanleiding 
van dat rapport besloten verschil-
lende inwoners in actie te komen, in 
samenwerking met Scapeler, dat 
gespecialiseerd is in het meten van 
�jnstof.
Taetske Grendelman is een van die 
bezorgde Castricummers. ,,Het was 

voor mij echt een eyeopener dat 
lokale bronnen – zoals houtkachels 
– soms net zo erg en soms zelfs erger 
zijn dan de uitstoot van �jnstof door 
Tata Steel. Dat houtrook net als 
tabaksrook veel schadelijke en 
kankerverwekkende sto�en kan 
bevatten, was nieuw voor mij.’’

Overlast in beeld brengen
Volgens het RIVM vormt houtstook 
ongeveer 23 procent van de uitstoot 
van �jnstof in Nederland. De 
metingen in Castricum maken zicht-
baar dat er op verschillende plaatsen 
in de gemeente uitstoot van �jnstof 
door houtstook is. Deze 
houtstookpieken zijn er vooral in de 
avonduren en in mindere mate 

overdag. De gra�eken kunnen 
aanwijzen in welke windrichting de 
houtkachels staan. Een belangrijke 
conclusie van het onderzoek is dan 
ook dat je houtrookoverlast in beeld 
kunt brengen.

‘Verantwoord stoken bestaat niet’
De Nederlandse haarden- en kachel-
branche pleit voor verantwoord 
stoken. Dat doet ook de Stichting De 
Groene Stoker. Zij stellen dat stokers 
opvoeden en kennis verspreiden over 
houtstook de weg is om overlast 
terug te brengen. Veel hangt er 
volgens die partijen van af hoe je 
stookt. Volgens de GGD bestaat er 
geen veilige norm voor �jnstof en 
ook Stichting HoutrookVrij is die 
mening toegedaan. Luchtkwaliteits-
deskundigen pleiten voor een stook-
verbod bij ongunstig weer. Hoe nu 
verder?
Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - Een groep bezorgde inwoners van de gemeente doet onder-
zoek naar de overlast door houtkachels. Vier maanden lang hebben zij, in 
samenwerking met een specialist, op verschillende plekken in de 
gemeente metingen verricht. ,,Lokale bronnen zijn soms net zo erg als de 
uitstoot van �jnstof door Tata Steel.’’

Castricums initiatief tegen 
overlast door houtkachels
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DONDERDAG 16 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 - 12.00 kerk 
open met kerkcafé, plek voor 
ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 17 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 - 12.00 uur kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te 
steken.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.30 - 12.30 uur 
kerk open met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

ZATERDAG 18 FEBRUARI
Corneliusparochie Limmen
19.00 uur gezinsviering met 
pastor I. Osterhaus en kinder-
zanggroep (carnaval)

ZONDAG 19 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur diaken Marcel de Haas, 
woord en communiedienst 
m.m.v. gemengd koor.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur pastor 
Eveline Masetti, te volgen via 
Omroep Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl.

Evangeliegemeente Castricum 
(Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3), 10.00 uur drs. Wim 
Nieuwenhuis via www.egcas-
tricum.nl/go/livestream.

Plaza achter ‘De Oude Keuken’ 
op Dijk en Duin, 10.00 uur ds. 
Angelique Rijlaarsdam.

R.K. Sint-Jacobus Major Akers-
loot, 10.00 uur eucharistievie-
ring met I. Osterhaus en 
herenkoor.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. B. 
Hengeveld.

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur woord- en communie-
viering met pastor K. Kint en 
liturgisch koor.

MAANDAG 20 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 21 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres. 

WOENSDAG 22 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur kapelaan Jaider m.m.v. 
Annie Assendelft en Ria Peters 
(Aswoensdag).

Corneliusparochie Limmen
19.30 uur Aswoensdag-gebeds-
dienst met pastor M. Nagtegaal 
en Caeciliakoor.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen Huisartsenpost Beverwijk 
(in het Rode Kruis Ziekenhuis), 
alleen volgens telefonische 
afspraak: (0251)265265. Bij 
contact met de post wordt 
gevraagd om uw BSN-nr, zorg 
dat u dit paraat heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. Info via 
websites, deurposters en 
telefoonbandjes. 

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00 - 17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 16.425

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Vervolg voorpaginaverhaal

Het Planbureau voor de Leefomge-
ving adviseerde al in 2019 een alge-
meen verbod op houtkachels. 
Temeer daar er geen veilige onder-
grens bestaat voor ultra� jnstof 
evenmin voor � jnstof. Ook eco-
designkachels of pelletkachels zijn 
volgens het planbureau niet schoon. 
Helpt het om de stookwijzer te raad-
plegen? Deze adviseert over 
wanneer het vuur beter uit kan 
blijven in verband met de gezond-
heid en het milieu. Taetske: ,,Het zou 
zeker schelen, maar het lijkt alsof niet 
heel veel mensen dat doen. De 

gra� eken laten zien dat zodra 
mensen de kachel aandoen, de 
WHO-richtlijnen vaak worden over-
schreden. Ook als er geen stookalert 
is.’’

Het burgerinitiatief gaat verder met 
het verzamelen van informatie en 
Scapeler helpt met het onzichtbare 
zichtbaar maken. Dat lijkt nodig om 
meer bewustwording te creëren bij 
inwoners en politiek. Het Castri-
cumse coalitieakkoord rept niet over 
houtrook en � jnstof wordt alleen 
genoemd in een bijzin. De coalitie wil 
wel stimuleren dat CO2-neutraal en 
� jnstofarm gebouwd wordt.

‘Meer bewustwording omtrent 
gebruik houtkachel nodig’

PAK’s (Polycyclische Aromatische 
Koolwatersto� en) zijn een groep 
organische sto� en die ontstaan 
door onvolledige verbranding. Ze 
worden in het lichaam opge-
nomen door inademing of via de 
voeding. Bijvoorbeeld door het 
eten van verbrand voedsel. Het 
belangrijkste toxicologische 
e� ect van PAK’s is kanker. Bij 
hoge concentraties kunnen PAK’s 
ook negatieve e� ecten op de 
huid hebben en oog- en slijm-
vliesirritaties veroorzaken. 
Mensen met luchtwegproblemen 
en astma ondervinden direct last 
van de houtstook.

Dieter Pientka en André van der Wiel van Scapeler meten � jnstof. Foto: Ans Pelzer

Castricum - Aan de noordkant van 
Castricum ligt het Gasthuisweidje, 
een gebied dat bestaat uit bloemrijke 
weiden waar bijzondere orchideeën 
bloeien en waar het stikt van de 
vogels. Grenzend hieraan bevindt 
zich een perceel voormalige bollen-
grond, Landje van Veldt genaamd. 
Landschap Noord-Holland is eige-
naar van dit perceel en heeft het 

gebied omgevormd tot waterrijke 
natuur waar omwonenden vlakbij 
huis kunnen wandelen en van de 
natuur genieten. Boswachter Erwin 
Schellinger Landschap Noord-
Holland: ,,De afronding van dit 
project is een belangrijke stap in de 
ontwikkeling van een groot aaneen-
gesloten natuurgebied vanuit de 
duinen bij Castricum richting het 

Alkmaardermeer. We wachten met 
spanning af welke soorten planten 
en dieren we hier straks gaan zien.’’

Het Landje van Veldt is toegankelijk 
via klaphekken voor mensen die 
vlakbij huis willen wandelen. Gede-
puteerde Esther Rommel opent op 
31 maart de brug over de Schulp-
vaart en het wandelpad.

Oud bollenland wordt natuuroase
Het nieuw ontwikkelde natuurgebied bij het Gasthuisweidje. Foto: Yorinde Diepstraten / Landschap Noord-Holland

Ga naar: www.castricummer.nl/aanmelden-nieuwsbrief en meld je aanGa naar: www.castricummer.nl/aanmelden-nieuwsbrief en meld je aan

Deze week in de nieuwsbrief:
Senioren steeds vaker 

slachtoffer van oplichting
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Gemeentenieuws

Verkiezingen voor Provinciale 
Staten en Waterschap 15 maart
De burgemeester heeft het volgende 
bekendgemaakt over de verkiezing 
van de leden van Provinciale Staten 
van Noord-Holland en de verkiezing 
van de leden van het bestuur van het 
waterschap Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier: 
-  op donderdag 16 maart 2023 wordt in 

stembureau Gemeentehuis Castricum 
(Raadhuisplein 1,1902 CA Castricum) 

het totale aantal stemmen op 
gemeentelijk niveau vastgesteld; dat 
is het verzamelde aantal stemmen van 
alle lokale stembureaus. 

Deze zitting is openbaar en vindt plaats 
om 9:00 uur. Op de webpagina 
www.castricum.nl/verkiezingen onder 
Bekendmakingen staat meer informatie. 

        
Elke donderdag vergadert de gemeenteraad van Castricum in het gemeentehuis. 
Iedereen is daarbij welkom. Dat kan op de publieke tribune of online via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de agenda’s en vergaderstukken.

Raadsinformatieavond donderdag 16 februari 
Bij de raadsinformatieavond krijgt de gemeenteraad een presentatie of toelichting over 
een of enkele onderwerpen. Als inwoner of betrokkene kunt u vragen stellen of opmer-
kingen maken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Op 16 februari is er een 
bijeenkomst van de auditcommissie.  

Raadzaal
19.30 – 21.00  Auditcommissie

Raadsplein donderdag 23 februari
Elke twee weken is er Raadsplein. Eerst zijn er commissievergaderingen, daar vindt de 
politieke discussie plaats. Daarna volgt de raadsvergadering. Daar worden de besluiten 
genomen. Als een onderwerp in de commissie besproken is, komt het twee weken 
later op de agenda van de raadsvergadering.

Inspreken
Bij de commissievergaderingen kunt u uw mening geven door in te spreken. 
	kunt	zich	hiervoor	aanmelden	bi 	de	griffi		e	tot	uiterli k	17.00	uur	op	de	dag	van	de	

vergadering. U kunt inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. 
Staat er een * achter het onderwerp, dan is inspreken niet (meer) mogelijk.

Commissies Raadzaal
19.30 – 21.00  Vervolgproces locatiekeuze IKC Cunera en Vrijeschool* 
21.15 - 22.30  Vervolg diversen klimaat incl. moties en amendementen

- Beleidsplan “op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve  
  gemeenten”
- Beleidsplan circulaire economie

Commissies Trouwzaal
19.30 - 21.00 Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord
21.15 - 22.00 Amendement bij diverse zienswijzen kadernota’s 

gemeenschappelijke regelingen 
22.00 - 22.30  Commissie Algemene Zaken*
In de commissie algemene zaken kunnen raadsleden vragen aan het college stellen 
over de brieven die aan de raad zijn verzonden en over actuele politieke onderwerpen. 
Ook kan het college mededelingen doen. 

Raadsvergadering Raadszaal
22.45 - 23.00
In de raadsvergadering is de mogelijkheid voor raadsleden om een debat aan te vragen 
over een actueel onderwerp. Ook wordt er gestemd over de volgende voorstellen: 
- Zienswijzen op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen 
- Controleprotocol inclusief normenkader t.b.v. accountantscontrole jaarrekening 2022
- Fractieverantwoordingen april – december 2022

Het Raadsspreekuur
Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een probleem aan of wilt u een idee voorleggen, 
dan kunt u zich aanmelden voor het raadsspreekuur. Het spreekuur is elke twee weken 
op maandagavond. Van elke partij is een vertegenwoordiger aanwezig. Aanmelden kan 
via	de	griffi		e,	tot	uiterli k	12.00	uur	op	donderdag.	 et	eerstvolgende	spreekuur	is	op	
maandag	27	februari	2023.

Contact met de griffi  e
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich aanmelden 
als	inspreker 	 iervoor	kunt	u	terecht	bi 	de	griffi		e.	 at	kan	per	mail	via	raadsgriffi		e@
castricum.nl	of	telefonisch	via	088	909	7014	of	088	909	7094.

Neemt u ook eens een kijkje op: 
castricum.nl/raad-en-college en facebook.com/RaadCastricum. 

Transformatie van een vrijstaande schuur naar een woning met parkeren op eigen 
terrein.

Ter inzage
Vanaf 15 februari 2023 tot en met 29 maart 2023 ligt een zakelijke beschrijving 
digitaal ter inzage en kunt u deze vinden op de website van de gemeente. Tegen deze 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor meer 
informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	de	heer	 .	van	 oven	via	088 9097491.

Anterieure overeenkomst voor de locatie Nieuwelaan 2a te Limmen

Inzameling en verwerking textiel 
door Sympany
Sinds dit jaar wordt in de gemeente 
Castricum de inzameling en verwerking 
van huishoudelijk textiel door Sympany 
verzorgd. Alle textielcontainers zijn 
de afgelopen weken omgeruild naar 
Sympany-containers.

Sympany sorteert het textiel en zorgt ervoor 
dat het herdraagbare textiel terecht komt in 
diverse tweedehandswinkels in Nederland, 
Europa en daarbuiten. Ook kapotte kleding 
krijgt een nieuwe bestemming via recycling:  
dit dient als grondstof voor poetslappen, 
isolatiemateriaal of nieuw textiel. 

Hoe kunt u het textiel weggooien? Stop alles 
in een dichtgeknoopte plastic zak. Zo blijft 
alles schoon en droog waardoor het maxi-
maal hergebruikt kan worden. Wat kunt u 
kwijt bij het textiel? Naast opnieuw te dragen 

kleding, ook schoenen (wel graag met de 
veters aan elkaar geknoopt), hand- en thee-
doeken, dekens en beddengoed, hoeden 
en petten, gordijnen, tassen en riemen.

En wat doet u met dekbedden en kussens? 
Deze brengt u naar één van onze milieus-
traten. Dekbedden zijn te groot voor de 
inwerp-opening van de containers en zorgen 
ervoor dat deze verstopt raken. Door het 
naar de milieustraat te brengen, voorkomen 
we met elkaar dat de containers verstoppen 
en er zakken naast de containers worden 
geplaatst.

Zo zorgen de BUCH Afvalinzameling en 
Sympany er samen met u voor dat zoveel 
mogeli k	grondsto 	en	worden	hergebruikt	
en niet onnodig bij het restafval belanden.

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:

• Ter hoogte van  Rietorchis in Limmen

et	verkeersbesluit	kunt	u	vinden	op	www.offi		cielebekendmakingen.nl.	 anaf	16	
februari 2023 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 14 0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Tijd Onderwerp

Welkom bij de gemeenteraad
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Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
	 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Verkiezingen: wat, wie en hoe?  
Op woensdag 15 maart kunt u tussen 
7:30 en 21:00 uur stemmen op:    
• leden voor Provinciale Staten van 

Noord-Holland (provincienoordholland.nl).
• het bestuur van het waterschap – in onze 

regio is dat Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl).

De leden van Provinciale Staten 
bepalen zaken zoals:
• Of en waar steden en dorpen kunnen   

uitbreiden. 
• Waar mogen bedrijventerreinen worden   

aangelegd. 
• Waar mogen spoorwegen, natuur-  

gebieden, boerenbedrijven komen. 
• Zorgt voor het aanleggen en onder-

houden van provinciale wegen, 
	 fietspaden en bruggen.
• Controleert of milieuwetten worden   

nageleefd.
• Gaat milieuverontreiniging tegen.
De Statenleden kiezen op hun beurt de 
leden van de Eerste Kamer.

Het waterschap is vooral 
belangrijk omdat:
• Het werkt aan de bescherming van het   

land tegen het water. 
• Zorgt voor maatregelen tegen water  

overlast en watertekort.
• Zorgt voor schoon en gezond 

oppervlaktewater en
• Voor veilige (vaar)wegen.

Op wie kan ik stemmen? 
U kunt gebruikmaken van een online stem-
hulp. Door keuzes te maken in de stellingen, 
krijgt u inzicht in welke partij het best bij uw 
ideeën en meningen past.
•  www.noord-holland.mijnstem.nl voor de   
   online provinciale stemhulp.
•  www.hhnk.nl/stemhulp voor de online   
    stemhulp van het waterschap. 

Wie mag stemmen? 
Voor de Provinciale Staten mag u stemmen 
als u 18 jaar of ouder bent op de verkie-
zingsdag én de Nederlandse nationaliteit 
hebt.

Voor het waterschap mag u stemmen als u 
18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag, 
de Nederlandse nationaliteit hebt, of die van 
een lidstaat van de Europese Unie hebt of 
die van een land buiten de EU plus een gel-
dige verblijfstitel.

U krijgt van de gemeente een stempas als 
u hier op 30 januari jl. stond ingeschreven 
in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent 
u na 30 januari verhuisd? Dan krijgt u uw 
stempas van uw vorige gemeente en moet u 
in die gemeente stemmen (of een kiezerspas 
aanvragen – zie hieronder). 

Hoe moet ik stemmen? 
Uiterlijk op 3 maart krijgt u de stempas met 
de post thuisbezorgd. De pas neemt u 
mee naar een stembureau in de gemeente, 
samen met uw identiteitsbewijs (ID). Uw ID 
mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen. 

Waar kan ik stemmen? 
De stembureaus in onze gemeente vindt u 
op www.castricum.nl/verkiezingen/ onder 
Stembureaus. 

Als ik niet zelf kan komen stemmen? 
Machtigt u dan iemand om voor u te stem-
men. Dat doet hij of zij tegelijkertijd met 
het uitbrengen van zijn eigen stem. U vult 
daarvoor de achterzijde van uw stempas in, 
of vult een speciaal formulier in, en stuurt dat 
op. Meer hierover leest u op 
www.castricum.nl/verkiezingen/ 
onder Volmacht. 

Als ik in een andere gemeente wil 
stemmen? 
Dan kunt u uw stempas omruilen voor een 
kiezerspas of vooraf daar een formulier voor 
invullen en opsturen. Meer hierover leest u 
op www.castricum.nl/verkiezingen/ onder 
Kiezerspas. 

Meer weten? 
Volg de wekelijkse berichten op deze 
gemeentelijke pagina, of ga naar 
www.castricum.nl/verkiezingen/ .

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap

Aangevraagd

Bakkummerstraat 24 in Castricum, het verlengen van de tijdelijke bewoning van 
het bijgebouw, datum ontvangst 5 februari 2023 (Z23 112049)
Brakenburgstraat 24 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 6 februari 2023 (Z23 112067)
Juliana van Stolbergstraat 32 in Castricum, het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 8 februari 2023 (Z23 112707)
Kadastraal sectie G, perceelnummer 2710 (Startingerweg fase 2a) in 
Akersloot, het bouwen van 54 woningen, datum ontvangst 7 februari 2023
(Z23 112509)
Louise de Colignystraat 20 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 6 februari 2023 (Z23 112157)
Willem de Zwijgerlaan 124 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
datum ontvangst 7 februari 2023 (Z23 112504)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

Bosakker 18 in Castricum, het realiseren van een in- uitrit, verzenddatum 3 februari 
2023 (Z23 110627)
Burgemeester Mooijstraat 33b in Castricum, het vergroten van de dakkapel, 
verzenddatum 2 februari 2023 (Z22 098970)
Jeroen Boschstraat 9 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 
7 februari 2023 (Z22 104366)
Pad van de mensenrechten in Castricum, het vervangen van de brug, 
verzenddatum 8 februari 2023 (Z23 107349)
Prinses Margrietstraat 30 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, 
verzenddatum 8 februari 2023 (Z23 108241)
Zeeweg 50 in Castricum, het verplaatsen van het paviljoen en gedeeltelijk
vervangen dak, verzenddatum 3 februari 2023 (Z22 099869)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Heereweg 66 in Castricum, het herinrichten van de tuin, verzenddatum 7 februari
2023 (Z22 104010)
Oude Haarlemmerweg 57 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 8 februari 2023 (Z22 098966)
Visweg 77b in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 3 februari 2023 
(Z22 103453)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Kerklaan 4b in Akersloot, het bouwen van een woning (Z22 090450)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 16 februari 2023 zes weken ter inzage. Tijdens deze 
termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen.
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•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.

Petra van der Meer
Elke dag en nacht bereikbaar

06 41739549

www.uitvaartannonu.nl

ANNO NU
uitvaartverzorging

Sinds 2010

Een uitvaartwensenmap kunt u 
geheel vrijblijvend aanvragen via  
info@uitvaartannonu.nl

Met warme groet

Persoonlijke begeleiding in en rondom 
Castricum, Limmen en Heiloo.

Geheel naar uw wensen, 
ongeacht waar u verzekerd bent.

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Een uitvaart als 
liefdevolle 
afsluiting van 
het leven

Petra Overbosch
Uitvaartbegeleider

Een uitvaart als 

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Een uitvaart als 
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afsluiting van 
het leven

Petra Overbosch
Uitvaartbegeleider

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Een uitvaart als 
liefdevolle 
afsluiting van 
het leven

Petra Overbosch
Uitvaartbegeleider
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In deze ronde streden Rob Kor� (BC Schagen) 
en Evert Bot (De Wurf Lutjebroek) om het 
kampioenschap. 
De partij werd gewonnen door Evert Bot. 
Daarmee werd hij gewestelijk kampioen in 
deze klasse en vertegenwoordigt hij het gewest 
in de nationale �nale. 
Tweede werd Frank Dekker (DVO Heerhugo-

waard) en derde Freek Bergers (Rappel 
Zaandam). In maart staan nog twee �nales op 
het programma, die gespeeld zullen worden in 
Buurt- en Biljartcentrum Castricum. 
Op zaterdag 18 en zondag 19 maart de 
districts�nale bandstoten eerste klasse en op 
zaterdag 25 en zondag 26 maart de nationale 
�nale kader 38/2 extra klasse.

e esteli e finale li e ee ste 
lasse in uu t  en il a t ent um

Castricum - Onlangs werd in Buurt- en Biljartcentrum Castricum de gewestelijke �nale libre 
eerste klasse gespeeld. De winnaar van deze �nale plaatst zich voor de nationale �nale die in 
maart plaats vindt. Acht deelnemers gingen de strijd met elkaar aan. Het bleef spannend tot 
de laatste ronde.

De nummers 1 tot en met 3 met Rolf Greshof (voorzitter Biljartvereniging Castricum) en Kees Burgmeijer 
(wedstrijdleider). Foto: aangeleverd

Castricum - Op 27 februari 1973 werd de 
Castricumse Zeeboten- en Strandvisvereniging 
De Salamander opgericht. De naam werd 
ontleend aan het voormalig oorlogsschip Sala-
mander, waarvan het wrak zich op het strand 
van Castricum bevindt. In het kader van het 
vijftigjarig bestaan vindt op 11 maart een jubi-
leumreceptie plaats. In de hoogtijdagen van 
Zeeboten- en Strandvisvereniging De Sala-
mander lagen er plusminus zeventig visbootjes 
tegen de duinen op het strand van Castricum. 
Eensgezind werd op vrijdagavond zand 
wegschept, zodat op zaterdag en zondag de 
visbootjes met handkracht naar de waterlijn 
konden worden gebracht. Vaders en hun zonen 
kozen het ruime sop om een maaltje vis te 

vangen. In de loop der jaren nam het aantal 
visboten af en werd het accent verlegd naar het 
strandvissen.

Ter gelegenheid van het jubileum nodigt De 
Salamander alle leden en oud-leden uit voor 
een receptie in de kantine op sportpark 
Wouterland aan de Van Haerlemlaan 31a op 11 
maart van 15.00 tot 17.00 uur om elkaar te 
ontmoeten en herinneringen op te halen. De 
vereniging beschikt niet over alle adressen van 
iedereen die ooit lid is geweest. Mocht u lid zijn 
geweest en geen uitnodiging hebben 
ontvangen, meld u dan aan bij de secretaris 
door op www.zeevisvereniging-de-salamander.
nl het contactformulier in te vullen.

e eni in  e alaman e  
u t u ileum e e tie

Akersloot - Begin volgende maand start AMAK 
(Akersloter Marathon Klub) met een beginners-
groep voor hardlopers. Wil je beginnen met 
hardlopen of ben je hersteld van een blessure en 
wil je het hardlopen weer oppakken? Dan is dit 
jouw kans! Samen met andere beginnende 
lopers bouw je onder begeleiding van een gedi-
plomeerde trainer jouw loopvermogen op. Dit 
gebeurt op een verantwoorde, rustige manier. 
De trainer brengt je in twaalf weken tijd naar een 
niveau waarop je zonder problemen vijf kilo-
meter kunt uitlopen. De kosten voor deelname 

bedragen 17,50 euro. Je bent daarmee tevens 
een jaar lid van AMAK. Als je het hardloopvirus te 
pakken hebt, kun je verder trainen op dinsdag-
avond. De eerste training is op 2 maart van 19.15 
tot 20.30 uur en vindt plaats op de verlichte baan 
van AMAK tond het B-veld van voetbalvereni-
ging Meervogels ’31. 
Zodra voldoende conditie is opgebouwd, zal het 
duingebied tussen Castricum en Egmond aan 
Zee het decor voor de trainingen vormen. Stuur 
een bericht naar hardlopen@amakakersloot.nl 
om aan te melden.

a l e inne s e

Limmen - Op 19 februari om 16.00 uur houdt 
Stichting De Witte Duif Castricum een bijeen-
komst in de protestantse kerk aan de Zuidker-
kenlaan 25. In deze bijeenkomst wordt vooruit-
geblikt op het Oratorium ‘Daar is het daglicht’ 
dat het projectkoor van De Witte Duif in april in 
Castricum en Limmen zal uitvoeren. Het orato-
rium bezingt de schepping en opstanding met 
trefwoorden als licht, adem, mensen, aarde, 
vuur, water en leven. In het stuk komen ook 
verhalen uit de Bijbel aan de orde, maar niet als 

historische gebeurtenissen: ze gebeuren nog 
steeds, vandaag, bij ons. In de bijeenkomst op 
19 februari bespreken de aanwezigen met 
elkaar hoe die verhalen in ieders eigen leven 
gebeuren. 

Aan het eind van de bijeenkomst volgt een 
eenvoudige maaltijd: voor soep en drank wordt 
gezorgd en men deelt het eten dat ieder heeft 
meegenomen. Iedereen is van harte welkom, 
de toegang is gratis.

uit li   at ium aa  is et a li t
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De concertreeks is een initiatief van 
pianist Ruben Plazier, die voor elk 
concert vrienden van hem uitnodigt 
die hij heeft ontmoet tijdens zijn vele 
concertreizen door Europa. Het 
publiek zal de kans krijgen om de 
fantastische Amerikaanse violiste 
Karen Su weer te horen, die de vorige 
keer zo indrukwekkend heeft 
gespeeld. Maar dit keer zullen zij ook 
getuige zijn van een van Europa’s 
toonaangevende cellisten, de Belgi-
sche topcellist Luc Tooten, die jaren-
lang solocellist was van het Brussels 
Philharmonisch en samenwerkte met 
’s werelds beste muzikanten.

Pianist Ruben Plazier zal tijdens het 
concert bij elk stuk een toelichting 
geven, waarbij hij leuke anekdotes 
en achtergrondinformatie zal delen. 
Hierdoor zal het publiek de muziek 
nog beter kunnen ervaren en nog 
meer genieten van de muziek. Dit is 
een unieke kans om deze groot-
meester van de klassieke muziek in 
Castricum te horen en te ervaren hoe 
hij de cello tot leven brengt. Dit is 
een concert dat u niet wilt missen! 

Dus kom naar Theater Koningsduyn 
Castricum op 26 februari om 14.30 
uur en beleef een muzikaal hoogte-
punt. Laat u verrassen door deze 
prachtige klanken en laat u 
meevoeren op de golven van de 
muziek. 
Kaarten zijn via www.experienceklas-
siek.nl verkrijgbaar.

Castricum - Op Zondag 26 februari om 14.30 uur is het derde concert van 
de serie “Experience Klassiek” in theater Koningsduyn. Tijdens dit concert 
zal de muziek voor het pianotrio centraal staan. Er zullen werken worden 
uitgevoerd van componisten als Beethoven, Rachmanino�, Schubert en 
Piazzolla.

Belgische topcellist in Castricum

De Belgische topcellist Luc Tooten. 
Foto: aangeleverd

Heiloo - In de voorstelling ‘A Tribute 
to Nina Simone’ eert de veelzijdige 
singer-songwriter Noam Vazana Nina 
Simone, de diva of soul. Het levens-
verhaal van Nina Simone met intieme 
details uit haar autobiogra�e staat 
centraal. Een theaterconcert waarin 
Vazana zingt, spiegelt, bewondert, 
verwondert en antwoord geeft op de 
volgende vragen: Wie was Nina 
Simone en waarom was haar muziek 
zo geliefd bij het grote publiek? Alle 

klassiekers van Simone, zoals ‘My 
Baby Just Cares For Me’, ‘I Loves You 
Porgy’, ‘Don’t Let Me Be Misunder-
stood’ en ‘Ain’t Got No - I Got Life’ 
vormen de rode draad tijdens deze 
show. Kom genieten van een reis 
door het leven van de hogepriesteres 
van de soul op zondag 26 februari 
om 15.15 uur. 
Kaarten à 22,50 euro zijn verkrijgbaar 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl en 
aan de deur.

Cultuurkoepel presenteert Noam 
Vazana: A Tribute to Nina Simone

Het levensverhaal van Nina Simone staat centraal in de voorstelling. 
Foto: aangeleverd

De repetities voor deze musical lopen 
al even. In het begin van de coronatijd 
gebeurde dat via Zoom, ervan 
uitgaande dat dit niet zo lang zou 
gaan duren. Dat viel toch erg tegen, de 
koorleden stopten daarom uiteindelijk 
met repeteren voor de musical. Na een 
paar maanden de stemmen weer 
opwarmen, is men (koor + project-
leden) vanaf september hard en 
serieus aan het repeteren om een 

mooie musical voor u te kunnen 
opvoeren.
Om ook tijdens de kerstnachtviering 
goed voor de dag te komen, repe-
teerde Aquarius vanaf begin november 
zelfs twee keer in de week. Ze kleden 
zich goed aan, in verband met de ener-
giekosten en de daarbij behorende 
temperatuur in de kerk. Na een paar 
minuten zingen en bewegen voelen ze 
de ‘kou’ niet meer. Aquarius speelt de 

musical met maar liefst veertig koor-
leden, daarnaast zijn er diverse gast-
rollen. Muzikaal wordt het koor bege-
leid door Esther en de Hünkemänner. 
Tijdens de musical worden twintig 
nummers voorgedragen.
De koorleden zijn enthousiast en 
hebben er zin in! Kom meegenieten op 
één van de volgende data en zet het 
alvast in je agenda: vrijdag 24 maart, 
zaterdag 25 maart, vrijdag 31 maart en 
zaterdag 1 april. De kaarten voor de 
musical zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Marskramer Velzeboer 
en te bestellen bij koorleden. Kijk op 
www.facebook.com/aquariuskoor voor 
het laatste nieuws. 

Akersloot - Aquarius heeft er weer zin in om een musical à la The Passion 
op te voeren. Na twee jaar afwezigheid kan het gelukkig weer. Corrie 
Kerssens heeft het script geschreven en samen met Ester Hopstaken de 
liedjes uitgezocht. De teksten zijn her en der herschreven, passend in het 
verhaal. Sandra Eriks verzorgt de choreogra�e.

Aquarius brengt musical ‘Judas 
en Jezus’ over lijdensverhaal

Voor de musical ‘Judas en Jezus’ is Aquarius al maanden aan het repeteren. Foto: aangeleverd

Akersloot - De voorstelling ‘Het 
schilderij van oom Hendrik’ in de 
uitvoering van toneelvereniging 
Willibrordus is een groot succes 
geworden. 
Op vrijdag 3 februari zat de zaal van 
cultureel centrum De Lelie helemaal 
vol en ook zaterdag wisten veel 
bezoekers deze locatie te vinden. 
Bijzonder was dat de voorstelling op 
vrijdag ook werd bijgewoond door 
Bea Koenders, de schrijftster van het 
stuk. Na a�oop liet ze weten aange-

naam verrast te zijn door de wijze 
waarop de spelers deze voorstelling 
hebben uitgevoerd. 

,,Het was de rit van en naar Renkum 
meer dan waard’’, reageerde ze. Een 
groter compliment konden de leden 
van Willibrordus niet krijgen. Ze 
genoten ervan om na twee jaar ‘coro-
nastop’ weer lekker te kunnen spelen. 
Volgend jaar willen ze weer een leuk 
stuk opvoeren, ook dan hopelijk 
weer voor een volle zaal.

Volle zaal voor Willibrordus

Drie Egyptische mummies wonen in 
een ondergrondse geheime stad in 
het oude Egypte. Het trio bestaat uit 
een prinses, een voormalig wagen-
menner en zijn jongere broer, en 
wordt vergezeld door hun babykro-
kodil. Door een reeks ongelukkige 

gebeurtenissen belanden de 
mummies in het hedendaagse 
Londen en beginnen ze aan een 
doldwaze en hilarische reis op zoek 
naar een oude ring van de konink-
lijke familie die is gestolen door de 
ambitieuze archeoloog Lord Carnaby.

Mummies (animatiefilm)

Charlie leeft teruggetrokken en geeft 
Engelse les online. Hij heeft ernstig 
overgewicht en lijkt alles in zijn leven 
te zijn kwijt geraakt. Toch probeert 
Charlie, vol hoop, het contact met zijn 
17-jarige dochter Ellie te herstellen. 
Maar die neemt het hem kwalijk dat 
hij zijn gezin in de steek heeft 
gelaten. Langzaamaan ontdekken we 
hoe Charlie de man geworden is die 

The Whale we zien, en hoe hij hoopt toch een 
vader voor Ellie te kunnen zijn.

The Whale is zowel hartverwarmend 
als hartverscheurend. Oscargenomi-
neerde regisseur Darren Aronofsky 
maakt je onderdeel van een leven 
waar je van weg wilt kijken, maar dat 
je tot tranen toe beroert. Hij schetst 
een ontroerend portret van een man 
die zijn leven opnieuw betekenis wil 
geven.

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur 

zaterdag 20.00 uur 
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur
The Whale

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.30 uur

woensdag 20.00 uur
Klem

vrijdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

L’Innocent
zondag 15.30 uur

Broker
vrijdag 15.00 uur

maandag 19.30 uur
De Acht Bergen

zondag 13.00 uur
Mummies

zondag  13.00 uur
De Gelaarsde Kat 2: 

De Laatste Wens

Programma 16 feb t/m 22 feb



ADVERTORIAL

Erfrechtspecialiste Liesbeth Klaarenbeek geeft dinsdag 28 februari een lezing in Cultureel Centrum Geesterhage

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
CASTRICUM - Er bestaan veel misverstanden over de ver-
deling van een nalatenschap wanneer één van de twee 
partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de 
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet ge-
regeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialis-
te Liesbeth Klaarenbeek van Erfrechtplan. Volgens haar kan 
een goed testament veel familieleed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch 
kan het leven van een achterblijvende partner na een over-
lijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van 
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wets-
wijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk 
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament 
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een 
dierbare wegvalt”, zegt Liesbeth Klaarenbeek. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Liesbeth 
Klaarenbeek verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft 
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. 
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheek-
vrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschul-
digd kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstleven-
de is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn wel-
iswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen 
een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Liesbeth 
Klaarenbeek uit dat bij het ontbreken van een testament, het 
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de 
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft wel-
iswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder 
moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel 
direct afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting 
betalen?” 

Liesbeth Klaarenbeek kent meerdere voorbeelden van men-
sen die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “On-
nodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voor-
komen door het opstellen van een testament. Maar je moet 
het wel even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris 
voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Liesbeth 
Klaarenbeek ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol 
geld kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken 
of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid 
die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een 
testament voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal no-
tariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij 
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opge-
steld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en rela-
tief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis 
om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar 
een concept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Liesbeth Klaarenbeek uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-
schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht 
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het 
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de part-
ner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam 
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om 
toestemming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de las-
ten die anders voor rekening van nabestaanden en partners 
komen”, zegt Liesbeth Klaarenbeek tot slot. “Laat staan het 
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je 
niemand toe.”

Lezing op locatie
Dinsdag 28 februari om 19:30 uur geeft Liesbeth Klaaren-
beek een lezing over de noodzaak van een testament en le-
venstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door 
u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar                   
085 - 8000 101. 

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezing. U 
bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, 
tablet of smartphone.

Locatie:   Cultureel Centrum Geesterhage
  Geesterduinweg 3   
  1902 CB Castricum
Datum:   dinsdag 28 februari 2023
Aanvang:   19:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 101www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 101
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André Kuipers met Madelief, Fleur en Kiki van kindcentrum Helmgras. Foto: aangeleverd

Castricum - Onderwijskoepel Tabijn 
gaat van start met de ontwikkeling 
van het koersplan voor de periode 
2024-2028. Daarin spelen kinderen 
een belangrijke rol. Wat hebben zij 
nodig voor hun reis naar de 
toekomst? 

Op 7 februari waren kinderen uit 
groep 7 en 8 van de Tabijnscholen 
aan het woord. Ze gingen in gesprek 
met astronaut André Kuipers en met 
elkaar over de doelen voor de 
toekomst. 

De leerlingen waren geboeid door 
André Kuipers’ bevlogen verhaal over 

de lancering, de ruimtereis, leven en 
werken in de ruimte en het onder-
zoek dat ESA verricht. 

Naast verwondering over het leven 
in gewichtloosheid en wat dat voor 
praktische uitdagingen biedt, waren 
de kinderen geboeid door de 
beelden van de aarde. Na a�oop van 
de presentatie nam Kuipers de tijd 
voor foto’s en handtekeningen.

Leerlingen van de Tabijn 
ontmoeten André Kuipers

Janne, Samantha en Nicolette van 
kindcentrum Visser ’t Hooft. 
Foto: aangeleverd

In Castricum is het Peutercafé al meer 
dan twee jaar actief in het Buurt- en 
Biljartcentrum aan de Van Speykkade 
61, elke maandag, dinsdag en vrijdag 
van 10.00 tot 11.30 uur. In Limmen is 
het Peutercafé open sinds oktober 
2022 in de bibliotheek aan de Lage 
Weide 2, elke donderdag van 10.00 
tot 11.30 uur. 

De intentie van Welzijn Castricum is 
om een ruimte te creëren voor activi-
teiten en spelletjes voor kinderen tot 
4 jaar in gezelschap van hun ouders 
of opa’s/oma’s. Bij activiteiten wordt 

gedacht aan bijvoorbeeld dansen, 
muziek, knutselen, verkleden, spel-
letjes doen, voorlezen en nog veel 
meer. De (groot)ouders drinken dan 
samen ko�e of thee en praten over 
het wel en wee van de kinderen. Zo 
doen zij ideeën op over het 
opvoeden, leuke uitjes of over de 
keuze voor een basisschool. Regel-
matig spreken er speciale gasten, 
zoals logopedisten, voedingsdeskun-
digen, fysiotherapeuten en peda-
gogen. Het Peutercafé wordt onder-
steund door Bibliotheek Kennemer-
waard en GGD Hollands Noorden.

Akersloot - Het Peutercafé opent 7 maart om 10.00 uur haar deuren in de 
bibliotheek aan de Rembrandtsingel 1. (Groot-)ouders worden samen 
met hun (klein)kinderen tot vier jaar verwelkomd door dansen, voorlezen 
en knutselen.

Peutercafé start ook in Akersloot

Samen spelen in het Peutercafé. Foto: aangeleverd
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Door Ans Pelzer

De gemeenteraad, de scholen zelf 
en andere betrokkenen werden 
verrast door het voorstel. Dit werd 
buiten de gemeenteraad en betrok-
kenen om gedaan, zo weten twee 
oudgedienden op dit dossier, 
Mariska El Ouni (D66) en Fons Lute 
(bewonersgroep Vondelstraat), te 
melden. Immers, in december 2021 

werd ná een interventie van de 
gemeenteraad besloten de vesti-
ging van de Vrije School te parkeren 
om eerst een locatieonderzoek voor 
IKC Cunera te kunnen uitvoeren. 
Daarbij wilde de gemeenteraad 
naast de Vondelstraat ook de Prof. 
Winklerlaan nog in de lucht te 
houden. Er wordt 45.000 euro 
beschikbaar gesteld voor nader 
onderzoek. Dit besluit van de 

gemeenteraad was unaniem. 

‘Geen animo voor tweede school’
Medio november 2022 blijkt dat het 
college opeens op twee plaatsen in 
Bakkum twee verschillende scholen 
wil realiseren. De Cunera aan de 
Vondelstraat en de Vrije School aan 
de Prof. Winklerlaan. Aan de Prof. 
Winklerlaan is nu een uitbreiding 
van de Cuneraschool. Een onder-
zoek is niet langer nodig. Dit blijkt 
geen aangename verrassing, zo valt 
te beluisteren tijdens de commis-
sievergadering van 9 februari in het 
gemeentehuis. Voor de tweede keer 
in korte tijd liep de raadzaal van 
Castricum vol. Eerder was dat het 
geval bij de discussies rondom de 
Dorpsstraat. De commissie luisterde 
terwijl elf insprekers het woord 
voerden. Uit de bijdragen van de 
schoolleiding van beide scholen, 
ouders, omwonenden en natuurbe-
schermers valt op dat niemand een 
tweede school in Bakkum wil.

Wat melden de insprekers nog 
meer?
Er zijn zorgen over het openbaar 
groen tegenover de Cuneraschool 
aan de Vondelstraat. Deze ruimte 
wordt nu gebruikt als speelplek 
voor de leerlingen. Daar verdwijnt 
het als openbaar groen én wordt 
ongewild veel vertrapt door alle 
kindervoeten. Ook melden inspre-
kers zorgen over het natuurgebied 
bij de Prof. Winklerlaan – het zoge-
naamde Stinzebos. Een gebied met 
veel zeldzame beplanting.

Cunera
Parkeer- en verkeersproblemen zijn 
er nu al volop. Meerdere insprekers 
betogen dat een bezoek brengen 
aan de locaties voldoende inzicht 
verschaft. 
,,Het is echt niet nodig om daar een 
onderzoek voor op te starten dat 
weer duizenden euro’s kost. De 
uitkomst zou een tekentafeloplos-
sing zijn.’’ 
Twee locaties voor de Cunera – de 
Vondelstraat en de Prof. Winklerlaan 
– wordt niet als ideaal gezien. Liever 
heeft de school een gezamenlijk 
gebouw, maar dat lijkt echter geen 
haalbare kaart met het oog de 
benodigde ruimte voor een gymlo-
kaal en buitenspelen. 

Vrije School
De Vrije School heeft niet gevraagd 
om nieuwbouw aan de Prof. 
Winklerlaan. ,,De huidige locatie 
bevalt prima maar moet wel opge-
knapt worden.’’ In een reactie op de 
bijdragen van  natuurbeschermers 
meldt de schoolleiding van de Vrije 
School ‘zeker niet’ te willen dat 
natuur opgeo�erd wordt om 
scholen te bouwen.
Het blijft voor velen een raadsel hoe 
en waarom een raadsbesluit van 
december 2021 zomaar terzijde 
geschoven wordt. De gemeente-
raad en college wacht nog een 
�inke kluif. De politieke behande-
ling vindt plaats op donderdag 23 
februari, 19.30 uur. 

Verbazing over wens college voor
bouw tweede schoolgebouw in Bakkum
Castricum - Met stijgend aantal leerlingen én een verouderd gebouw 
wordt de behoefte aan verbetering van de Cuneraschool in Bakkum 
urgenter. Dat is niet eenvoudig: Bakkum heeft smalle straten en grenst 
aan natuurgebied. Uitbreiding tot een Integraal Kind Centrum (IKC) is dus 
alleen al qua ruimte complex. Betrokkenen zijn dan ook stomverbaasd 
als in het coalitieakkoord opnieuw opduikt dat er ook voor een tweede 
school plaats gezocht wordt in Bakkum. Die tweede school is de Vrije 
School die momenteel gehuisvest is aan de Dokter van Nieveltweg in de 
kern Castricum.

Grote drukte op een doordeweekse ochtend bij de Cunera. Foto: Fons Lute

De Cunera aan de Vondelstraat op een zondagochtend. Foto: Ans Pelzer

AGENDA
WOENSDAG 15 FEBRUARI

Bijeenkomst ‘Met CALorie de winter 
door’ om 20.00 uur aan de Mozart-
laan 1 in Akersloot. Tips op het 
gebied van energiebesparing en 
duurzaamheid.

DONDERDAG 16 FEBRUARI

Optreden René Eshuijs om 14.00 uur 
(inloop 13.30 uur) voor gasten van 
de Zonnebloem in Heeren van 
Limmen aan de Dusseldorperweg 
103 in Limmen. Voor vervoer kunt u 
contact opnemen met Ria Hooijboer 
(072 5052235). Foto: aangeleverd

Lezing over ‘Het verhaal van Neder-
land’ door Jaap Hoogendoorn van 
20.00 tot 21.45 uur (inloop 19.15 
uur) in archeologiemuseum Huis 
van Hilde aan het Westerplein 6 in 
Castricum. Entreeprijs 10 euro inclu-
sief museumbezoek en ko�e/thee. 
Aanmelden via www.huisvanhilde.
nl/2022/12/oer-ij-lezingen-2023. 

VRIJDAG 17 FEBRUARI
Programma ‘Maria in woord, klank 
en beeld’ om 20.00 uur in de Corne-
liuskerk aan de Dusseldorperweg 74 
in Limmen. Toegang gratis, een vrij-
willige bijdrage na a�oop wordt op 
prijs gesteld.

Voorstelling ‘Hans Teeuwen, maar 
zonder Hans Teeuwen’ door Stefano 
Keizers om 20:15 uur in de Cultuur-
koepel aan de Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo. Kaarten à € 17 via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en aan 
de deur. 

G-disco van 20.00 tot 22.00 uur in 
gebouw De Landbouw aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. Entree-
prijs 5 euro inclusief twee consump-
tiemunten. Thema: carnaval. Kom 
verkleed, de mooist verklede 
bezoeker wint een prijs!

ZATERDAG 18 FEBRUARI
Zwerfvuil opruimen door Plogging 
Castricum om 14.00 uur op de 
parkeerplaats bij het Jac. P. Thijsse 
College aan De Bloemen in 
Castricum. Indien mogelijk zelf 
ploggingstok meebrengen.

ZONDAG 19 FEBRUARI
Workshop ‘Dans vanuit je hart’ voor 
kinderen (4 t/m 12 jaar) met (groot)
ouders van 09.30 tot 10.30 uur in 
sportcentrum De Bloemen aan De 
Bloemen 71 in Castricum. Deelname 
kost 6 euro. Aanmelden bij Margreet 

Rodenburg (rozequarts@hotmail.
com), info via www.margreetroden-
burg.nl/dans. 

Poëzie en muziek van Achterom om 
14.00 uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. 
Entreekaarten à 10 euro via info@
rvkcastricum.nl. Betaling via NL69 
RABO 0311 9665 27 t.n.v. Raad van 
Kerken Castricum onder vermelding 
van naam en ‘Optreden Achterom’.

Bijeenkomst van Stichting De Witte 
Duif Castricum om 16.00 uur in de 
protestantse kerk aan de Zuidker-
kenlaan 25 in Limmen met vooruit-
blik op oratorium ‘Daar is het 
daglicht’. Na a�oop eenvoudige 
maaltijd, zelf eten meenemen om te 
delen. Toegang gratis.

Proe�okaal brouwerij Dampegheest 
geopend van 15.00 tot 20.00 uur 
aan de Schoolweg 1 in Limmen. Info 
op www.dampegheest.nl.

Optreden saxyfonist Benjamin 
Herman met Jos van Beest-trio om 
15.00 uur in restaurant ’t Kombof 
aan Woude 32 op De Woude. Entree-
prijs: 7,50 euro.

Optreden Laduc & The Memphis 3 
om 15.15 uur in de Cultuurkoepel 
aan de Kennemerstraatweg 464 in 
Heiloo. Kaarten à 15 euro verkrijg-
baar via www.cultuurkoepelheiloo.
nl en aan de zaal.

MAANDAG 20 FEBRUARI
Maandelijkse bijeenkomst voor 
slechthorenden van 14.00 tot 16.00 
uur in dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom 15 in Castricum. 
Aanmelden is niet nodig, deelname 
is gratis. Ko�e en thee zijn voor 
eigen rekening. Info via c.min@
welzijncastricum.nl.

WOENSDAG 22 FEBRUARI
Soepcafé om 14.30 uur in de Tuin 
van Kapitein Rommel schuin tegen-
over het NS-station in Castricum. 
Elkaar ontmoeten en genieten van 
een kop vers bereide soep. Deel-
name is gratis.

D-Café door D66 van 19.30 tot 22.00 
uur (inloop 19.00 uur) in archeolo-
giemuseum Huis van Hilde aan het 
Westerplein 6 in Castricum met als 
thema armoedebeleid en jongeren. 
Aanmelden via secretariaat@
d66buch.nl.

EXPOSITIES
Brugklasleerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College exposeren gedu-
rende de maand februari hun kunst-
werken in cultureel centrum Gees-
terhage aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum.

Marion de Jonge exposeert tot en 
met 15 maart tekeningen van Rien 
Poortvliet en winterfoto’s bij 
kapsalon Jeunesse aan het Kooi-
plein 24a in Castricum. Beeldhouwer 

Maarten Geerdes exposeert ‘De 
IJskoningin’.

Hetty Spaanderman-Sonnemans uit 
Uitgeest exposeert tot eind maart 
haar schilderijen in de Tuin van 
Kapitein Rommel schuin tegenover 
het NS-station van Castricum. De 
tuin is geopend van maandag tot en 
met vrijdag tussen 09.30 en 16.30 
uur. Info op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.
In restaurant De Oude Keuken aan 
de Oude Parklaan 117 in Bakkum 
zijn tot en met 3 april schilderijen, 
etsen en foto’s uit de ‘schatkamer’ 
van Dijk en Duin te zien. De expo-
sitie is dagelijks tussen 09.00 en 
17.00 uur te bezoeken.

De expositie ‘Castricum Spoort’ van 
Oud-Castricum over de geschie-
denis van de Castricumse spoorlijn 
is tot en met april 2023 te bezich-
tigen in gebouw De Duynkant aan 
de Geversweg 1b in Castricum. 
Geopend elke eerste en derde 
zondag van de maand tussen 13.30 
en 16.00 uur. Toegang 1 euro (gratis 
voor leden).

Het atelier van schilderes Sabrina 
Tacci en fotograaf Marina Pronk aan 
de Van Oldenbarneveldweg 32 in 
Bakkum is elke vrijdag van 13.00 tot 
18.00 uur geopend voor publiek. 
Tevens elk tweede weekeinde van 
de maand geopend op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 18.00 uur.



Castricum - Ze staat inmiddels al jaren op de Castricumse 
weekmarkt en voldoet duidelijk aan een behoefte. We hebben 
het hier over de kraam ‘Bakkumse Wollies’ met Els van den 
Himst erachter. Er blijken immers nogal wat dames vanuit 
Castricum en omstreken te zijn die creatief bezig zijn. In dit 
geval met breien, haken en borduren. Nou, dan ben je daar-
voor bij ‘Bakkumse Wollies’ aan het goede adres.

Buiten de haak en brei-garens, kun je de keuze bepalen in 
verschillende patronen. Zo ook speciaal op kinderen gericht 
borduurwerkjes. Je kunt het zo gek niet bedenken, Els weet er 
raad mee! Vele accessoires om het breien en haken makke-
lijker te maken, zoals breipennen in verschillende diktes, haak-
naalden in evenzovele uitvoeringen en dan ook nog patronen. 
Ook de vrijwel nergens meer verkrijgbare schoudervullingen, 
kralen en soorten elastiek: bij ‘Bakkumse Wollies’ slaag je.

Trouwens, uiteraard zijn de haak- en brei-garens er in vele 
kleuren en ook verschillende diktes. Als klap op dit vernuftig 
haak en breiwerk zelfgemaakte borduursetjes als cadeauar-
tikel speciaal voor kinderen. Kom op moeders en oma’s: aan 
de slag met de handvaardigheid!

Altijd bij de hand; 
garen en band

Els van den Himst achter haar ‘Bakkumse Wollies’-kraam.
Foto: Aart Tóth

Bakkumse

Wollies
Breien, Haken, Haakpakketten, 

Fournituren en diverse accessoires
Telefoon 06-46797312 • evdhimst@gmail.com

Borduurpakketten 
25% KORTING

daarom hebben wij krieltjes!

Karel Jansen

daarom hebben wij krieltjes!
Februari is � n kleine maand! 

Medjoul 
dadels

250 gram

€2,95

K 90

Classe Royal
500 gram

Wij doneren bij elke 
pond van deze kaas
€ 0,50
aan FightCancer 

En nog veel meer specialiteiten om van te genieten

€ 7,95

VOOR AL UW VERSE, WARME GEBAKKEN EN GEROOKTE VIS
LIMMEN 06 22011703

Warme gebakken

KIBBELING
400 GRAM € 9,95
Bij 400 gram GRATIS SAUS
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Castricum - Op het Beestjespad in de 
Tuin van Kapitein Rommel zijn allerlei 
beestjes te zien. Op woensdagmiddag 
1 maart kunnen kinderen (5-8 jaar) 
zelf een beestje komen maken. Ze 
gaan van 13.30 tot 15.30 uur aan de 
slag met verfkarton, knopen, kralen 
en chenilledraad. De kinderen mogen 

zelf kiezen wat ze willen gebruiken. 
Deelname kost 4 euro inclusief limo-
nade. Reserveren en betalen kan op 
www.tuinvankapiteinrommel.nl maar 
het aantal plaatsen is beperkt. De Tuin 
van Kapitein Rommel bevindt zich 
schuin tegenover het NS-station.
Foto: aangeleverd

Beestjes knutselen in de
Tuin van Kapitein Rommel

Limmen - Afgelopen weekend 
mochten Jack en Gerda Burgering 
120 gasten verwelkomen in Heeren 
van Limmen: 60 op vrijdag en 60 op 
zondag. Zij gingen gezellig met z’n 
allen aan tafel voor Alpe d’HuZes. 
Vrijdag was de maaltijd in Italiaanse 
sfeer, zondag stond een Duitse maal-
tijd op het programma. Beide 
avonden was er veel gezelligheid aan 
de tafels en werd van alles heerlijk 
genoten. Jack en Gerda gaan eind 

mei weer naar Frankrijk om zich in te 
zetten voor Alpe d’HuZes. Al vele 
jaren is Gerda vaste vrijwilliger, zij zet 
zich het hele jaar door in voor deze 
stichting. Ze wandelt op woensdag 
31 mei, tijdens Alpe d’huZus, één 
maal de berg omhoog. Jack heeft 
zich al zeven maal als deelnemer zich 
ingezet en gaat dit jaar de hele week 
vrijwilligerswerk bij diverse teams 
doen. Ze kijken terug op een zeer 
geslaagde actie voor dit goede doel.

Ruim 2.700 euro voor Alpe 
d’HuZes dankzij ‘Samen aan Tafel’

Castricum - Wie maak jij blij met een 
opgeruimd tuintje? Word vrijwillig 
tuinklusser! Ouderen kunnen erg 
genieten van hun tuin, maar het 
onderhoud wordt hen soms teveel. 
Ter voorbereiding van het voorjaar 
zoekt de Klussenbank van Welzijn 
Castricum naar mannen en vrouwen, 
die plezier hebben in werken in de 
tuin en ook anderen een handje 
willen helpen met hun tuinonder-
houd. Het gaat om het verrichten van 
kleine tuinklussen. De Klussenbank 
zoekt vrijwilligers voor de regio 
Akersloot, Castricum en Limmen. Er 
staat een vrijwilligersvergoeding 
tegenover. Vind jij het leuk om buiten 
te werken, onkruid te wieden en/of 
te snoeien en iets voor een ander te 
betekenen? Dan is deze vrijwilligers-
functie van tuinklusser echt iets voor 
jou! Bel VIP Castricum op 0251 
656562 of mail naar: vip@welzijncas-
tricum.nl voor meer informatie. Op 
www.vrijwilligerswerkcastricum.nl 
staan nog veel meer 
vrijwilligersvacatures.

Gezocht: vrijwillige 
tuinklussers!

Castricum - In het komende week-
einde is het carnaval en natuurlijk 
haken de organisatoren van de G-disco 
hierop in. DJ Mervyn (Heerhugowaard) 
en DJ Dylan (IJmuiden) zullen zich op 
vrijdag 17 februari verkleden en ook 
van de bezoekers wordt verwacht dat 
ze verkleed komen opdagen. Voor de 
mooist verklede bezoeker is zelfs een 
prijs beschikbaar! Bovendien zal deze 

keer nog een derde DJ aanwezig zijn. 
Wie dat is, blijft nog even geheim, maar 
het is een topper! Ouders en/of bege-
leiders zijn ook van harte welkom. Zij 
kunnen elkaar tijdens de disco in de 
voorzaal ontmoeten. De disco is van 
20.00 tot 22.00 uur en de toegangsprijs 
bedraagt 5 euro (inclusief twee 
consumptiemunten). Locatie: Welzijn 
Castricum, Dorpsstraat 30.

G-disco in teken van carnaval
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Door Henk de Reus

Sinds het uitbreken van de oorlog in 
Oekraïne bekommert Vera zich in 
Castricum over het lot van gevluchte 
Oekraïners en alles wat hierbij komt 
kijken. Denk aan het vinden van 
onderdak, vertaalwerk, het bieden 
van administratieve ondersteuning, 
het wegwijs maken binnen de 
gemeente en een school zoeken voor 
de kinderen. Ze wordt hierbij onder-
steund door vrijwilligers.

Kringloopwinkel
Sinds vorig jaar maart runt ze, samen 
met Jacqueline de Graaf, ook nog 
eens een kringloopwinkel aan het 
Kooiplein waar Oekraïners gratis 
spullen kunnen afhalen. Hier worden 
tevens hulpgoederen ingezameld die 
bestemd zijn voor verzending naar 

Oekraïne. Dit laatste gebeurt in 
samenwerking met Stichting UAID. 
Vera benadrukt dat dit alles alleen 
van de grond kon komen door de 
inzet van een enthousiaste groep 
vrijwilligers om haar heen. We 
zoeken Vera en haar mede-vrijwilli-
gers op in de kringloopwinkel aan 
het Kooiplein.

Belangrijk
In de winkel is het een komen en 
gaan van spullen ophalen en 
brengen. We tre�en Vera aan tussen 
de kledingrekken. ,,Ik was misschien 
degene die het eerst riep dat we iets 
voor de vluchtelingen moeten doen, 
maar ik vond al gauw gehoor bij 
andere mensen binnen de 
gemeente. Het leidde tot de aanmel-
ding van de vele vrijwilligers. Zonder 
hen hadden we nooit kunnen 

bereiken wat tot toe tot stand is 
gebracht. De aan het project 
verbonden mede-vrijwilligers zijn erg 
belangrijk. Zij zijn de drijvende 
kracht achter het project en daarom 
onmisbaar. In je eentje kun je veel 
willen maar begin je weinig. Ik vind 
het daarom belangrijk om de 
collega-vrijwilligers in de eer te 
betrekken’’, aldus Vera.

Vrijwilligers
Zelf coördineert ze de particuliere 
opvang, faciliteert evenementen, 
verzorgt de persberichten en onder-
houdt contact met de gemeente. 
Naast de vaste krachten bij de kring-
loopwinkel zijn er vrijwilligers die 
geld inzamelen om goederen naar 
Oekraïne te brengen en is er een 
groep die met allerlei andere zaken 
helpt. Zo worden er �etsen gerepa-

reerd en kledingrekken gemaakt. 
Sommige vluchtelingen helpen zelf 
ook wekelijks in de winkel met het 
sorteren van kleding en het inpakken 
van goederen voor transport. Een 
van hen is Julia Vijsotske (42), afkom-
stig uit Charkov. Zij is kort na het 
begin van de oorlog met haar doch-
tertje van anderhalf en haar moeder 
naar Nederland gevlucht. Sinds de 
opening van de winkel helpt ze de 
andere vrijwilligers. Ze spreekt de 
taal van de bezoekers. Dat is een 
voordeel want niet alle bezoekers 
spreken of verstaan Engels.

Helpende handen
Sandra van Zijtveld (48) wijst een 
bezoeker de weg naar het kinder-
speelgoed. Zij en haar man Erwin 
namen als eerste gastgezin een 
Oekraïense moeder met kinderen op. 
Sandra: ,,Toen er na een half jaar een 
woning voor hen beschikbaar kwam 
besloot ik een helpende hand in de 
kringloopwinkel te bieden. Ik vind 
het �jn om iets te kunnen betekenen 
voor mensen die verder niets 
hebben. Ik zie dat deze niet altijd 
voor zichzelf komen, maar ook 
spullen doorsturen naar het thuis-
front. Het feit dat ik iets voor hen kan 
betekenen geeft mij veel 
voldoening.’’

‘Veel dankbaarheid’
Jacqueline de Graaf-Buur (52) maakt 
in het Engels twee Oekraïense 
vrouwen wegwijs in de winkel. Ze 
wordt door de andere vrijwilligers de 
‘motor’ van de kringloopwinkel 
genoemd. Daarnaast biedt ze vluch-
telingen individueel hulp. Sinds 
maart steekt ze zo’n vijftien tot 

twintig uur in het beheren van de 
winkel aan het Kooiplein. Jacqueline: 
,,Ik las het artikel over Vera in de 
krant en heb mezelf direct als vrijwil-
liger aangemeld. Ik ervaar dat ik er 
heel veel energie van krijg. Ik vind de 
mensen ontzettend lief en leuk. Ze 
zijn zoals jij en ik. Het vrijwilligers-
werk kost mij geen enkele moeite en 
ik ervaar veel dankbaarheid.’’

Voldoening
Renate Zuurbier (52) is bezig met het 
sorteren van huishoudelijke spullen. 
Ze meldde zich als vrijwilliger aan 
toen de kringloopwinkel vorig jaar 
maart werd geopend. Ze zorgt voor 
het innemen en sorteren van de van 
goederen die worden binnenge-
bracht en geeft deze een plek in de 

winkel. Ook helpt ze mensen die op 
zoek zijn naar bepaalde spullen. Dit 
alles doet ze elke maandagmiddag. 
Renate: ,,Ik wil er graag voor mijn 
medemens zijn. De voldoening die ik 
uit het vrijwilligerswerk haal is de 
blijdschap die ik van de gezichten 
a�ees als ze merken dat anderen er 
voor hen zijn.’’

Wensen
Vera en haar vrijwilligers missen 
node een bedrijfssteekwagen. Verder 
bestaat het plan om supermarktac-
ties te organiseren en zo voedsel en 
verbandmiddelen in te zamelen voor 
Oekraïne. Deze acties hebben alleen 
zin als het transport van de goederen 
gratis kan plaatsvinden. Het vervoer 
naar Polen wordt kosteloos verzorgd 
door transportbedrijf Van Duuren uit 
Vianen. Voor het vervoer van 
goederen van Polen naar de plaats 
van bestemming in Oekraïne is nog 
geen �nanciering gevonden. Men 
probeert hiervoor geld in te zamelen.

Hiernaast is men op zoek naar 
mensen die bereid zijn om anderhalf 
uur per week Nederlandse les aan de 
vluchtelingen in Castricum te geven. 
Vrijwilligers kunnen zich hiervoor 
aanmelden via kringloopoekraine-
castricum@gmail.com.

Nederlandse les
Voordat het interview wordt afge-
sloten wil Vera nog een ding te berde 
brengen. Het pand van het voorma-
lige Discovery staat al geruime tijd 
leeg. Het zal te zijner tijd gesloopt 
worden. Vera: ,,We zouden het 
gebouw heel goed kunnen 
gebruiken om Nederlandse les te 

geven en bijeenkomsten en activi-
teiten voor de kinderen en hun 
ouders te organiseren. Enige tijd 
terug legden we het verzoek bij de 
gemeente neer om het gebouw hier-
voor tijdelijk te mogen gebruiken. 
Helaas ontvingen we nog geen 
reactie...’’

Doneren
U kunt donaties doen via de website 
van stichting UAID (www.uaid.nl). 
Wilt u goederen doneren, neem dan 
contact op met kringloopoekraine-
castricum@gmail.com. U kunt ze ook 
spontaan langsbrengen tijdens de 
openingstijden. Deze zijn op 
maandag van 15.00 uur tot 17.00 uur 
en op zaterdag van 11.00 uur tot 
13.00 uur.

Castricum - Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis mocht Vera Fetisova (44) namens vrij-
willigers die Oekraïense vluchtelingen ondersteunen de gemeentelijke waarderingsspeld in ontvangst nemen. 
Vera ervaart dit als een grote eer en tevens als een stimulans om als vrijwilligersteam op de ingeslagen weg 
verder te gaan.

Vera Fetisova: ,,Waarderingsspeld 
stimulans om op deze weg verder te gaan’’

Van links naar rechts: Vera Fetisova, Sandra van Zijtveld, Jacqueline de Graaf, Julia Vijsotske met dochtertje Carolina en Renate 
Zuurbier. Foto’s: Henk de Reus

Vera Fetisova: ,,De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter het project en daarom onmisbaar.’’

Bezoekers snu�elen tussen kledingrekken om te kijken of er iets voor hen bij zit.
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40 opbrengst  41 in orde  42 arbeidsovereenkomst (afk.)  43 docto-
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ontzetting  14 eenjarig dier  15 scheepstouw  16 ten behoeve van  
17 bijbelse fi guur  20 Spaanse uitroep  21 strafwerktuig  22 soort 
hert  25 hoofdstuk  28 gierig  30 harde wind  31 dierentuin  33 biedt 
zich aan  35 ongebonden  36 Amerika  38 watering  42 toilet  43 
spinsel  45 fl ard  47 muziekinstrument  49 Turks bevelhebber  50 
voor  52 bloeiwijze  54 humorloos  55 als het ware  56 met uitzonde-
ring van  58 viseter  61 brompot  62 schaakstuk  65 sprookjesfi guur  
68 één en ander (afk.)  70 namelijk  71 zie aldaar.
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Een nieuwe paraplu, tas of 
portemonnee hebben we 
allemaal zo nu en dan nodig. 
Hiervoor kun je terecht bij 
Trend Leder in winkelcentrum 
Geesterduin. Hetty Zewald en 
haar partner bieden een zeer 
ruime keuze en hebben service 
hoog in het vaandel staan. 
Vakantieplannen? Kom dan 
snel eens langs om de grote 
collectie ko� ers en reistassen te 
bekijken! Onder de inzenders 
van de juiste oplossing van 
onze puzzel mogen wij deze 
week een cadeaubon ter 
waarde van  €20,- verloten, te 
besteden bij Trend Leder. 
Neem alvast een voorproe� e 
via www.trendleder.nl en de 
sociale media.

Mail de oplossing voor 
maandag 20 februari naar
puzzel@castricummer.nl

TIP VOOR
VADERDAG

TIP VOOR
VADERDAG

OPENINGSAANBIEDING

Geesterduin 42 CASTRICUM
(0251) 65 99 39

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
@TREND.LEDER.CASTRICUM

www.trendleder.nl

30 % korting op
zomerse kleuren

75 cm van € 229,- nú voor € 179,-
69 cm van € 219,- nú voor € 169,-

Samsonite S'Cure

LEZERSPOST

De bewoners en gebruikers van de Schulpvaart zijn bijeengekomen in 
verband met expansiedrift van onder andere de gemeente Castricum. 
Enkele zwanen hebben hun nek uitgestoken en een samenkomst in 
de grote bocht, ook wel een knik genoemd, georganiseerd. Om het 
niet te laten ontaarden in een geklik, geklater en gesnater hebben zij 
de wijze uil uitgenodigd om als gelouterde gespreksleider op te 
treden. Na een korte inleiding van de uil nam een van de zwanen het 
woord. Zij vertelde over de lange historie van de Schulpvaart. Elke 
bewoner geniet nu van de rust en stilte. Maar wat staat er nu te 
gebeuren? Kwaadaardige machines ploegden door het grasland. De 
reeds aanwezige kieviten moesten uitwijken naar verre broed-
plaatsen. De nu ontstane kanaalachtige sloten liggen er verlaten bij in 
een nu nog desolate omgeving. En nu moest men toezien dat er een 
brug over hun Schulpvaart geplaatst werd.

De wijze uil opperde een commissie te benoemen die het een en 
ander zou gaan onderzoeken en een gedegen rapport uit te laten 
brengen. De rechtse eenden konden zich niet langer bedwingen en 
kwaakten: ,,Dat wordt weer opgeborgen in de bekend la! Dit is een 
brug te ver! Vrijheidsberoving! We gaan protesteren of emigreren!’’ De 
wijze uil maande tot kalmte en sprak: ,,We moeten de mens niet als 
vijand beschouwen, doch als medebewoner op deze aardbol. Laten 
we hopen dat zij zich zullen verbazen en met ons genieten van de rust 
en schoonheid van een van de laatste historische plekjes in ons mooie 
dorp. Laten wij na enige tijd weer samenkomen en zien hoe de vlag er 
dan bij staat. ,,Een vlag staat niet, maar hangt’’, was luid aan de rech-
terzijde te horen. De uil glimlachte slechts. Hij had de spreker herkend.

Dick Groot

Bijdrage ingekort door de redactie. De volledige bijdrage is op
www.castricummer.nl te lezen.

Spoedvergadering 
bewoners Schulpvaart

Sporthal De Bloemen zal wederom 
worden omgetoverd tot een 
geweldig theater. Nienke van der 
Berg verzorgt de presentatie en 
draagt zelf ook vocaal haar steentje 
bij. Het koor van ongeveer vierhon-
derd kinderen zal begeleid worden 

door de professionele band van 
Shenk Entertainment en dansers van 
clubMariz, allemaal onder vakkun-
dige leiding van dirigent Rolien van 
Eikelenboom. De toegangsprijs voor 
dit muzikale spektakel blijft ongewij-
zigd: 12 euro per persoon. In tegen-

stelling tot vorig jaar is op 24 juni 
slechts één voorstelling om 19.00 
uur. Dit om de kinderen niet te veel 
te belasten met repetities, try-out en 
twee voorstellingen. Het hoofdoel 
van dit festijn is Stichting Cystic 
Fibrosis, die zich inzet voor onder-
zoek naar het juiste medicijn voor 
kinderen met de taaislijmziekte. 
Voorlopig is noteren in de agenda 
genoeg. Bezoek regelmatig de 
website www.kidsinconcert.nl voor 
het laatste nieuws. De kaartverkoop 
start waarschijnlijk begin mei.

Castricum - De voorbereidingen voor ‘Kids in Concert’ op zaterdag 24 juni 
zijn in volle gang. Naast scholen uit Castricum nemen ook scholen uit 
Uitgeest en Heiloo deel. Er wordt inmiddels volop gerepeteerd. De orga-
nisatoren verwachten het bezoekersaantal van vorig jaar minimaal te 
kunnen evenaren. Toen kwamen zo’n duizend mensen naar de optredens 
kijken.

Nieuwe editie ‘Kids in Concert’ 
in voorbereiding

Kids in Concert in 2022. Foto: aangeleverd

Castricum - Het teruggeven van 
grond aan de natuur beperkt zich 
niet tot het gebied Zanderij-Noord. 
Vanaf eind januari knapt PWN name-
lijk een terrein van ruim een hectare 
op dat tussen de velden van Vitesse 
’22 en de Beverwijkerstraatweg ligt 
en vroeger werd gebruikt voor 
tuinbouwactiviteiten. 
Daardoor is het gebied geleidelijk 
overwoekerd met onder andere 
bamboe, reuzenbereklauw en 
sneeuwbes. 

De �rma Hes is momenteel druk 
bezig met het afgraven van grond en 
de afvoer van wortels. 
Ook wordt de dichtgegroeide poel 
opgeschoond en vergroot, zodat 
deze ruimte biedt voor diverse am�-
bieën en insecten. 
In het zuidelijk deel wordt een 
bloemrijke akker aangelegd en het 
open deel wordt kruidenrijk gras-
land. PWN verwacht dat de werk-
zaamheden tot half maart duren. 
Tekst en foto: Hans Boot

Nieuw natuurgebied langs 
Beverwijkerstraatweg



HET DAGELIJKS LEVENCONSUMENT WIL NIET OPDRAAIEN VOOR 
HOGERE KOSTEN VAN DUURZAME KEUZES

Volgens Deloitte kan uit de onder-
zoeksresultaten de conclusie worden 
getrokken dat Nederlanders voor een 
dilemma staan. Enerzijds realiseren 
mensen zich wel dat duurzame keu-
zes noodzakelijk zijn, maar anderzijds 
lijken de zorgen over inflatie en een 
dreigende recessie nog groter te zijn. 
Anders gezegd: duurzaam leven is 
prima, maar het mag niet meer gaan 
kosten dan we nu al kwijt zijn om ons 
dagelijkse leven te kunnen leiden. 
Dat het onderzoek juist in een perio-
de van hoge inflatie werd uitgevoerd, 
zal hier wellicht een rol bij hebben 
gespeeld. Consumenten geven in al-
le sectoren van de consumentenin-
dustrie aan dat de overheid het pro-
bleem zou moeten oplossen. Veel 
mensen wijzen daarbij naar de moge-
lijkheid om subsidies te verstrekken 
aan bedrijven die biologische produc-
ten produceren of inkopen. Hierdoor 
zouden deze producten voordeliger 
in aanschaf worden, waardoor meer 

mensen overstag zullen gaan. Het zijn 
vaak de hogere prijzen die mensen er 
nu van weerhouden om andere keu-
zes te maken. Ook vindt een meer-
derheid van de ondervraagden dat 
de overheid luchtverkeer meer zou 
moeten belasten en milieuvriendelijk 
reizen juist nadrukkelijker zou moeten 
stimuleren. 

Rekeningrijden
Een ander goed voorbeeld van de 
tweestrijd waarin veel consumenten 
zich bevinden, is het rekeningrijden. 
Jarenlang is dit al een politiek heet 
hangijzer geweest. Bij rekeningrijden 
betaalt een automobilist meer belas-
ting naarmate het aantal gereden ki-
lometers stijgt. Dat klinkt rechtvaar-
dig, maar daarover zijn de meningen 
verdeeld. Experts menen dat door 
het invoeren van rekening rijden meer 
mensen een auto zullen aanschaf-
fen, juist omdat ze bij weinig kilome-
ters dan voordeliger uit zijn in ver-

Veel mensen bese�en het belang van duurzame keuzes, maar willen 
hiervoor niet de rekening gepresenteerd krijgen. Dat blijkt uit de resultaten 
van een consumentenonderzoek dat eind vorig jaar in opdracht van 
financieel en zakelijk dienstverlener Deloitte werd uitgevoerd. Het bedrijf 
liet de meningen van ruim tweeduizend volwassenen in Nederland peilen 
over het maken van duurzame keuzes in het dagelijks leven.

gelijking tot het traditionele systeem 
van wegenbelasting. Dat zou ertoe 
leiden dat er juist meer auto’s op de 
weg komen. Ook zou rekeningrijden 
vooral de mensen duperen die geen 
goed alternatief voor de auto heb-
ben. Voor deze mensen geldt immers 
dat ze door de maatregel wel duur-
der uit zijn, terwijl ze er niet minder 
door (kunnen) gaan rijden.

Vertrouwen
Ook het vertrouwen dat consumenten 
hebben in de duurzaamheid van pro-
ducten, blijkt niet groot te zijn. Wan-
neer een product voorzien is van een 
duurzaamheidslabel, is lang niet ie-

dereen ervan overtuigd dat dit pro-
duct ook daadwerkelijk duurzaam is. 
Slechts een derde van de responden-
ten gaf aan dit vertrouwen te hebben. 
Verder valt op dat met name de men-
sen die geboren zijn in de jaren 60, 70 
en 80 (generatie X) weinig enthousi-
ast lijken te zijn over het dieper in de 
buidel tasten voor duurzamere pro-
ducten. Voor jongeren geldt dit ook, 
maar deze groep is doorgaans sowie-
so al minder draagkrachtig. Bij het 
onderzoek dat Deloitte liet uitvoeren, 
werden volwassen Nederlanders in 
vier verschillende leeftijdsgroepen be-
trokken. Ook werd een verdeling ge-
maakt op basis van inkomensgroep.

OIT Technisch 
Installatie Bureau
Wilhelminalaan 47,
1901 DM Castricum
0251 – 650 724
06 – 535 294 08
info@oit.nl
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De voordelen









Geen zonnepanelen? Geen probleem!



Stap 1. Vraag
een offerte

aan



Stap 2.
Aanvullende

vragen?



Stap 3. Zappi
installeren
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1. Betegel niet je hele tuin
De laatste jaren wordt ons land steeds vaker 
getro�en door zware regenbuien. In korte tijd 
valt er meer regen dan onze riolering kan 
verwerken. Het gevolg is dat straten en trottoirs 
blank komen te staan. Vaak loopt het water ook 
huizen, winkels en kelders in. Dat levert een 
behoorlijke schadepost op. We kunnen dit voor-
komen door altijd een deel van onze tuinen 
open te houden. Geen tegels in de hele tuin, 
maar ook een perk met beplanting, waardoor 
het water eenvoudig de grond in kan zakken.

2. Houd rekening met het onderhoud
Woon je in een bosrijke omgeving? Heb je zelf 
veel bomen of ander groen in je tuin? In beide 
gevallen zul je er rekening mee moeten houden 
dat je tegels sneller vies worden. Er bestaan 
zogenoemde onderhoudsvrije tuintegels van 
keramiek. Die worden minder snel vuil en zijn 
ook eenvoudiger te reinigen. Wanneer je tegels 
op een schaduwrijke plek liggen, is de kans op 
een groene aanslag sowieso groter. Leg ze bij 
voorbaat niet in de schaduw, maar juist in de 
zon.

3. Prijs versus kwaliteit
Een goedkope tuintegel klinkt misschien 
aantrekkelijk, maar is het meestal niet. Aantrek-
kelijk wel voor de portemonnee, maar niet 

vanuit gemak. Veel goedkope partijen tuinte-
gels die handelaren aanbieden, bestaan uit 
zogenoemde B-keus en wijken vaak af qua 
formaat of kleur. Slechte tegels zijn bovendien 
vaak ook lastiger schoon te krijgen of vertonen 
vaker vlekken.

4. Maak vooraf een ontwerp
Teken bij voorkeur de gehele tuin op schaal. Zo 
kun je exact bepalen wat je waar wilt realiseren. 
Een terras, een tuinpad, een gazon of een 
bloemperk? Alles krijgt zijn plek in de tekening 
en wordt exact op de juiste maat ontworpen. Zo 
kun je vrij snel zien wat de (on)mogelijkheden 
in jouw tuin zijn. Laat het aanleggen over aan 
iemand die er handig in is. Het leggen van tuin-
tegels is een secuur werkje waarbij heel wat mis 
kan gaan.

5. Eigenschappen van tuintegels
Een donkergekleurde tuintegel zal meer 
warmte vasthouden dan een lichte tegel, die 
het zonlicht re�ecteert. Als de zon in de zomer 
fel schijnt, kan een tuintegel met gemak 45 tot 
50 graden Celsius worden. Daar loop je liever 
niet op blote voeten overheen. Je kunt er ook 
voor kiezen om in bepaalde delen van je tuin 
een andere kleur tegel te leggen. Daarnaast kun 
je ook met de formaten variëren om een 
speelser e�ect te krijgen.

Zo kies je de juiste tegels 
voor in de tuin

Het voorjaar komt eraan en dus gaan veel mensen juist nu weer plannen maken voor 
het inrichten van de tuin. Ben je toe aan nieuwe tuintegels, dan is het zinvol om je eerst 
goed te oriënteren op de mogelijkheden. Er zijn heel wat kwaliteiten en formaten tuin-
tegels verkrijgbaar. Als leek weet je meestal niet goed waarop je moet letten. We 
hebben de belangrijkste zaken hieronder voor je op een rij gezet.

Woningaanbod stijgt weer
Er worden in onze regio weer meer woning te koop gezet en minder woningen 
verkocht. Daardoor stijgt het woningaanbod, zo blijkt uit een analyse van de in het 
laatste kwartaal van 2022. Toch is er nog geen sprake van een gezonde woningmarkt. 
De zogenoemde krapte-indicator geeft aan uit hoeveel woningen een consument kan 
kiezen. Deze indicator steeg weliswaar van ongeveer 1,3 naar iets boven 3, maar pas 
bij een waarde van 6 wordt de woningmarkt als gezond bestempeld. Daarnaast zijn er 
ook zorgen met betrekking tot de kosten voor de aanschaf van een nieuwe woning. 
Weliswaar dalen de prijzen van woningen de laatste tijd weer, maar daar staat tegen-
over dat de hypotheekrente is gestegen. Met name voor starters op de woningmarkt 
kan dit tot gevolg hebben dat de aankoop van een huis alsnog lastiger is geworden.

6. Beton versus keramiek
Tuintegels van beton of keramiek worden vaak 
toegepast. Elk hebben ze hun voor- en 
nadelen. Een betonnen tuintegel heeft door-
gaans een open structuur, waardoor vuil zich 
er gemakkelijk aan kan hechten. De duurdere 
exemplaren hebben een betere toplaag, waar-
door dat e�ect minder groot zal zijn. Boven-
dien behoudt zo’n dure toplaag ook beter zijn 
originele kleur. Het leggen van betontegels is 
relatief eenvoudig, omdat je ze direct op de 

kale grond kunt leggen. Ga je voor een kerami-
sche tegel, dan vergt het leggen wat meer 
voorbereiding. Weliswaar heb je hiermee een 
kwaliteitstegel die nagenoeg onderhoudsvrij 
is, maar gewoonlijk moet je hiervoor wel eerst 
een deel van je tuin afgraven, om vervolgens 
een ondergrond te kunnen leggen van 
gebroken puin, met daarop een cementvloer. 
Dat is nodig omdat keramische tegels anders 
bij strenge vorst scheuren zouden gaan 
vertonen.

IN 4 STAPPEN
UW HUIS VAKKUNDIG GEÏSOLEERD

Isoleren heeft een direct eff ect op uw energierekening, maar – iets wat vaak vergeten wordt - ook een ongekend 
positieve invloed op uw woon- en leefcomfort. Het isoleren van uw woning levert u, los van een besparing 
van 30 tot 50 procent op energie, dan ook veel meer woonplezier op. Om een langdurig eff ect te kunnen 
garanderen, gebruiken wij bij voorkeur onze unieke Neopixels HR++ Isoparel® om uw spouwmuur te isoleren. 
Ook voor vloerisolatie vindt u bij ons de ideale oplossing met o.a. Icynene (watergedragen PUR).

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of bezoek onze website en ontdek hoe wij
uw huis in no-time kunnen veranderen in een heerlijk comfortabel thuis.

INSPECTIE BOREN VULLEN AFWERKEN

ENERGIEREKENING 
OMLAAG
WOONCOMFORT 
OMHOOG
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Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’

Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur

Schouwen – Haarden - Kachels

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’

Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur

Schouwen – Haarden - Kachels
schouwen - haarden - kachels

Lamoraalweg 69 | Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘De Weidjes’
Telefoon 072 - 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl
Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 en za. 10.00-16.00 uur.

Zondag 
12 februari zijn 

wij geopend 
van 12.00-16.00 uur

Kom 
vrijblijvend 

langs in onze 
gezellige 

showroom!

Schouwen - Haarden - Kachels



1. Zonnepanelen
Met zonnepanelen op je dak druk je de elektri-
citeitskosten behoorlijk. Je energierekening 
gaat dus omlaag en dat is goed voor de porte-
monnee. In een aantal jaren tijd heb je de 
kosten voor het aanscha�en en monteren van 
de panelen terugverdiend. Weliswaar wordt het 
leveren van elektriciteit aan het netwerk op 
termijn nauwelijks nog gecompenseerd, maar 
desondanks blijven zonnepanelen een renda-
bele investering.

2. Isolatie
Isolatie is uiteraard ook een belangrijke optie 
om je woning te verduurzamen. Ga naar een 
(online) doe-het-zelf winkel voor de benodigde 
bouwmaterialen en ga zelf aan de slag of 
schakel een ervaren klusser in om het voor je te 
doen. Denk aan spouwmuurisolatie, dak- en 
vloerisolatie, maar ook bijvoorbeeld aan goede 
kozijnen en hoog-rendementsglas. Ook op dit 
punt is het slim om te informeren of je in 
aanmerking komt voor subsidie.

3. Luchten
Dit klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, 
want zo laat je toch juist de kou of de hitte 
binnen? Toch is het cruciaal om je huis goed te 
luchten. Dit is beter voor je gezondheid, omdat 
vervuilde en vochtige lucht hierdoor naar 

buiten kan ontsnappen. Opgehoopte bacteriën 
en virussen laat je zo naar buiten en schone 
lucht komt naar binnen. De lucht in huis is dan 
droger en schoner, waardoor schimmels 
minder kans krijgen om zich te ontwikkelen. 
Bovendien kost het veel minder energie om 
droge lucht te verwarmen dan warme lucht. 
Dus, ook in de winter, zorg dat het raam op je 
slaapkamer op een kiertje staat en zet in de 
ochtend de ramen even lekker open.

4. Korter douchen, verwarming lager
Door korter te douchen en de thermostaat van 
de verwarming een graadje lager te zetten, 
bespaar je enorm veel energie. Zet desnoods 
een kookwekker in de badkamer, zodat je weet 
wanneer jouw vier of vijf minuten om zijn. Je 
wordt je dan bovendien bewuster van hoe lang 
je eigenlijk altijd doucht. Zolang het niet hard 
vriest, kun je ook de verwarming helemaal 
uitzetten in de ruimten waar je geen gebruik 
van maakt. Vriest het wel, zet de knop dan een 
klein beetje open om te voorkomen dat de 
leidingen bevriezen en kapot gaan.

5. Zorg voor behoud van de 
temperatuur binnen

Met wat slimme maatregelen kun je ervoor 
zorgen dat de binnentemperatuur zowel in de 
winter als in de zomer aangenaam blijft. In de 

Acht suggesties om je huis te 
verduurzamen

De energiekosten zijn schrikbarend gestegen. Tegelijk bese�en ook steeds meer 
mensen dat we zorgvuldiger met onze planeet moeten omspringen. Het is dus een 
goed idee om je huis zo milieuvriendelijk en e�ciënt mogelijk te maken. Maar hoe doe 
je dat het beste? Er zijn zowel kleine als grote maatregelen die je kunt nemen om dat 
doel te bereiken.

winter kun je maatregelen nemen tegen tocht, 
zoals het aanbrengen van een tochtstrip en een 
gordijn voor de voordeur. Ook een vloerkleed 
zorgt voor veel meer comfort. Achter de 
verwarming kun je radiatorfolie en -ventila-
toren aanbrengen om de warmte optimaal te 
benutten en verdelen. In de zomer houd je het 
binnen heerlijk koel door ’s ochtends vroeg de 
warme lucht te laten ontsnappen door ramen 
en deuren tegenover elkaar open te zetten. 
Zodra het kwik oploopt, doe je alles dicht. 
Plaats zonneschermen en gordijnen om de zon 
buiten te houden, dit scheelt enorm veel 
warmte binnen.

6. Airconditioner
Met een airconditioner houd je het ook aange-
namer binnen. Zowel in de zomer als in de 
winter. Aangezien op dit moment elektriciteit 
goedkoper is dan gas, is een de airco een 
goede methode om het huis te verwarmen. Dit 
is helemaal het geval wanneer je zonnepanelen 
hebt. Kies voor een model met een hoog ener-

gielabel, zodat je niet onnodig energie 
verbruikt.

7. Spaarlampen
Een belangrijk advies voor verduurzaming van 
je woning: vervang de verlichting in het gehele 
huis door ledlampen. Dit scheelt echt enorm 
veel voor wat betreft het energieverbruik. 
Tegenwoordig is dit type verlichting verkrijg-
baar in alle vormen, sterktes en lichtsoorten; 
van helder fel, tot zachte en warm en zelfs in 
vrolijke kleurtjes.

8. Warmtepomp
De aanschaf van een warmtepomp vergt een 
�inke investering (waar je vaak subsidie voor 
kunt aanvragen) maar daarvan heb je dan wel 
jarenlang pro�jt. Een warmtepomp vraagt 
weinig onderhoud en heeft levensduur van 
minstens vijftien jaar. Je hebt dus nauwelijks 
onderhoudskosten en bent voor een lange 
termijn voorzien van warmte.
(bron: wonen.nl)

Een KAST op maat zoals u dat wilt 

Een KAST onder uw schuine dak met volledige benutting 
van de beschikbare ruimte 

Een KAST naast uw bed, ondanks  de smalle ruimte
uitgevoerd met vouw deuren 

Een KAST met een  kledinglift voor de hoge ruimtes 

Een KAST met de door u gewenste indeling 

EEN MAATWERKKAST
 ZOALS U DAT WILT 

KIJK OP VANBURGSTEDEN-MEUBELMAKERIJ.NL

Kennemerstraatweg 536
1851 NH Heiloo
072 533 77 56
vanburgsteden.antiek@wxs.nl

• Sanitair •    Gasinstallaties
• CV- ketels •    Drinkwaterinstallaties
• Verwarmingsinstallaties  •    Riolering

Staat uw opdracht hier niet tussen? 
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
06- 8355 5530 of mail naar zentveld-installaties@hotmail.com 

LOODGIETER NODIG? 
BEL ZENTVELD INSTALLATIES!

Loodgieter nodig? 
Bel Zentveld 
Installaties! Bent u 
op zoek naar een 
goede loodgieter? 
Neem dan contact 
op met Zentveld 
Installaties. Beschik-
baar voor alle werk-
zaamheden op, in of 
onder uw woning. 
Werkzaam in heel 
Noord-Holland.

Wat kan Zentveld 
Installaties voor u 
betekenen?
Dagelijks houd ik mij 
bezig met het plaat-
sen, onderhouden en 
repareren van;



Wat kunt u allemaal 
met de overwaarde 
van uw woning doen? 
Informatiebijeenkomst 
55-plussers op 14 maart 
2023 van 13.30-15.30 uur 
bij Wijkcentrum De Oever in 
Alkmaar. 
Hypotheekadviseur, 
vermogensbeheerder en 
notaris praten u bij.

Aan de hand van korte 
presentaties hoort u 
over onderwerpen 
als hypotheken en (aanstaand) pensioen, het kopen van een nieuwe woning, 
overwaarde, duurzaam (zeg maar ‘donkergroen’) beleggen en de beste testamenten 
voor eigenwoningbezitters. Aansluitend blijven alle sprekers om uw vragen te 
beantwoorden.

Hypotheekadviseur
Susan van der Graaf van De HypotheekAcademie krijgt vaak van 55-plussers te horen 
dat zij denken geen hypotheek meer te kunnen krijgen. Er zijn nu juist meer opties voor 
mensen met een laag (pensioen)inkomen voor een hypotheek. Bijv. voor het opnemen 
van overwaarde (verbouwen/verduurzamen) of door een nieuwe, meer passende 
woning te kopen. Aansluitend vertelt Susan u ook iets over het kopen van een woning 
in deze roerige woningmarkt.

Duurzaam Vermogensbeheerder
Wouter van Leusen van Stan&Wende krijgt veel vragen van 55-plussers die hun 
geld zo groen en duurzaam mogelijk willen beleggen. Denk aan een studiepot voor 
kleinkinderen, een (lijfrente)polis die binnenkort uitkeert, of uw eigen (pre)pensioen 
regelen. Maar ook een erfenis waar u zorgvuldig mee wilt omgaan. En natuurlijk wilt 
u weten welke beleggingen u het beste kunt kiezen. Ook wordt kort ingegaan op de 
nieuwe pensioenplannen. Best veel vragen waar Wouter u bij kan helpen. 

Notaris
Annamaria Lopez-Brea van Notaria is heel goed in het uitleggen, in begrijpelijke taal, 
van de complexe vragen die een eigen woning in een nalatenschap kunnen oproepen. 
Zeker als er veel overwaarde is, loont het de moeite om een testament te maken en 
daarmee uw partner op dit moeilijke moment praktisch én financieel te ontlasten. 
En Annamaria vertelt u over het Levenstestament, waar veel belangstelling voor is.

Nieuwsgierig?
U kunt deze bijeenkomst kosteloos 
en vrijblijvend bijwonen. 
Wel graag aanmelden via 
digna@hypotheekacademie.nl. 

Wanneer: 
Dinsdag 14 maart a.s., 13.30-15.30 uur
Waar: Wijkcentrum De Oever 
Amstelstraat 1, Alkmaar 
Aanmelden: Per email 
digna@hypotheekacademie.nl
Voor vragen: 072-5317541

Bent u “STEENRIJK”? 
Maar “straatarm” op de bankrekening?

Die app-groepen zijn opgezet voor het 
verhogen van de veiligheid in de buurt en in 
sommige wijken werkt dat goed. In andere 
wijken worden deze apps echter meer als 
buurtbabbelbox gebruikt, waarbij een aantal 
bewoners de boventoon voert. Sociaal gezien 
is dit prima, maar het heeft tot gevolg dat 
urgente berichten niet of te laat gelezen 
worden. Dat doet de doelstelling van de app 
teniet. Een tweede probleem is dat door de 
veelheid van app-aanbieders niet iedereen 
dezelfde app gebruikt. Dit komt de e�ectiviteit 
van de apps niet ten goede. Daarnaast kunnen 
mensen die geen smartphone gebruiken, waar-
onder de echt ouderen, niet meedoen. Helaas 
zijn deze ouderen vaak de doelgroep van crimi-
nelen. Deze ouderen hebben echter wel een 
‘ouderwetse’ vaste telefoon of eenvoudig 

mobieltje en kunnen daarmee goed overweg. 
Als oplossing hiervoor is BurenAlert ontwik-
keld. Dit systeem werkt via ‘gewone’ telefoon-
techniek en iedereen met een mobiele tele-
foon, smartphone of vaste telefoon kan mee 
doen. Dus ook die oudere buren die vaak 
doelwit zijn van criminelen met babbeltrucs.
Het werkt als volgt: stel, je had een paar 
verdachte types aan de deur of je verwarde 
buurman is zoek. Je pakt dan de telefoon, belt 
het BurenAlert-alarmnummer, spreekt een 
bericht in en verbreekt de verbinding. Direct 
daarna gaat bij de deelnemende buren, in een 
straal van vijfhonderd meter, de telefoon over. 
Zij horen het ingesproken bericht. Zo is 
iedereen direct alert. BurenAlert is nu in heel 
Nederland gratis beschikbaar. Via www.burena-
lert.nl kan men zich aanmelden voor deelname.

BurenAlert waarschuwt buurt-
bewoners direct per telefoon

Nederland wordt overspoeld met buurtpreventie-app’s en buurtwhatsappgroepen. 
Fantastisch zou je denken, maar is dat wel zo?

De servers in grote datacentrums ge-
bruiken elektriciteit. Bovendien moeten 
ze in een gekoelde omgeving staan om 
optimaal te kunnen functioneren, dus 
is klimaatcontrole in dergelijke pan-
den essentieel. Daarbij komt CO2 vrij 
en dat is nou net niet wat we willen. Je 
kunt heel precies berekenen hoeveel 
uitstoot een dataserver veroorzaakt. 
Ook kun je exact bepalen hoeveel data 
zo’n server kan verwerken. Als je over 
deze informatie beschikt, kun je door-

rekenen hoeveel CO2-uitstoot een e-
mailtje veroorzaakt. Stel je voor dat je 
een heel jaar lang elke dag twintig e-
mails zou versturen. Je hebt dan even-
veel CO2-uitstoot gerealiseerd als wan-
neer je duizend kilometer met een auto 
zou afleggen. Het is dus de macht van 
de getallen die hier speelt. Je denkt 
misschien dat het zo’n vaart niet zal lo-
pen, maar als je al die gegevens bij el-
kaar optelt, kom je dus op dergelijke 
grote getallen uit.

Je hebt er misschien nooit echt bij stilgestaan, maar jouw eigen online 
e-mailbox draagt een heel klein beetje bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. 
Immers, de mailtjes die daarin blijven staan, zijn kleine beetjes data op 
een server. De laatste jaren zijn we steeds meer data gaan bewaren. Maar 
is al die opslag werkelijk nodig? Al die foto’s die je maakte van etentjes? 
Al die screenshots, waar je waarschijnlijk nooit meer naar kijkt? En al die 
berichtjes, die je verstuurde om iemand even snel iets te melden, maar die 
nog steeds in het postvak verzonden items staan? Ruim ze op!

Je e-mail opschonen draagt 
bij aan een duurzamer leven

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ
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Castricum - Wie in deze wintertijd een kijkje neemt op Camping Bakkum, is getuige van een metamorfose op het 
winkel- en horecaplein nadat deze centrale plek jarenlang onaangetast is gebleven. Tijden veranderen echter en de 
camping was van mening dat een rigoureuze herinrichting met toevoeging van nieuwe functies noodzakelijk was. Daar 
wordt met man en macht aan gewerkt, want het project moet natuurlijk voor het begin van het komende kampeersei-
zoen zijn voltooid. Over een paar weken is hiervan ook in deze krant meer te zien. Tekst en foto: Hans Boot

Winkelplein Camping Bakkum op de schop

Castricum - Tegenwoordig hoor je regelmatig dat bewoners van een straat 
niet weten wie hun buren zijn en daar ook weinig tot geen bemoeienis mee 
hebben. Dat geldt echter niet voor Richard en Liz Blaauw, die met hun doch-
tertje Fiona eind januari vanuit Amsterdam verhuisden naar de Rossinistraat in 
Castricum. Dit werd aangekondigd op een creatieve fotokaart die elke 
bewoner van deze straat keurig per post ontving. De kaart vermeldt ook dat 
de familie er zin in heeft om de medebewoners te ontmoeten. Volgens 
Richard en Liz gaat dat wel lukken: ,,We hebben veel leuke reacties binnen 
gekregen en bijna iedereen heeft een kaartje teruggeschreven.’’ Tekst en foto: 
Hans Boot

Nieuwe buren stellen zich voor…

Door Hans Boot

In de raadsvergaderingen van 12 en 
19 november 2020 werd een motie 
behandeld over de lokale woondeal. 
Daarin wordt het college verzocht 
om te inventariseren welke kansen er 
liggen om kleinschalige woning-
bouwinitiatieven mogelijk te maken 
langs de linten in het buitengebied. 
Ook worden eigenaren van de betref-
fende percelen uitgenodigd om 
plannen kenbaar te maken bij de 
gemeente en deze te bundelen, te 
kaderen en als locatie aan te bieden 
aan de provincie.

Het besluit bestaat uit twee fasen. 
Voor Fase 1 heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden van zeven op een 
kaartje aangegeven gebieden die in 
aanmerking komen voor een 
beperkte toevoeging van woningen. 
Genoemd worden Noord Bakkum, 
Bakkum-Noord, Hoogegeest (oost-
zijde) in Akersloot, Oosterzijweg en 
Achterweg in Limmen en in 

Castricum de Beverwijkerstraatweg 
en Breedeweg-Doodweg. Fase 2 
behelst een aanpak om de uitvoering 
van de motie qua inhoud en proces 
af te ronden. In de stukken wordt 
nergens melding gemaakt van de 
doelgroepen waaraan bij bedoelde 
bebouwing wordt gedacht, maar uit 
de beraadslagingen kan al gauw de 
conclusie worden getrokken dat het 
overal om duurdere woningen gaat.

Reactie PvdA
Op 26 januari werd het raadsvoorstel 
voor de uitvoering van Fase 2 
besproken in de commissie onder 
leiding van Harold Ebels. Daaruit 
bleek dat zijn partij D66, de VrijeLijst, 
Forza! en de PvdA tegen het voorstel 
waren. Raadslid Peter Pinkhaar van 
laatstgenoemde partij licht toe 
waarom hij het voorgenomen besluit 
niet ondersteunt: ,,In het raadsbesluit 
wordt benoemd dat ‘woningbouw de 
hoogste prioriteit heeft bij raad en 
college’. Dat klopt, maar wat er niet 
bij vermeld wordt, is dat er nul 

sociale woningen worden toege-
voegd. We geven straks drie ton uit 
voor nieuwe woningbouwlocaties, 
waarbij tweeënhalve woning per 
hectare wordt gepland. Derhalve 
faciliteren we weer een project met 
275 woningen die alleen bestemd 
zijn voor de vrije sector. Dit heeft 
niets meer te maken met de ambitie 
van de raad. Wij vinden dat de beno-
digde tijd van het ambtelijk apparaat 
en het beschikbare geld ingezet 
moet worden in projecten, waarvan 
minimaal veertig procent sociale 
woningbouw wordt gerealiseerd.’’

Stemverklaringen
Voor de raadsvergadering van afge-
lopen donderdag stond de besluit-
vorming over dit onderwerp op de 
agenda. Daarvoor hadden zeven 
partijen gebruik gemaakt van het 
recht om een stemverklaring af te 
geven en daarin de voor- of tegenar-
gumenten te vermelden. Opmerke-
lijk was dat LokaalVitaal als grootste 
partij deze kans onbenut liet.

D66 liet weten dat men geen voor-
stander is van bouwen in de buiten-
gebieden, maar kiest voor inbrei-
dingen die aansluiten bij de woning-
behoefte. Dit werd bekrachtigd met 
de kreet ‘Woondeal no deal!’. De Vrije-
Lijst vond de capaciteit van de 
bedachte locaties te groot en 
volgens Forza! worden de mooie 
dorpsranden door deze woningbouw 
verkwanseld. Nadat de PvdA haar 
stemverklaring conform boven-
staande tekst van Pinkhaar had voor-
gelezen, deden zowel GroenLinks als 
de VVD nog een voorzichtige poging 
om de scherpe kantjes eraf te halen 
door te stellen dat een en ander later 
nog in kaders kan worden uitge-
werkt. De overige partijen die in het 
college zijn vertegenwoordigd, 
hadden zoals gebruikelijk ook geen 
bezwaar tegen het voorstel, zodat 
voorzitter Toon Mans heel snel de 
stemmen had geteld. Daaruit bleek 
dat het besluit met zestien stemmen 
voor en negen tegen was 
aangenomen.

Castricum - In de gemeenteraadsvergadering van 9 februari is besloten 
om het college opdracht te geven voor de uitvoering van de ‘Motie lokale 
woondeal Fase 2’. Die heeft betrekking op zeven locaties in landelijke 
gebieden waar kleine woningbouwprojecten kunnen worden gereali-
seerd. Vier partijen stemden tegen en omdat de coalitiepartijen voor 
waren, werd bouwen voor woningzoekenden op voorhand onhaalbaar 
geacht.

Waarom geen sociale 
woningbouw in buitengebieden?

Wellicht verrijzen op deze grond tussen de Breedeweg en de Doodweg straks villa’s? 
Foto: Hans Boot

LEZERSPOST

Het hele weekend reden honderden touringcars door de veel te smalle 
Beatrixstraat ten gevolgen van geen treinverkeer. Ongelofelijk dat dit 
door de gemeente wordt toegestaan! Twee dagen lang gevaarlijke situa-
ties voor �etsers, auto’s op het �etspad tijdens het passeren van al die 
bussen en geluidsoverlast voor de bewoners, terwijl een omleiding door 
de Oranjelaan en Kleibroek met aparte �etspaden toch heel eenvoudig 
aan te geven is door middel van borden. Wacht de gemeente eerst tot het 
bekende kalf verdronken is?

J.M. van der Laan, Castricum

Weekend vol touringcars 
door de Pr. Beatrixstraat

Door PR-commissie FC Castricum

De koploper in de derde klasse A 
maakte niet bepaald een sterke 
indruk toen FC Castricum een muur 
optrok en via de counter gevaarlijk 
werd. De tactiek leverde al in de 14e 
minuut een doelpunt op toen Joris 
Peijs de bal op tijd doortikte naar 
Elario Zweet. Bijna vanaf de achterlijn 
verwachtte iedereen een tikkie terug. 
Zweet liet echter weer eens zien dat 
hij weinig ruimte nodig had. 
Doelman Brian van der Wer� werd 

vakkundig door zijn benen gespeeld 
en FC Castricum stond opeens voor.
Tot de rust kreeg FCC nog een paar 
keer de kans op de counter, maar 
ontbrak het aan die ene allesbeslis-
sende steekpass. Always Forward 
kwam in de tweede helft met iets 
meer energie in het veld. Tussen de 
53e en 66 minuut resulteerde dat in 
drie doelpunten. Daarmee was het 
duel beslist en moet FC Castricum 
langzamerhand naar beneden kijken. 
Tijd voor bezinning en 
boetedoening.

Fouten nekken FC Castricum
Castricum - Het was te mooi om waar te zijn. Tot het begin van de tweede 
helft bleef FC Castricum �er overeind tegen Always Forward. De ploeg 
van coach Ralph Blom nam zelfs via Elario Zweet een 1-0-voorsprong, 
maar ging uiteindelijk door persoonlijke fouten de bietenbrug op: 5-1.

Peijs kijkt toe hoe Bruines zijn tegenstander de baas is. Foto: Sandy Klaver
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ZATERDAG 18 FEBRUARI

BEKERWEDSTRIJD
AANVANG 15.00 UUR

LIMMEN 1 -
ZWALUWEN ‘ 30 HCSV 1

Het parcours van deze loop gaat 
over een prachtige en afwisselende 
route door de natuur. Start en �nish 
zijn op de atletiekbaan aan de 
Zeeweg 4. De afstanden die je kunt 
lopen zijn 2,4 kilometer, 4,8 kilo-
meter en 10 kilometer. Kinderen van 
5 tot circa 12 jaar kunnen meedoen 
aan de speciale jeugdloop over 2,4 
kilometer, zij lopen een leuk 
parcours met spannende 
bospaadjes. Het leuke is dat ouders 
met hun kinderen kunnen meelopen 
(ouders graag wel inschrijven om 
verwarring bij de uitslagverwerking 
te voorkomen).

Jeugd vanaf 12 jaar en volwassen 
lopers kunnen kiezen tussen de drie 
afstanden. Lopers voor de 2,4 en 4,8 
kilometer starten om 10.30 uur, 
lopers voor de 10 kilometer starten 
om 11.10 uur. Inschrijven kan tot en 
met vrijdagavond 17 februari via 
www.inschrijven.nl en daarna alleen 
nog op de dag zelf in het clubhuis 
van AV Castricum. 
Het verzoek is om zo veel mogelijk 
gebruik te maken van de voorin-
schrijving. Er is catering aanwezig en 
er kan gebruik gemaakt worden van 
de kleedkamers in het clubhuis van 
AV Castricum.

Castricum - Op zondag 19 februari organiseert AV Castricum samen met 
de Parnassia Groep voor de vijfde keer een hardloopevenement over het 
terrein van landgoed Duin en Bosch. Vanwege de coronamaatregelen kon 
dit evenement in 2021 en 2022 niet doorgaan. Jong en oud, van beginner 
tot wedstrijdloper, iedereen kan meedoen op zijn of haar eigen niveau.

Hardloopevenement over 
landgoed Duin en Bosch

Door Willem Koot, voetbalvereniging 
Limmen

Limmen startte met een reservebank 
waar menig cluppie zijn vingers bij af 
zou likken. Door vakanties en bles-
sures was dat noodzaak. Aan de 
vervangers de eer om de trainers 
gelijk te geven. De eerste minuten 
begon Purmerend fel aan de 
wedstrijd met redelijke kansen. Dat 
resulteerde in de 22e minuut in een 
voorsprong. Balverlies van Van der 
Wijk werd Limmen noodlottig. De 
afgesnoepte bal werd rechtstreeks 
op hun spits afgeschoten, die daar 
dankbaar gebruik van maakte: 0-1. 
Tien minuten later kwam Limmen 
nog goed weg uit een corner. De bal 
werd à la Berghuis met links tegen de 
paal geschoten. Toch gingen de 
ploegen de rust in met een gelijke 
stand. Uit een vrije trap schoot de tot 
dan toe tegenvallende Kuipers schit-

terend in het kruis.

Na de rust een beter Limmen. De 
‘bank’ werd aangesproken middels 
Kalu van der Steen, Sem Winter en 
Job Min. Uit een corner kopte Nino 
Peemen nog rakelings over. In de 72e 
minuut verkeek een achterhoede-
speler zich op een bal en schoot over 
zijn eigen keeper heen. Mika Miet-
tinen kreeg dit buitenkansje, maar 
schoot naast. Tien minuten vóór tijd 
werd de rest van de bank gehaald. 
Mees Duinmeijer en Jaap Menick 
voor Stan Donker en Mika Miettinen. 
De strijd werd feller en feller maar de 
uitstekend leidende scheidsrechter 
Zuidam had de touwtjes goed in 
handen. Met over en weer goede 
kansen was en bleef het 1-1. 
Zaterdag gaan we proberen een 
ronde verder te komen in de beker 
en wel tegen Zwaluwen 30 uit Hoorn. 
Aanvangstijd nog niet bekend.

Gelijkspel Limmen - FC Purmerend
Limmen - Als ik mij de uitwedstrijd tegen FC Purmerend nog herinner, 
dan weet ik dat we pas in de laatste minuten de winst veilig stelden. Een 
ploeg om rekening mee te houden dus. Ze staan niet voor niets op de 
vierde plek.

Jacco de Jong in de aanval. Foto: Harm Bongers

Door Nico Adrichem, Meervogels ‘31

Een uitstekende beginfase was het 
gevolg en dat Koedijk het eerste 
kwartier met een 1-0-achterstand 
mocht ingaan was een wonder. 
Alleen Jelle van der Eng rondde 
goed werk van uitblinker Thom van 
Diepen af, maar Meervogels liet na 
om Koedijk al na 15 minuten kans-
loos achter te laten. Door het goede 
voorchecken en snel voorwaarts 
spelen was Meervogels heer en 
meester en Koedijk slechts speelbal. 
De 2-0 viel pas na 37 minuten: het 

was Tijmen Smit die een corner 
prima binnen werkte en daarmee de 
ruststand bepaalde op 2-0. Daarmee 
mocht Koedijk blij zijn, want 4- of 5-0 
had zeker gekund. Een pluim voor 
de spelopvatting van onze 
geelzwarten.

Koedijk had vast andere plannen na 
rust, maar Meervogels wist het 
eerste kwartier na rust te gebruiken 
om de winst veilig te stellen: Tom 
Adrichem was deze zondag zeker 
niet gelukkig in de afronding, maar 
zijn knik met de kop bij 3-0 was 

uitstekend. Toen collega-spits Lex 
Broertjes bij 4-0 zijn individuele 
kwaliteiten liet gelden, was de partij 
wel gespeeld. De thuisclub vergat 
toen Koedijk echt te geselen en een 
paar noodzakelijke wissels volgden 
aan Meervogels-zijde. De olie was 
even uit de machine en het andere 
geelzwart (nu zwart) pro�teerde via 
een counter (Remco Reinhard) en 
een magistrale vrije trap van good-
old Tom Hofkamp. Zo werd het toch 
nog 4-2, waar een uitslag van 6-0 
meer op zijn plaats was. De brood-
nodige winst was echter binnen en 
spannende weken volgen. 
Het gelijke spel tussen koploper 
Limmen en achtervolger FC Purme-
rend geeft Meervogels het 
vertrouwen dat er nog van alles 
mogelijk is en wel te beginnen 
aanstaande zondag: 11.30 uur 
Always Forward 2 - Meervogels ’31 2 
(een topper: nummer 2 tegen 1 !!!)
14.00 uur Meervogels ’31 1 - 
Alcmaria Vitrix 1

Akersloot - Meervogels moest zondagmiddag de laatste kans pakken om 
aansluiting ter behouden bij de twee koplopers in de 3e klasse B. 
Alhoewel Limmen al een behoorlijke voorsprong heeft opgebouwd, is 
Meervogels nog niet van voornemen om zich daar bij neer te leggen. De 
tweede plaats is echter het eerste doel om op te richten en daarom was 
een overwinning op directe concurrent Koedijk zondag noodzaak. Dat 
moest met een aangepast eerste elftal gebeuren, want blessures en 
wintersport waren hinderlijk voor onze trainer-coach. Toch was een logi-
sche opstelling en organisatie het gevolg en Meervogels wist wat het 
moest doen.

Goede focus bij Meervogels

Door PR-commissie Vitesse ‘22

Zoals gezegd liet Vitesse zich de 
eerste helft afblu�en door de thuis-
ploeg die vanaf het beginsignaal 
gas gaf en duidelijk voor de eerste 
thuisoverwinning wilde strijden. 
Veel duels werden door Assendelft 
gewonnen dat zodoende mede 
daardoor een �ink veldoverwicht 
creëerde. Niet verwonderlijk dan 
ook dat de eerste kans in de 14e 
minuut voor de thuisploeg was. Bij 
de spaarzame uitvallen van Vitesse 
was Max Lodewijks na een prima 
voorzet van Rick Beentjes na een 
klein half uur toch dicht bij de 
openingstre�er maar zijn kopbal 
miste de juiste richting. Niet veel 
later was het aan de andere kant 
wel raak. Na een voorzet van rechts 
werd Sam Veldt licht aangetikt, 
hetgeen niet bestraft werd. Maar 
juist daardoor kwam Jimmy Glas 

wél in vrije positie voor doel en op 
zijn harde inzet was keeper Tom 
Laan kansloos: 1-0. Vlak voor rust 
leek Martijn Kuijs nog alleen op de 
keeper af te gaan maar werd op de 
rand van het strafschopgebied van 
achteren licht aangetikt, maar de 
scheidsrechter zag er geen overtre-
ding in.
Na rust startte Vitesse met een extra 
aanvaller door Luc ten Broek in te 

brengen voor middenvelder Rick 
Poel. Al na één minuut leek Rik 
Beentjes de gelijkmaker te gaan 
binnen schieten toen hij vlakbij de 
tweede paal onverwacht in schiet-
positie kwam. Maar de keeper wierp 
zich voor hem en wist dat ten koste 
van een blessure te voorkomen. Na 
een klein kwartier spelen probeerde 
Ron Sche�er in de middencirkel de 
bal met een sliding te veroveren op 
een tegenstander die hij daarbij 
nauwelijks raakte. Kennelijk was de 
op (te?) korte afstand staande 
scheidsrechter zo geschrokken van 
de gil van die stervende zwaan dat 
hij meteen rood trok. Was Sam Veldt 
bij de openingsgoal ook maar met 
zo’n schreeuw ter aarde gestort!
Vitesse werd zo ook gedwongen tot 
wat omzettingen en geen vijf 
minuten later was een redding van 
Tom Laan nodig om bij een uitval 
een grotere achterstand te voor-
komen. Ondanks een mannetje 
minder bleef Vitesse de betere partij 
na rust en moest Assendelft met 
man en macht de 1-0 voorsprong 
verdedigen. Niet veel later miste 
Max Lodewijks een prima trekbal 
van Rik Beentjes maar dat bracht de 
achter hem staande Joey van Esveld 
alsnog in een riante schietpositie 
midden voor doel. Die haalde 
keihard uit maar vond de keeper op 
zijn weg. De volgende grote kans 
was voor Max Lodewijks zelf, maar 
zijn knal in de 77e minuut ging 
rakelings naast. Ook de ingevallen 
Bas Kiebert en Luc ten Broek waren 
nog dicht bij de gelijkmaker, echter 
deze middag was het geluk wel een 
keer aan de zijde van Assendelft!

Castricum - In Assendelft moest er welhaast een record sneuvelen, want 
de thuisploeg wist dit seizoen thuis nog niet te winnen en Vitesse zelf was 
nog steeds ongeslagen in uitduels. En dat gebeurde dus ook: de ploeg 
van oud-Vitesse-trainer Patrick van de Fits pakte in eigen huis de drie 
punten omdat Vitesse de eerste helft veel te gemakzuchtig opereerde en 
na rust ondanks drie 100%-schietkansen het net niet wist te vinden. En 
ook scheidsrechter Ari, die overigens bepaald niet slecht �oot, hielp nog 
�ink door in de 58e minuut een (lichte) overtreding van Ron Sche�er met 
rood te bestra�en.

Vitesse lijdt eerste nederlaag bij 
uitduels in en bij Assendelft: 1-0

Ondanks diverse kansen lukte het Vitesse niet om de gelijkmaker te kunnen noteren. 
Foto: Vitesse ‘22






