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‘Geen windmolens in 
buitengebied Castricum’

Mardou van Kuilenburg

Binnendijk doet zijn uitspraak 
nog voordat er een conceptplan 
voor de energiestrategie op ta-
fel ligt. Daar wordt momenteel 
aan gewerkt door het speci-
aal opgerichte bureau Regiona-
le Energiestrategie Noord-Hol-
land Noord (RES). 
In dat plan valt te lezen waar in 
de regio windmolens en zonne-
weides aangelegd kunnen wor-
den. Het Castricumse duinge-
bied is kandidaat voor windmo-
lens. Maar met die optie maakt 

het college nu al korte metten. 
,,Dat gaan we niet doen.”

‘Wel zonne-energie’
In het kader van de energie-
strategie heeft de gemeente 
150 participanten uit drie ker-
nen bevraagd. ,,Daaruit blijkt 
dat windmolens niet wenselijk 
zijn. We leven in een cultuurhis-
torisch landschap.” Als alterna-
tief worden zonnepanelen ge-
noemd. Binnendijk benadrukt 
dat zonneweides niet de voor-
keur hebben. ,,We beginnen 
met zonnepanelen op daken 

van bedrijven en parkeerplaat-
sen. Daarna kunnen we even-
tueel kiezen voor zonneweides, 
maar wel met mate.” 

Raad beslist
Binnen enkele weken zal het 
conceptplan voor de energie-
strategie worden gepresen-
teerd. Het programmabureau 
kan plaatsing van windmolens 
opteren, maar niet opleggen 
volgens Binnendijk. ,,De raad 
beslist uiteindelijk.”

Castricum - Als het aan milieuwethouder Falgun Binnendijk ligt 
komen er geen windmolens in het buitengebied van Castricum. 
,,Onze inwoners zijn massaal tegen. We gaan het gebied bescher-
men.”

Supreme College kan na zomer starten
College koopt Maranathakerk

Hans Boot

Omdat er nogal wat geruchten om-
trent de verkoop van de Marana-
thakerk, vertelt Frans van Megge-
len (voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters) graag hoe de 
procedure precies is verlopen. ,,Vo-
rig jaar hebben we onze kerkelij-
ke gemeente geraadpleegd over 
de vraag of het gebouw kon wor-
den verkocht aan de Groene Hub. 
Dat is een collectief van zzp’ers met 
transitiedoeleinden. Toen dit geen 
haalbare kaart bleek, hadden wij 
de handen weer vrij en besloten de 
kerk te verkopen via makelaar Van 
der Borden door middel van een 
open inschrijving. De vraagprijs was 
900.000 euro.”

Belangstellenden werden in de ge-
legenheid gesteld om een bod uit 
te brengen: ,,Er kwamen negen bie-
dingen binnen, die of laag of hoog 
waren. We hebben niet alleen naar 
de hoogte van de bedragen geke-
ken, maar ook naar de voorwaarden 
waaronder de koop moet plaatsvin-
den. Dat betreft bijvoorbeeld de be-
nodigde toestemming van de ge-
meente om te verbouwen. De slui-
tingstermijn van de biedingen liep 
op 22 januari af.”

Maatschappelijk oogpunt
Van Meggelen licht toe hoe men 
tot een keuze is gekomen: ,,Er ble-
ven twee bieders over. Dat was de 
gemeente, die bijna de vraagprijs 
bood, en een beleggersgroep die 
daar boven zat en er woningen in 
wilde realiseren. Mijn college heeft 
vervolgens advies uitgebracht aan 
de kerkenraad. Uit economische 
overwegingen lag het voor de hand 
te adviseren voor het hoogste bod. 
We hebben immers het geld zelf 
hard nodig om, gezien onze meerja-
renbegroting, de oplopende tekor-
ten daarmee af te dekken. Uit maat-
schappelijk oogpunt en behoud van 
het kerkgebouw was gunning aan 
de gemeente ook een reële optie. 
De kerkenraad heeft op 3 februari 
het advies behandeld en een voor-
genomen besluit  genomen om de 
aankoop te gunnen aan de burger-
lijke gemeente. Na de kerkdienst 
van 9 februari is het voorgenomen 
besluit toegelicht in een vergade-
ring van de Protestantse gemeen-
te Castricum. Daarna zijn de kerk-
gangers gehoord. Vervolgens heeft 
de kerkenraad na rijp beraad de� ni-
tief besloten tot verkoop aan de ge-
meente over te gaan.”

Supreme College

Met het voorgaande wil Van Meg-
gelen aangeven dat de kerk ‘niet uit 
was op het bereiken van het maxi-
maal haalbare’. ,,Natuurlijk nemen 
de tekorten door terugloop van 
het aantal leden steeds meer toe, 
maar voorlopig kunnen we met de 
aankoopsom van 875.000 euro uit 
de voeten. Op 10 februari heeft de 
makelaar opdracht gekregen voor 
het opstellen van de koopovereen-
komst. Het kerkbestuur heeft die 
inmiddels getekend en nu is het 
wachten op ondertekening door 
burgemeester en wethouders. Wij 
zijn enthousiast over de beoog-
de nieuwe bestemming en vinden 
het mooi dat het initiatief voor de 
vestiging van een Supreme Colle-
ge door beide Castricumse middel-
bare scholen op deze manier wordt 
ingevuld. De overdracht bij de nota-
ris wordt eind deze maand of begin 
maart verwacht.”

‘Inspirerend gebouw’
Rector Chrystine Hylkema van het 
Jac. P. Thijssecollege deelt namens 
de directie van Supreme College 
Nederland mee ook blij te zijn met 
de aankoop: ,,Voor ons nieuwe on-
derwijs is het de bedoeling dat het 
gegeven gaat worden in een inspi-
rerend gebouw dat niet lijkt op een 
school. Dat gaat op deze geweldige 
locatie prima lukken. Wij zullen het 
gebouw op een respectvolle manier 
in gebruik gaan nemen en zijn van 
plan binnenkort alle omwonenden 
uit te nodigen om iedereen te laten 
weten wat onze plannen zijn en hoe 

het eruit zal gaan zien. Natuurlijk 
moet nog er wel het een en ander 
aan gedaan worden, maar dat gaan 
we de komende maanden aanpak-
ken. Het wordt prachtig!”

Brief
Het college van b en w heeft in een 
brief van 11 februari de leden van de 
gemeenteraad geïnformeerd over 
deze aankoop en het plan om het 
eerste Supreme College Nederland 
voor leerlingen van 3vwo tot en 
met 6vwo in de kerk onder te bren-
gen. Daarbij wordt voorgesteld om 
het gebouw direct na de overdracht 
geschikt te maken voor deze onder-
wijsvoorziening, zodat deze bij de 
start van het nieuwe schooljaar kan 
worden opengesteld. De gemeente 
merkt ook op dat er in een gedeel-
te van de vloeren betonrot is gecon-
stateerd en dat de noodzakelijke 
herstelkosten op 125.000 euro zijn 
geraamd. Het ziet er dus naar uit dat 
onderwijswethouder Ron de Haan 
dit stokpaardje heeft binnenge-
haald. Hij laat weten: ,,Ik wil onder-
zoeken of we het gebouw ook ande-
re lokaal maatschappelijke functies 
kunnen geven. Daarover ben ik in 
gesprek met de schooldirecties. De 
aankoop van de kerk heeft plaats-
gevonden binnen het mandaat van 
burgemeester en wethouders voor 
strategische (grond)aankopen. Er 
is hiervoor dus geen goedkeuring 
vereist van de gemeenteraad. Ik 
verwacht dat wij de koopovereen-
komst een dezer dagen gaan teke-
nen.”

Castricum - De kogel is door de (Maranatha)kerk: na drie maan-
den onderzoek en onderhandelen heeft de kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Castricum het gebouw aan de Prins Hen-
drikstraat 1 in principe verkocht aan de gemeente. Als het Supre-
me College daarin wordt gevestigd behoudt de kerk haar maat-
schappelijke bestemming.

Kitesurfers dolblij 
met onstuimige dagen
Castricum - Menigeen zou ze voor gek verklaren, maar deze kitesur-
fers trotseerden afgelopen week de woeste zee om te gaan waterspor-
ten. Ondanks de onstuimige weken en het bezoek van stormen Ciara 
en Dennis, zetten meerdere diehards koers naar de kust voor een fris-
se wind door de haren. Zie elders in deze krant voor meer stormfoto’s. 
(Mardou van Kuilenburg, foto: Bert Westendorp)
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 22 februari 

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, diaken Marcel de Haas 
woord en communieviering met 
samenzang
Corneliuskerk Limmen
19.00 uur in de Protestantse Kerk: 
Meditatieve viering met samen-
zang. Voorganger: Pastor K. Kint

Zondag 23 februari

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur, ds. Evelien Plaisier met 
Cantorij. Gelijktijdig op radio Cas-
tricum
R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur, pastoor Kaleab met di-
aken Marcel de Haas. M.m.v. Can-
tare
Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur, Hans Luttik
Corneliuskerk Limmen
10.00 uur in de ‘Heeren van Lim-
men’: Woord- en Communievie-
ring met spontaan koor. Voorgan-
ger: Pastor H. Hudepohl
Protestantse gemeente Limmen:
10.00 uur ds E. Kooiman H.A.

Maandag 24 februari

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
19.00 uur. Taizé-avondgebed

Woensdag 26 februari

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars, m.m.v. Jubilate. Aswoens-
dagviering
Corneliuskerk Limmen
19.30 uur in de ‘Heeren van Lim-
men’: Woord- en Communievie-
ring met Corneliuskoor. Voorgan-
ger Pastor J.Olling

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maan-
dag 8.00 uur en op feestdagen: 
Huisartsenpost Beverwijk in het 
Rode Kruis Ziekenhuis, alleen 
volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om verze-
keringsgegevens, zorg dat u de-
ze paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een on-
derlinge waarneemregeling 
voor en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. Maarel 
en Mohammadnia. Info via web-
sites, deurposter en telefoon-
bandjes.
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Storm in Akersloot raast nog wel even voort

Inloopavonden flex-
woningen druk bezocht

Hans Boot

Op de inloopmogelijkheid in het 
gemeentehuis zijn zo’n 120 be-
langstellenden afgekomen. In de 
hal staan informatieborden op-
gesteld, een artist impression laat 
zien hoe de locatie bij de Castri-
cummer Werf ingevuld kan wor-
den.
Cor Kramer en Rob Blik zijn aan-
wezig namens het buurtcomité 
Oude Haarlemmerweg. ,,De be-
woners komen binnen drie we-
ken bij elkaar om zich te beraden 
over de te nemen stappen rich-
ting het college. Wij stellen daar-
bij voor om een aantal aanpas-
singen door te voeren. Een van 
de bezwaren is dat we het plan te 
massaal vinden. Ook vinden we 
dat de woningen voor 75 procent 
aan Castricumse starters, jon-
geren en andere spoedzoekers 
moeten worden toegewezen. De 
rest mag dan wat ons betreft aan 
statushouders worden verhuurd. 
Overigens kunnen wij zo vijf plek-
ken in Castricum noemen waar 
deze woningen veel beter tot hun 
recht komen.”

Kwetsbare doelgroep
Cornel Borst, die vanuit zijn 
bouwbedrijf uitkijkt op de loca-
tie, heeft wat vragen over de lig-
ging van de blokken en laat zich 
bijpraten door een van de aan-
wezige ambtenaren. ,,Er ligt nog 
niets vast wat de ruimtelijke inde-
ling van het plan betreft, dus al-
les wordt nog open gehouden.” In 
tegenstelling tot eerdere berich-
ten vanuit de gemeente stelt de 

ambtenaar heel duidelijk: ,,Ieder-
een kan vanavond zijn bezwaren 
laten horen, maar juridisch kan 
men pas protest aantekenen via 
een bezwaar- en beroepsproce-
dure.”
Wethouder Slettenhaar is over 
het algemeen tevreden over de 
avond: ,,Ik ben blij met deze grote 
opkomst en heb een aantal goe-
de gesprekken gehad. De mees-
te mensen reageerden zeer rede-
lijk. Sommigen waren bang dat er 
alleen een kwetsbare doelgroep 
zou worden gehuisvest, maar ik 
wil nog eens bevestigen dat het 
uitdrukkelijk gaat om een mix van 
woningzoekenden. We gaan nu 
eerst inventariseren wat er van-
avond allemaal ingebracht is en 
heropenen dan het overleg met 
betrokkenen. Belanghebbenden 
kunnen ook inspreken tijdens 
een raadsinformatieavond op 16 
april.”

Snelheidsremming
Ook manager Bert Rotteveel van 
Flexwonen NH was na a�oop 
goed te spreken: ,,De positie-
ve reacties hebben de overhand. 
Er zijn ideeën aangedragen voor 
het realiseren van gezamenlijke 
voorzieningen als een moestuin 
of een wasserette om ook een 
sociale integratie te bewerkstel-
ligen. Ook is voorgesteld om de 
daken te voorzien van zonnepa-
nelen en iemand heeft zelfs inte-
resse in het kopen van een aantal 
units als belegging. Een punt van 
aandacht is nog wel dat er iets 
gedaan moet worden aan snel-
heidsremming op de toegangs-

weg, want die opmerking kwam 
meerdere keren voorbij.”

Inloopavond Akersloot
De tweede avond in ’t Hoorntje 
in Akersloot, waar maar liefst cir-
ca 250 belangstellenden aanwe-
zig waren, verliep veel hectischer. 
Vanaf het eerste moment was 
een grote weerstand tegen de lo-
caties in het dorp voelbaar. Dat 
kwam onder andere tot uiting op 
een protestbord waar Theo Swart 
de hele avond mee rondliep. De-
ze inwoner liet zich regelma-
tig met stemverhe�ng horen en 
maakte zich druk om het feit dat 
de gemeente posters van de Be-
langengroep Akersloot aan het 
begin van de avond zou hebben 
weggehaald.

Sprekers
In afwijking van het protocol 
mochten drie sprekers het woord 
voeren nadat wethouder Sletten-
haar iedereen had uitgenodigd 
om met hem in gesprek te gaan. 
John Kok, een van de initiatief-
nemers van de belangengroep, 
wees op de schriftelijke toezeg-
ging van vorig najaar. Vanuit de 
gemeente zouden aan de Roe-
mersdijk geen �exwoningen ko-
men. Hij voegde daaraan toe: ,,Er 
werd gezegd dat niet kon worden 
ingeschat of er ooit onderzocht 
zou worden of dit perceel ge-
schikt is voor een op dat moment 
wenselijk programma. In dat ge-
val zou de gemeente uiteraard 
eerst de buurt en andere belang-
hebbenden benaderen om plan-
nen en ideeën mee te delen en el-
kaars inzichten te vernemen. En 
hierna werd er geheimhouding 
op de locatie opgelegd.”

Jan Niemeijer zei onder meer: 
,,Onze grootste irritatie is dat we 
worden behandeld als kleine kin-
deren. Je zult als gemeente als 
eerste een start moeten maken 

met een open overleg met be-
trokkenen en niet handelen van-
uit achterkamertjespolitiek en 
handjeklap.”  Niemeijer verzocht 
de wethouder elf vragen te be-
antwoorden maar het merendeel 
kwam niet aan bod.
Als laatste hield Gerda Kuyper-
Bruschke namens huurdersver-
eniging Li-Ak (Kennemer Wonen) 
een voorzichtig pleidooi voor de 
�exwoningen: ,,Ik begrijp dat er 
veel mensen tegen zijn, maar dit 
project biedt wel een kans om 
met name jongere woningzoe-
kenden uit de gemeente snel aan 
een woning te helpen. En dat in 
een tijd waarin er alleen maar wo-
ningen worden gebouwd die on-
betaalbaar zijn. Wij zijn van me-
ning dat iemand, die niets heeft, 
hartstikke blij is met zo’n unit. Na-
tuurlijk zijn deze woningen voor 
tijdelijke opvang, dus wij blijven 
pleiten voor nieuwe sociale wo-
ningbouw.” Deze woorden brach-
ten de handen van de aanwezi-
gen ook niet op elkaar, zodat de 
storm in Akersloot nog wel even 
zal voortrazen nadat Ciara en 
Dennis zijn gaan liggen. 

Dezelfde rechten
Ondanks de grimmige sfeer was 
CDA-raadslid Dorien Veldt een 
van de weinigen die een posi-
tief geluid liet horen: ,,Het is een 
mooie tijdelijke oplossing voor 
jongeren om een start te kunnen 
maken op de woningmarkt. Dat 
geldt ook voor statushouders en 
andere spoedzoekers. Die beho-
ren immers tot de Nederlanders 
en hebben dus dezelfde rechten. 
Er zijn nog wel veel vragen rond-
om deze woonvorm. 
Het is goed dat de gemeente de-
ze inloopavonden heeft georga-
niseerd om de bewoners te infor-
meren en om wensen en beden-
kingen op te halen. Niets staat 
nog vast. Het is slechts een be-
gin!”

Akersloot/Castricum –  Ruim tweehonderd inwoners van Castri-
cum en Akersloot gaven vorige week gehoor aan de oproep om 
mee te praten over de �exwoningen. Veel van hen maakten van 
de gelegenheid gebruik om in gesprek te gaan met wethouder 
Paul Slettenhaar, ambtenaren van Ruimtelijke Ontwikkeling of 
vertegenwoordigers van exploitant Flexwonen NH.

In Castricum ook veel belangstelling op de inloopavond.

Wethouder Slettenhaar heeft het niet makkelijk in Akersloot. Links van 
hem Gerda Kuyper en John Kok.

Schoor-
steenbrand
Castricum - Donderdagmid-
dag 13 februari om 14.48 uur zijn 
de brandweerlieden van Castri-
cum uitgerukt met de tankauto-
spuit en de brandweerlieden van 
Heemskerk met de ladderwagen 
voor een melding van een schoor-
steenbrand aan het Gobatstraat. 
Ter plaatse bleek de schoorsteen 
behoorlijk verstopt te zitten met 
roet en aangekoekte resten. De 
brandweer heeft de schoorsteen 
met behulp van de ladderwa-
gen weer aardig schoongeveegd. 
De brandende resten zijn uitge-
maakt, zodat het gevaar gewe-
ken was. Uiteraard is het advies 
gegeven om de schoorsteen te 
laten vegen door een erkend be-
drijf voordat er weer gestookt kan 
worden. (Foto: Hans Peter Olivier)

Basisschool Helmgras 
gestart met vierde kleutergroep

Juf Lisanne geeft les inde nieu-
we kleutergroep: „Het idee achter 
deze vierde kleutergroep is een-
voudig: Hoe zorgen we ervoor 
dat kleuters een goede start gaan 
maken in groep 3?”Juf Lisanne 
werkt sinds de zomervakantie op 
Helmgras en is een bekend ge-
zicht voor de kinderen. Haar er-
varing en de ervaringen van ou-
ders komen samen in een klank-
bordgroep, die de ontwikke-
ling van de kleuters in de nieuwe 
groep nauwlettend zal volgen. 
„Veel oudste kleuters vinden het 
stoer dat ze deel uit maken van 
de nieuwe groep. Met gelijkge-
stemde kinderen volgen ze een 
gezamenlijke ontwikkeling die 
hen voorbereidt op groep 3. Ze 
leren bijvoorbeeld werken met 

een weektaak. Daarmee kunnen 
de kinderen zelf bepalen wan-
neer ze hun werkjes maken.” ver-

volgt juf Lisanne. 
„In periodes van drie weken staan 
de vaardigheden en denkproces-
sen centraal die de kinderen hel-
pen om hun gedrag in stapjes te 
plannen en te sturen. Zo kunnen 
kinderen doelmatig te werk te 
gaan, vooral in nieuwe onbeken-
de situaties. Daarmee staan de 

oudste kleuters na de zomerva-
kantie lekker stevig in hun schoe-
nen en zijn ze klaar voor groep 
3”. Kleuters in de vierde kleuter-
groep van basisschool Helmgras 
leren werken met een weektaak. 
Zo leren ze spelenderwijs hun 
werkjes in te plannen. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Maandelijks verwelkomen de kleutergroepen van Ba-
sisschool Helmgras nieuwe kinderen. De school groeit en daarom 
is Helmgras gestart met een vierde kleutergroep. Daarin is veel 
ruimte om te spelen en worden de oudste kleuters spelenderwijs 
voorbereid op groep 3.
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Agenda raadsinformatieavond 
27 februari

  Raadsinformati ebijeenkomst
19.30  20.45  Presentati e actualisati e Masterplan Inbreidingen 

  Auditcommissie
19.30  20.45  Auditcommissie 

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Raad en College’

r klonken veel positi eve 
reacti es, toen een groep van 15 
ge nteresseerde Castricummers 
ti jdens de inloopochtend kwam 
kijken hoe de trap van de Papenberg 
wordt opgeknapt. Boswachter Bob de 
Wolf lich  e op 25 januari de plannen 
toe. Nu, drie weken later, zijn de 
werkzaamheden aan de Papenberg 
zijn al goed opgeschoten. 

De nieuwe trap tussen begraafplaats 
Onderlangs en het uitkijkpunt bovenop 
de Papenberg is nu klaar. Het werk is voorspoedig verlopen, al leverde het duurzaam uitvoeren wel 
wat uitdagingen op. Er is in dit project immers alleen elektrisch materieel gebruikt; het materiaal 
moest handmati g naar boven worden gebracht. Een  inke klim. Ook het goed passend maken van 
de trap op de helling vroeg de nodige aandacht. Deze week start het team met het bouwen van 
een leuning en het bestraten van het plateau. Ook wordt dan het grasland hersteld en komt er een 
palenwand bovenop het klimduin. Begin maart is het project helemaal klaar.

Voortgang duurzame aanleg 
nieuwe trap van Papenberg

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoe   dan 
niet bij alle fracti es langs, maar kunt in n keer met vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 24 februari
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en met 
de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 
of stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Voordelige zonnepanelen-acti e
Inschrijven kan nog tot 10 mei 

en collecti ef van vakkundige, 
regionale installateurs biedt 
huiseigenaren in Castricum de 
mogelijkheid om zonnepanelen 
te laten installeren tegen een 
zeer gunsti ge prijs. De gemeente 
Castricum ondersteunt deze acti e in 
samenwerking met het Duurzaam 
Bouwloket en co perati e CALorie 

nergie. Naast de energiebesparing, 
werkt u zo ook mee aan een schone 
en duurzame toekomst. Kom naar 
een informati eavond of schrijf u 
tot 10 mei 2020 meteen geheel 
vrijblijvend in via: 
www.calorieenergie.nl/acti e. 

Collecti eve inkoop  scherpe prijs
U kunt vrijblijvend en grati s n van de specialisten langs laten komen voor een vakkundig 
advies. Zij maken vervolgens voor u een aanbod op maat. Omdat het om een collecti eve 
inkoopacti e gaat, kunnen de installateurs een zeer gunsti ge prijs bieden. Wist u dat de inwoners 
die gebruik maken van de zonnepanelenacti e gemiddeld  480,- aan energiekosten per jaar 
besparen?

Plus hulp bij belasti ngteruggave
Als u gebruik maakt van dit aanbod, hebben parti culieren tevens het voordeel dat de btw kan 
worden teruggevraagd bij de Belasti ngdienst. Binnen deze acti e kan dit voor deelnemers grati s 
worden verzorgd door een administrati ekantoor. 

Informati eavonden
Wilt u meer weten of hee   u nog vragen? omt u naar de bewonersavond bij u in de buurt:

 Donderdag 27 februari, 20:00 uur  Theater oningsdu n, eesterduinweg 3, Castricum
 Dinsdag 3 maart, 20:00 uur  Heeren van Limmen, Dusseldorperweg 103, Limmen 
 Woensdag 4 maart, 20:00 uur  Parochiekerk Sint Jacobus Major, erklaan 47, Akersloot 

Meer informati e over de inkoopacti e
Via www.calorieenergie.nl/acti e kunt u aangeven bij welke informati eavond u aanwezig wilt 
zijn. 

Meer informati e over de energietransiti e
Wilt u meer weten wat de gemeente Castricum doet in de overstap naar duurzame energie? 

ijk dan op www.castricum.nl/energie. 

De goede buur

Offi  ciële mededelingen woensdag 19 februari
mgevingsvergunningen

ntvangen aanvragen
Datum Adres 
070220 Amberlint (kavel 11) Limmer Linten Fase 2a in Limmen  
 het realiseren van een twee onder een kap woning (WABO2000255)
080220 Amberlint (kavel 12), Limmer Linten Fase 2a in Limmen 
 het realiseren van een twee onder een kap woning (WABO2000257)
090220 Van ldenbarneveldweg 35 in Castricum 
 het bouwen van een vrijstaande berging (WABO2000263)
100220 Breedeweg 28a in Castricum
 het renoveren en gedeeltelijke herbouw van de bestaande woning (WABO2000270)
 Poelven 48a, 50a en 52a in Castricum 
 het realiseren van een dakterras (WABO2000272)

 Heereweg 24 in Castricum 
 het verbouwen van een woning (WABO2000274)
120220 Koningsweg 6 in Akersloot 
 het splitsen van een stolpboerderij naar twee woningen (WABO2000292)
 Schoollaan 2 in Limmen  
 het bouwen van een woning en schuur (WABO2000294)
130220 Duinakker 4 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) (WABO2000314)
 outmanlaan 2 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000317)
 Dorpsstraat 1a in Castricum 
 het veranderen van de woning (WABO2000311)

Vindt u zelf dat u een goede buur 
bent  f u deze vraag nu met ja of 
nee beantwoordt, in 291 Nederlandse 
gemeenten wordt bewoners 
buurtbemiddeling aangeboden. en 
landelijke dekking van maar liefst 82  
met een record aantal deelnemende 
steden en dorpen waaronder Castricum, 

itgeest, Bergen en Heiloo. De kans dat 
u het zelf wel eens aan de stok hee   
gehad met uw buren is 25 . De bron 
voor deze landelijke gegevens is het 
Centrum voor Criminaliteitspreventi e en 
Veiligheid, het CCV. 

Kracht van buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is populair. De belangrijkste reden hiervoor is dat het werkt en grati s is. 
Vrijwillige bemiddelaars geven via gesprekken beide buren de ruimte zodat zij naar elkaar gaan 
luisteren. Een goed vertrekpunt om uiteindelijk samen tot oplossingen te komen, gedragen 
door beide buren. Daarbij vinden de meeste inwoners zichzelf wel een goede buur maar 
vergeten soms door alle emoti es heen dat er twee kanten aan een verhaal zitt en. Dat buren dit 
gaandeweg een bemiddeling bese  en, is ook de kracht van buurtbemiddeling.

op drie 
In 2019 stonden tuinproblemen, geluidsoverlast en pesten in de top drie. Een greep uit de 
burenklachten in deze categorieën zijn overhangend groen, schu   ng en erfgrens, bomen, 
smaakloze tuininrichti ng, gillende kinderen, klussende buren, lopen op hakken, uitschelden, 
roddelen, gluren. Andere voorbeelden uit 2019 zijn stank, parkeren, gebruik galerij, inti midati e, 
camera’s, dieren, rookgedrag.

Aanvraag advies of bemiddeling
Het is beter wanneer buren hun irritati es zelf met elkaar bespreken. Tips hiervoor leest 
u op www.debemiddelingskamer.nl. omt u er toch niet uit? Bel of mail dan gerust 
met De Bemiddelingskamer voor advies of een bemiddeling via 06-41198606 of info@
debemiddelingskamer.nl De Bemiddelingskamer is expert bij het helpen oplossen van 
burencon  icten en is PLUS-gecerti fi ceerd via het CCV. Buurtbemiddeling wordt gefi nancierd 
door de emeente Castricum en woningcorporati e ennemer Wonen. 



Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website een afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort,
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg 
en fi nanciën maakt u vooraf een afspraak 
via afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Voor het afh alen van reis- en identi teits-
documenten, het bekijken van bouw-
plannen, het doorgeven van gevonden of 
verloren voorwerpen, het afgeven van post:

Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Milieustraat
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
di. t/m vrij. van 8.30 tot 15.45 uur, 
za. van 9.00 tot 16.00 uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon
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Ingetrokken aanvraag 
 Amberlint 26 en 28 in Limmen  
 het bouwen van een twee onder een kap woning (WABO2000089)
 
Behandeltermijn aanvraag verlengd met max. 6 weken
110220 Amberlint 14 in Limmen (kavel 8 secti e C4623) 
 het bouwen van een woning (WABO1902066)

Verleende omgevingsvergunningen – reguliere procedure

070220 C.F. Smeetslaan 232 in Castricum 
 het bouwen van 2 appartementencomplexen (WABO1901931)
110220 Rubrum 24 t/m 39 in Akersloot  
 het wijzigen van de brandveiligheids-voorzieningen van appartementengebouw  
 ‘Starti ngerhof’ (WABO2000078)
120220 Amberlint 30 (kavel 13) in Limmen 
 bouwen van een woning (WABO1901672)
 Dr. Ramaerlaan 15 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO1901889)

Niet verleende omgevingsvergunning
Datum Adres 
130220 Van Haerlemlaan 35 in Castricum 
 het opsplitsen van een appartement (WABO2000079)

APV-vergunning

Verleende APV-vergunning
120220 Vuurbaak in Limmen 
 evenementenvergunning dorpsfeest ti jdens Bloemendagen Limmen op zaterdag  
 25 april en zondag 26 april 2020 (APV2000106)

Meer informati e kunt u vinden op onze website onder ‘Aanvragen en regelen’

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Wil jij voor iemand het verschil maken?
Castricum - Voor wie voor ie-
mand het verschil wil maken, is 
er een Humanitas-informatie-
ochtend over afwisselend en uit-
dagend vrijwilligerswerk. Er wor-
den vrijwilligers gezocht voor 

gezinnen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. 
Voor ‘Home-Start’ biedt men 
steun aan een gezin, voor 
‘Schoolwijs’ stimuleert men de 
betrokkenheid tussen buiten-

landse ouders en de basisschool. 
De informatieochtend vindt 
plaats op dinsdag 25 februari 
van 11.00 tot 13.00 uur in Bibli-
otheek Castricum, Geesterduin-
weg 1.

Brandweer in actie
vanwege stormschade
Castricum - Maandagochtend 
10 februari om 09.24 uur was er 
een melding van stormschade bij 
een woning aan de Molenweide. 
Er zat een behoorlijke scheur in 
een buitenmuur. De muur stond 
aan het huis vast en in de muur 
zaten vier ramen. De muur func-
tioneerde als windscherm. Het 
scherm dreigde in de steeg te val-
len als hij verder om zou waaien. 
Het leverde een gevaarlijke situ-
atie op voor eventuele passan-
ten. De brandweer heeft het ko-
zijn met de ramen er netjes afge-
zaagd met een reciprozaag zodat 

deze netjes hergebruikt kon wor-
den. Ook hebben ze een deel van 
de schutting verwijderd om ver-
volgens de muur om te halen zo-
dat deze niet in de steeg zou val-
len. Toen het gevaar geweken 
was konden de brandweerlieden 
weer retour.

Castricum
Dinsdagochtend 11 februari om 
09.30 uur was er een melding van 
stormschade bij een woning aan 
de Henri Dunantsingel. Hier la-
gen zo’n zes dakpannen los op 
het dak maar dreigde niet naar 

beneden te vallen. De brandweer 
heeft hier niets aangedaan en het 
advies gegeven om het op te los-
sen als het minder waaide.

Heemskerk
Woensdagavond om 19.07 uur 
is de brandweer uitgerukt naar 
Stichting Achter de Duinen aan 
de Rijksstraatweg in Heemskerk. 
Toen de brandweer ter plaatse 
was bleek het loos alarm te zijn, 
omdat er stoom was vrijgekomen 
bij het douchen. De stoom had 
de rookmelder geactiveerd. (Fo-
to: Hans Peter Olivier)

G-Disco op Valentijnsdag was topavond
Castricum - Vrijdagavond was er in jongerencentrum Discovery een G-Disco voor mensen met een be-
perking met als thema Valentijnsdag. Ongeveer 39 bezoekers kwamen op de topavond af en zij genoten 
van de muziek van toen en nu, verzorgd door dj’s Dylan en MytreM. Foto’s en video’s zijn te bekijken op de 
Facebookpagina ‘G disco Discovery’. Op vrijdag 13 maart is er weer een G-Disco. (Foto: Dylan Schiphorst)

Dubbelconcert bij De Oude Keuken
Bakkum - Op zondag 23 februari 
zijn in De Oude Keuken twee con-
certen te beluisteren. Vanaf 15.00 
uur speelt Hanke Pijlman zijn ei-
gen composities op piano. Zijn 
werk kenmerkt zich door dynamiek, 
waarbij krachtige baslijnen gecom-
bineerd worden met interessante 
melodieën. Beweeglijke muziek met 
impressionistische en minimalisti-
sche invloeden. Na de pauze treedt 
zangeres Linette Nobel op met haar 
eigen begeleiders. Haar repertoire 
omvat popsongs van vroeger tot nu. 
Dit optreden duurt tot 17.00 uur. Het 
adres van De Oude Keuken is: Oude 
Parklaan 117 in Bakkum. In de wijk is 
bewegwijzering naar deze locatie. 

(Foto: aangeleverd)
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„Partita is genieten van tango en Bach”
Internationaal Danstheater
in Theater Koningsduyn

Marja Duin

Marijke: „Alles klopt aan deze 
voorstelling. Partita is aange-
kondigd als een dansvoorstel-
ling, maar het is veel meer. Een 
prachtig samenspel van mu-
ziek, tekst en dans. In die volg-
orde. De voorstelling ontleedt 
zijn naam aan de partita’s van 
Bach, stukken voor solo-viool. 
De componist zelf is de lei-
draad van de avond. Violiste 
Tanya Schaap vertelt tussen de 
stukken door over Bachs leven 
en werk, en legt ook de link 
met andere componisten uit.
Partita is een mooie menge-
ling van muzikaliteit, lichtvoe-
tigheid en dans. Een ontzet-
tend fijne voorstelling om naar 
te kijken. Alles klopt. Dat er 
bij een aantal nummers twee 
heel goede dansers meedoen, 
geeft een extra dimensie aan 
de beleving. De drie musi-
ci van Musica Extrema spelen 
ieder voor zich al fantastisch, 
maar ze hebben samen een 
heel homogeen geluid. Echt 
genieten! 
De teksten van Tanya zijn me 
het meest bijgebleven. Ze 
heeft zich erg verdiept in Bach 
en ze vertelt met humor. Dat 
houdt het los. De muziek is 
heel herkenbaar: stukken die 
bij een groot publiek bekend 
zijn en de Piazzola-stukken 
voegen daar heel mooi bij in”, 
aldus Marijke.
Zaterdag 29 februari 20.00, 
Theater Koningsduyn, Gees-
terhage Castricum, kaarten: 
www.geesterhage.nl. (Foto: 
Kim Doeleman)

Castricum - Zaterdag 29 februari is de dans- en muziekvoorstel-
ling Partita van Musica Extrema in samenwerking met het Inter-
nationaal Danstheater te zien in Theater Koningsduyn Castricum. 
Marijke van der Zee, eigenaar van De Zee theaterproducties in 
Castricum, heeft de voorstelling in een ander theater al gezien en 
is heel enthousiast.

Cabaret in de Cultuurkoepel
Andermans Veren Live
Heiloo - Andermans Veren 
Live maakt al tien jaar avond-
vullende theaterprogramma’s 
van de mooiste Nederlandsta-
lige cabaret- en kleinkunstlie-
deren van de afgelopen eeuw. 
Het liveconcept is gebaseerd 
op het radioprogramma An-
dermans Veren, iedere zon-
dag tussen 10.00 en 11.00 uur 
op NPO Radio 5. In de jubile-
umvoorstelling ‘Hoe goed wil 
je het hebben?’ vieren ze hun 
10-jarig bestaan volgens de 
succesvolle formule.

Soms geslepen, maar vaak hu-
morvol laten Mirthe Bron, 
Kirsten Berkx, Matthias Valk, Bas 
Marée en Johan Hoogeboom 
de rijkdom zien van het Neder-
landse cabaretlied. En wat een 
weelde! Van Dirk Witte tot Ka-
tinka Polderman, van Adèle 
Bloemendaal tot Jan Beuving, 
van Karin Bloemen tot Herman 
van Veen, ze hebben allemaal 

hun steentje bijgedragen. En 
namens hen neemt Andermans 
Veren Live met alle liefde uw 
bedankjes in ontvangst. Beleef 
een unieke avond Nederlands-
talige cabaret- en kleinkunstlie-
deren!

Zaterdag 29 februari 2020 om 
20.15 uur in de Cultuurkoe-
pel Heiloo. Kaarten: € 22,50 via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl of 
bij het VVV-kantoor op Land-
goed Willibrordus te Heiloo. 
(Foto: Geert Gratama)

Jazzterday Sunday Afternoon
Castricum - ‘Today is Jazzterday, 
let’s take it easy!’
Vanaf dit najaar presenteert Fa-
se Fier een aantal zondagmidda-
gen vol muziek, entertainment 
en gezelligheid. Een vaste live-
band bestaande uit zangeres Rita 
Gemerts, drummer Ed Botterweg, 
bassist Rieks Schreuder, toetse-
nist Jeroen de Ruijter en gita-

rist René Nijenhuis speelt beken-
de popsongs van de jaren ’60 tot 
en met het heden, verpakt in een 
jazzy jasje. 

Swingen gegarandeerd! In com-
binatie met een hapje, drank-
je en de entourage van Fase Fier 
zijn deze middagen een heerlijke 
manier om nog even te ontspan-

nen voor de (werk-)week begint. 
Trommel vrienden en familie op, 
trek de dansschoenen aan en ge-
niet van de Jazzterday Sunday Af-
ternoon.
Jazzterday Sunday Afternoon 
vindt plaats in de zaal van Fase 
Fier op de zondagen 23 februa-
ri en 25 mei. Aanvang 16.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Carnaval nog eens herbeleven
Limmen - In 2020 is het 25 jaar 
geleden dat het toenmalige Pa-
rochiehuis aan de Dusseldorper-
weg werd gered van de sloop-
hamer door een groep enthou-
siastelingen. Zij vormden samen 
Stichting Dorpshart. 
Het pand aan de Dusseldorper-
weg, werd omgedoopt tot ‘De 
Burgerij’. Het werd verbouwd tot 
een horecagelegenheid waar 
menig feest is gevierd. Inmid-
dels kent het pand de naam ‘Hee-
ren van Limmen’ en is niet weg te 
denken uit het straatbeeld voor 
de inwoners van Limmen en om-

streken. Kermissen, feesten en 
verjaardagen worden gevierd, 
huwelijken gesloten en scholin-
gen gevolgd tot het houden van 
kerkdiensten en uitvaarten. 
Met een knipoog naar de afge-
lopen 25 jaar worden er in 2020 
verschillende activiteiten geor-
ganiseerd die de revue gepas-
seerd zijn. Waaronder de carna-
val, wat altijd uitbundig in Lim-
men werd gevierd. Carnavalsver-
eniging ‘De Uylenspieghels’ orga-
niseerde altijd mooie activiteiten 
in het pand, er werd menig alaaf 
gegeven en polonaise gelopen. 

De boerenkoolmiddag was vaak 
ook een van de hoogtepunten 
van het seizoen. 
Vandaar ook dat deze traditie 
nog eens uit de kast wordt ge-
haald door een gezellige middag 
op zondag 23 februari bij Heeren 
van Limmen. 
Natuurlijk is er boerenkool met 
worst en is er muzikale omlijsting 
van niemand minder dan Truus 
Trut en de Terlenka’s. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Heeren van Lim-
men of Gall & Gall in Limmen. De 
aanvang is 16.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)
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Grote winnaar bij de Oscars

De werkloze Ki-taek en zijn gezin 
leven in een krappe woning een 
arm bestaan. Ze raken bijzonder 
gefascineerd door de rijke familie 
Park en zien mogelijkheden om 
van hun luxueuze bestaan te pro-

Parasite 

La Bohème - The Royal Opera
Operavertoning over de liefde 
tussen een dichter en een naai-
ster in het negentiende-eeuwse 
Parijs. 
Vol prachtige muziek, feestelijke 
koren en een schrijnende slotscè-
ne die naar verluid de componist 
zelf tot tranen toe roerde. De pro-
ductie van Richard Jones vangt 
de samenkomst van komedie, 
romantiek en tragiek van La Bo-
hème. Het e�ect wordt versterkt 

door de kostuum- en decoront-
werpen van Stewart Lain, die zo-
wel de armoede van het zolder-
huis van de bohemiens als de 
grandeur van de Parijse winkel-
galerijen oproept. 
De cast bestaat uit de voornaam-
ste hedendaagse vertolkers van 
Puccini’s geliefden, aangevuld 
met voormalige leden van het 
Young Artists Programme van 
The Royal Opera.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
La Bohème

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 20.30 uur 

zaterdag 16.00 & 18.30 uur
zondag 11.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
De Beentjes van Sint-Hildegard

zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur
For Sama

vrijdag 20.30 uur
zaterdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Little Women

donderdag 16.00 uur
zaterdag 20.45 uur  zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
Parasite

donderdag 20.00 uur  zaterdag 20.45 uur
1917

donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

woensdag 15.00 uur
Kruimeltje en de 

strijd om de Goudmijn
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
De Grote Slijmfilm

donderdag & vrijdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur 
Dolittle (NL)

Programma 20 februari  t/m 26 februari 

�teren. Het gezin probeert lang-
zaam maar zeker zijn intrede te 
doen tot het leven van de fami-
lie en heeft daarbij geen moeite 
met een paar leugentjes om ei-
gen bestwil. 
Een onverwacht voorval gooit 
echter roet in het eten, waardoor 
ze alles op alles moeten zetten 
om hun nieuwe leven in stand te 
houden.
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Initiatief gesteund door gemeente
Ondernemers willen Castricummer 
Werf groener en duurzamer

Aart Tóth

Soms lopen dingen verrassend 
parallel: twee jaar geleden heeft 
de OVC, bij monde van Arjen Frui-
tema en Leo van Schoonhoven, 
een ambitieus duurzaamheids-
plan voor de Castricummer Werf 
ingediend voor de provinciale 
prijsvraag ‘Bedrijvig Groen’. Een 
prijsvraag om bedrijventerreinen 
te upgraden en zo voor de loka-
le ondernemers een beter leef- en 
werkklimaat te realiseren. Manu-
el den Hollander van CALorie zet-
te een pilotproject op om de Cas-
tricummer Werf duurzamer te ma-
ken. Arjen Fruitema (OVC) en Cor-
nel Borst van de Verenigde Bedrij-
ven Castricummerwerf haakten 
aan. Ook de gemeente raakte ge-
interesseerd. Ze besloten samen 
te werken.

Eerste conclusies
De initiatiefnemers startten een 
onderzoek en kwamen al gauw 
tot de conclusie dat de Castricum-
mer Werf een grauw en romme-
lig bedrijventerrein is geworden. 
Plekken voor laden en lossen zijn 
onduidelijk en voor ‘publiekstrek-
kers’ als Multimate en Muttatha-
ra zijn te weinig parkeerplekken. 
Tel daarbij op dat er geen groen-
voorzieningen, zoals struiken of 
bomen, zijn. Volgens de initiatief-
nemers is 87 procent van de werf 
verhard terrein. Dit zorgt ervoor 
dat zomers de hitte blijft hangen 
en bij stevige buien het regenwa-
ter niet snel genoeg weg kan.

Collectief aan de slag
Bij de provincie werd, met steun 
van de gemeente, een subsi-
die aangevraagd (en gehono-

reerd) om de benodigde organi-
satie te �nancieren ter verduur-
zaming van het bedrijventerrein. 
,,We zijn gestart met het samen-
brengen van de ondernemers op 
de werf om zoveel mogelijk za-
ken collectief op te pakken. Er is 
inmiddels een eerste bespreking 
geweest waar vijftien onderne-
mers hebben aangegeven dat ze 
bereid zijn om samen de moge-
lijkheden verder te onderzoeken. 
Hoofddoelen zijn het aanleggen 
van duurzaam opgewekte ener-
gie door zonnecellen op de daken 
en het isoleren van bedrijfspan-
den.” De werkgroep bekijkt tevens 
de mogelijkheden om het open-
bare gebied en de bedrijfspan-
den te verfraaien, te vergroenen 
en functioneler te maken.

,,Er is aandacht voor biodiversi-
teit en klimaatbestendigheid.” Het 
project wordt mogelijk gemaakt 
door bijdragen vanuit de provin-
cie en gemeente Castricum. Mee-
denken? Neem contact op via: 
duurzamewerf@outlook.com.

Castricum - Groen op de Castricummer Werf is nauwelijks meer te 
vinden, hooguit wat onkruid tussen de bestrating. Als het aan de 
Ondernemers Vereniging Castricum, CALorie, Verenigde Bedrij-
ven Castricummerwerf, de gemeente Castricum en de provincie 
Noord-Holland ligt gaat dat veranderen. 

,,De populariteit van het evenement wordt elk jaar groter”
Maximum aantal inschrijvingen Full 
of Life Triatlon in recordtijd bereikt
Henk de Reus

Castricum - Sinds Valentijnsdag 
kan worden ingeschreven voor 
deelname aan de Full of Life Tri-
atlon Castricum op 21 juni 2020. 
Dat hebben de organisatoren ge-
merkt. In twee en halve dag tijd 
zijn alle240 inschrijvingen bin-
nen. Dit is een absoluut record. 
Bij de vorige editie waren hier 
nog tien dagen voor nodig. ,,We 
zijn zeer verrast door de snelheid 
van inschrijven. De populariteit 

van het evenement is ongekend 
groot en lijkt elk jaar toe te ne-
men”, zegt Stoppels namens de 
organisatiecommissie. ,,Hoewel 
voor mensen die nu nog willen 
inschrijven de wachtlijst in beeld 
is, is deelname zeker nog haal-
baar. 
De ervaring leert namelijk dat er 
altijd deelnemers om allerlei re-
denen afzeggen. Vele deelnemers 
van vorig jaar die op de wachtlijst 
stonden, kregen de kans om als-
nog mee te doen, schrijf je dus 

gewoon in”, luidt het advies van 
Stoppels. ,,Als je op de wachtlijst 
staat, hoef je pas te betalen als je 
inschrijving de�nitief wordt.”
De huidige deelnamelijst bestaat 
voor 65% uit mannen en voor 
35% uit vrouwen.
De jongste, ingeschreven deelne-
mer is 17 jaar, de oudste deelne-
mer 69 jaar. Ook hebben drie bui-
tenlanders zich opgegeven. Het 
evenement belooft dit jaar dus 
weer een internationaal tintje te 
krijgen.

Raad neemt burgerinitiatief over

Hans Boot

Er was al veel gezegd tijdens 
de eerste behandeling, maar 
de resterende fracties lieten 
donderdagavond toch ook 
nog even graag van zich ho-
ren. Lenie Kelder (CKenG) 
kreeg als eerste het woord van 
voorzitter Harold Ebels. Zij be-
dankte, evenals de volgen-
de sprekers, Hans van Balgooi 
voor het vele werk dat hij aan 
zijn initiatief heeft besteed. 
Volgens CKenG valt er nog 
veel te onderzoeken. 
De partij pleit voor een doel-
gericht plan en vindt het auto-
luw maken van de spoorweg-
overgang een goed idee.
Evert Castelein stelde namens 
D66 dat alleen een fietstun-
nel nagenoeg geen oplossing 
voor het probleem is en zei: 
“Filmpjes tonen aan dat we 
een veiligheidsprobleem heb-
ben. Dus college, ga aan de 
gang met planvorming. Het 
burgerinitiatief komt wel te 
vroeg en moet meegenomen 
worden in een volgende fase. 
Wij willen ook wachten op de 
nieuwe aansluiting op de A9.”
Leo van Schoonhoven van de 
gelijknamige fractie merkte 
op dat de gemeente steeds 
weer terecht komt bij dezelf-
de adviseurs die al 30 jaar be-
zig zijn. ,,Schakel Hans van Bal-
gooi en Danny Hes maar eens 
in voor het maken van nieuwe 
plannen. Een randweg links- 
of rechtsom biedt volgens de 
verkeersambtenaren alleen 
soelaas.”

Zanderij
De SP wilde graag de klank-

bordgroep voor het oplossen 
van het knelpunt weer terug-
zien. 
Marjo Husslage: ,,Dat er iets 
moet gebeuren is duidelijk. 
Als het treinverkeer straks nog 
meer toeneemt, is Castricum 
niet meer toegankelijk.”
Als laatste kwam Sander 
Schmitz van de PvdA aan de 
beurt. Hij kon zich verenigen 
met het initiatief, maar was 
ook van mening dat de ont-
wikkelingen op de Zande-
rij afgestemd moeten worden 
op de suggesties voor het in-
tegraal verkeersplan. ,,An-
ders zijn de bouwplannen zo 
achterhaald. Het is één voor 
twaalf!”
Na een aantal interrupties en 
discussie over het splitsen van 
het voorstel van Van Balgooi 

en het indienen van amende-
menten, reageerde wethou-
der Paul Slettenhaar als volgt: 
,,Het is een complex probleem 
en het is belangrijk dat er op 
korte termijn besluiten wor-
den genomen. Het bouwen op 
de Zanderij kan parallel ont-
wikkeld worden met het on-
derzoek naar de voorgestelde 
suggesties. Beide voorstellen 
doorkruisen elkaar niet.”

Stemming
Nadat ruim voor de pauze al-
les in deze commissie was ge-
zegd, volgde aansluitend de 
stemming in de raadverga-
dering. Het voorstel van het 
burgerinitiatief om het ma-
ken en uitvoeren van een inte-
graal verkeersplan toe te voe-
gen aan het raadsprogramma 
werd na het veranderen van 
één woord unaniem gesteund. 
Met uitzondering van Groen-
Links en D66 werd er ook in-
gestemd met het onderzoek 
naar de 20 suggesties die er in 
het burgerinitiatief zijn opge-
nomen.

Castricum - In de raadscommissievergadering van afgelopen don-
derdag mochten de vijf fracties, die niet aan de beurt waren ge-
komen in de commissie van 30 januari, reageren op het burge-
rinitiatief van Hans van Balgooi voor het oplossen van het ver-
keersknelpunt bij het spoor over de Beverwijkerstraatweg. De-
zelfde avond ging de raad akkoord met het voorstel behoudens 
een kleine aanpassing.

Misschien moeten we straks weer naar dit soort oplossingen rond 1985?
(foto Oud-Castricum)

Rabobank steunt regio Alkmaar
met ruim een miljoen euro

Blijvend verschil maken
Een van de speerpunten van de 
coöperatieve Rabobank is om blij-
vend het verschil te maken bij 
een aantal actuele maatschappe-
lijke issues. Denk hierbij aan het 
vergroten van �nanciële zelfred-
zaamheid bij de jeugd en senio-
ren, ondernemers duurzaam hel-
pen groeien en het versterken 
van de lokale leefomgeving. Ook 
het bijdragen aan een duurzame 
voedselproductie en verduurza-
ming van de woningmarkt zijn re-
levante thema’s voor de bank.

Maatschappelijke verantwoor-
delijkheid
„Een belangrijk verschil maken 
we op het gebied van het verster-
ken van de leefomgeving in regio 
Alkmaar”, aldus Van Soomeren. 
„Via Rabo Clubsupport verdeel-
den onze leden een bedrag van 
225.000 euro aan 567 stichtin-
gen en verenigingen in onze re-
gio. Daarnaast ondersteunde Ra-
bobank als sponsor circa 70 eve-
nementen in Alkmaar en omstre-
ken. Als coöperatieve bank voelen 

we een belangrijke maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. On-
ze maatschappelijke steun zet-
ten we ook in 2020 onverminderd 
voort. Zo bundelen we samen 
met onze leden, klanten en part-
ners de krachten om samen jou, je 
bedrijf, je vereniging, je buurt, Ne-
derland en de wereld een beetje 
sterker en toekomstbestendiger 
te maken.”

Bekijk de infographic met de 
maatschappelijke impact van 
Rabobank Alkmaar en omstre-
ken op www.rabo.nl/alkmaar/im-
pact2019. Bekijk het landelijke 
jaaroverzicht 2019 op www.Ra-
bobank.nl/impact2019. Bekijk de 
jaarcijfers 2019, resultaten en ver-
slagen op www.Rabobank.com/
jaarverslagen

Regio - Rabobank publiceerde donderdag haar jaarcijfers en 
maatschappelijk jaarverslag 2019. De bank legt hierin zowel �-
nanciële als maatschappelijke verantwoording af. In regio Alk-
maar heeft de bank via sponsoring en donaties ruim een miljoen 
euro bijgedragen aan lokale maatschappelijke initiatieven. Direc-
tievoorzitter Ralph van Soomeren benadrukt dat deze steun ook 
in 2020 onverminderd wordt voortgezet.

Grote vraagtekens bij verkeersonderzoek
Woningbouw Zanderij Zuid 
nog geen gelopen koers

Hans Boot

Het bekende dilemma in Castri-
cum over de vraag of er nog wel 
woningen bij moeten komen zo-
lang een goede ontsluiting of 
voldoende parkeerplaatsen ont-
breken, kwam ook donderavond 
duidelijk uit de verf tijdens de be-
handeling van het woningbouw-
plan voor de locatie Kaptein Kaas. 
Ook nu waren er vanuit de poli-
tiek weer veel geluiden te horen 
als: ‘Laten we eerst een verkeers-
plan vaststellen’, ‘Wat betekent 
het voor het knelpunt Beverwij-
kerstraatweg’ en ‘We moeten le-
ren van de fouten uit het verle-
den’.
Twee insprekers sloten daar ook 
naadloos op aan. Alex van der 
Leest van de Fietsersbond Cas-
tricum miste het woord ‘veilig’ in 
het verkeersonderzoek van het 
bureau Goudappel Co�eng en 
zei: ,,Er is ook geen aandacht voor 
het �etsverkeer, terwijl het ge-
bied in beeld is als mogelijk tracé 
voor de provinciale door�etsrou-
te; zoiets vraagt ruimte, maar met 
uw bouwplannen is die er niet 
meer. De volgorde moet zijn: re-
gel eerst het �etsverkeer, dan het 
autoverkeer en ga dan pas bou-
wen.”
Ee�e Moesbergen, tweede in-
spreker en bewoner van de Zan-
derij, maakte veel indruk met 
een vlammend betoog over de 
in haar ogen onvolledige bere-
keningen en onjuiste uitgangs-
punten omtrent de parkeersitua-
tie en beschreven wegpro�elen. 

Zij vond dat de woningen er echt 
moeten komen, maar verzocht de 
raad het verkeersrapport aan te 
passen:  ,,We kunnen nu nog in-
grijpen; straks kan dat nooit meer 
en hebben we een gedrocht.”

Landschapskwaliteitplan
De discussies gingen ook over de 
zichtlijnen, het verbod van schut-
tingen en hagen binnen het pro-
ject en de vraag of de bouw van 
de 26 sociale huurwoningen 
voldoende vast staat. Daarvoor 
sprak Gerda Kuyper-Bruschke na-
mens de huurdersverenigingen 
Li-Ak en HVW Castricum als der-
de inspreker. Zij stelde: ,,Ik wil het 
belang van deze woningen nog 
eens onderstrepen. 
Volgens prestatieafspraken bin-
nen de BUCH zouden er in vier 

jaar tijd 118 woningen in de so-
ciale sector worden gebouw en 
we zitten nu nog niet eens op 
de helft. Ook op Duin en Bosch is 
men nog niet begonnen met de 
48 woningen en daarvoor is het 
stikstofprobleem geen sluitend 
argument.”
Uit de verdere reacties bleek dat 
de raadsmeerderheid zich in het 
ruimtelijk kader kan vinden en 
graag aan de slag wil met het be-
stemmingsplan, zij het met de 
nodige zorgvuldigheid. 
Wethouder Slettenhaar: ,,We blij-
ven in gesprek met omwonen-
den en de toezegging over so-
ciale huur is keihard. De poort 
naar de duinen komt er en daar 
hoort ook woningbouw bij. Het 
uitgangspunt om het duinland-
schap als basis te laten dienen 
wordt straks gegarandeerd door 
een landschapskwaliteitsplan.”
Tot slot werden er twee amende-
menten aangekondigd. De be-
handeling van dit onderwerp is 
gepland voor de raadsvergade-
ring van 5 maart.

Castricum -  Voor raadsleden en belanghebbenden stond er don-
derdagavond in de commissie opnieuw een interessant onder-
werp op de agenda. Het betrof het ruimtelijk kader voor deelge-
bied 3 van de ontwikkeling Zanderij Zuid, oftewel de bouw van 
99 woningen op het voormalig bedrijfsterrein van Kaptein Kaas 
en 12 aangrenzende percelen. 

Ee�e Moesbergen bekritiseert de uitkomsten van het verkeersonderzoek.
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Toneelgroep Expressie geeft kijkje achter de schermen
,,Het publiek krijgt de kans om te ervaren wat 
acteren is en hoe je hiermee anderen kunt raken”

Henk de Reus

Rol
In het Paasweekend van 10 en 
11 april a.s. wordt het toneelstuk 
in Koningsduin opgevoerd en in 
het Pinksterweekend van 29 en 
30 mei a.s. in de Grote Kerk/Wij-
kertoren in Beverwijk. Het stuk 
draagt de titel ‘As it is in Heaven’ 
en is ontleend aan de gelijkna-
mige Zweedse speel�lm uit 2005 
die vele Oscarnominaties kreeg.
Remco Beijer is bestuurslid van 
de toneelgroep en tevens hoofd-
rolspeler in het stuk. ,,Ik speel in 
het stuk een wereldberoemde di-
rigent van middelbare leeftijd, 
die door de drukte van zijn arties-
tenbestaan een hartaanval krijgt 
en zijn carrière moet stopzetten. 
Hij besluit terug te keren naar zijn 
geboortedorp in Zweden, waar 
niemand hem meer herkent als 
het veel gepeste jongetje van 
vroeger. Hij begint een zoektocht 
naar zichzelf en naar een verbin-
ding met anderen. Hij laat zich 
overhalen om dirigent te worden 
van het lokale kerkkoor, waar hij 
vele harten in beroering brengt. 

Meer verklap ik niet”, zegt Rem-
co. Om zich in de rol te kunnen in-
leven heeft hij een dirigentencur-
sus gevolgd en weet hij inmiddels 
hoe hij de baton moet hanteren.

Personages
John van Dongen is, samen met 
zijn vrouw Saskia, verantwoorde-
lijk voor de regie van het toneel-
stuk. John volgde een opleiding 
tot amateur-regisseur in het the-
ater. John: ,,Het unieke aan het 
stuk is dat niet alleen de hoofd-
rolspeler, maar álle  spelers op 
een of andere wijze een blijvende 
verandering doormaken. Maar de 
vraag is ’Hoe kruip je in de huid 
van een personage? Hoe maak je 
voelbaar wat die persoon door-
maakt? Eigenlijk is deze open re-
petitie bedoeld om te laten zien 
hoe de leden van Expressie stukje 
bij beetje vat krijgen op hun per-
sonages en hiervan mensen van 
vlees en bloed maken. Dit is iets 
heel anders dan het eindproduct 
dat we doorgaans op t.v. of in het 
theater te zien krijgen. Het pu-
bliek krijgt niet alleen een kijkje in 
de keuken, maar kan desgewenst 

ook deelnemen aan enkele oefe-
ningen, zodat men aan den lijve 
ervaart wat acteren is en hoe je 
elkaar echt kunt ‘raken’. Het is dus 
een interactief gebeuren, dus pak 
je kans als je eens geregisseerd 
wilt worden. Je mag ook mensen 
interviewen als je wilt.”

Uitdaging
Het is een productie die in sa-
menwerking met projectkoor ‘De 
Witte Duif’ tot stand is gekomen. 
De uitzonderlijk grote cast van 
spelers en zangers bestaat uit 40 
personen. ,In september 2019 is 
men begonnen met de voorbe-
reidingen. ,,Het is een behoorlij-
ke uitdaging, maar erg leuk om te 
doen”, zegt John. Hij verklapt nog 
dat een van de spelers pianiste is 
en het toneelstuk muzikaal bege-
leidt. 
Draagt het toneelstuk een bood-
schap in zich? Deze vraag beant-
woordt John bevestigend. ,,De 
boodschap is dat je op een goe-
de manier op je leven kunt terug-
kijken als je je hart volgt”. 

Acteervirus
Michelle Kruger speelt de rol van 
Lena in het stuk. Ze is vorig jaar bij 
toneelgroep ‘Expressie’ gekomen. 
Ze heeft bewust voor toneel ge-
kozen.
,,Ik was in het verleden best wat 
verlegen in m’n contacten met 

anderen. Iemand adviseerde mij 
om aan toneel te gaan doen om-
dat je dan uit je comfortzone 
moet komen. Ik vond deze stap 
best wat groot en volgde eerst 
enkele acteercursussen. Dit was 
ontzettend leuk om te doen en 
het acteervirus greep mij. Ik zag 
op een gegeven moment op Fa-
cebook een oproep van Expressie 
voorbij komen, waarin men men-
sen zocht. Ik reageerde hierop en 
kreeg de rol van een 14 jarige pu-
ber in een eerder stuk, dat vorig 
jaar werd opgevoerd. Sindsdien 
ben ik er niet meer weg te slaan. 
Het acteren heeft mij heel veel 
gebracht. Het is niet alleen onwijs 
leuk, maar ook erg nuttig.”
Michelle speelt in ‘As it is in Hea-
ven’ de rol van Lena. ,,Lena is een 
vrolijke spring in ‘t veld, die veel 
heeft meegemaakt en haar hart 
laat spreken. Ze heeft al snel een 
klik met de dirigent en ze… nee, 
meer verklap ik nog niet, anders 
verraad ik de clou. Ga zelf maar 
kijken, het is een ontzettend 
leuk stuk”, aldus Michelle. O.k. 
de nieuwsgierigheid is geprik-
keld. Vooraf opgeven is niet no-
dig, maar wel prettig. De toegang 
is gratis.

Meer informatie is te vinden op 
www.toneelgroepexpressie.nl, 
maar u kunt ook bellen met 0251-
252751.

Castricum - Degenen die altijd al hebben willen weten hoe een to-
neelstuk tot stand komt, kunnen donderdagavond (20 februari) 
aan hun trekken komen. Toneelgroep Expressie bereidt zich voor 
op een nieuwe toneelvoorstelling en houdt vanaf 20.00 uur een 
open repetitie in Nieuw Geesterhage (theater Koningsduin). Ie-
dereen is welkom en de toegang is gratis.

Een deel van de crew van de toneelgroep Expressie (Foto: aangeleverd)

Castricum - Startende en gevestigde ondernemers die hun idee 
of hulpvraag pitchen, dat is het idee van het Initiatievencafé. Ma-
riska Tauber van clubMariz bedacht het Initiatievencafé, onder-
nemers Frank Drost en Leo van Schoonhoven sloten zich aan. De 
aftrap van het Initiatievencafé is op vrijdag 28 februari bij club-
Mariz.

Ondernemers pitchen idee of hulpvraag
Initiatievencafé
nieuw in Castricum

Aart Tóth

De aanwezige burgers en belang-
stellenden in de zaal kunnen naar 
de ondernemers luisteren, inspi-
ratie opdoen, netwerken en/of 
initiatiefnemers helpen met hun 
ideeën. Het doel daarbij is onder-
nemers, politici en maatschap-
pelijke organisaties bij elkaar te 
brengen om elkaar te leren ken-
nen en in gesprek te gaan. Wel-
licht ontstaat daarbij dat aange-
wezen personen elkaar ontmoe-
ten en misschien een basis leg-
gen voor een mooie samenwer-
king.

Komende Initiatiefcafé gaat het 
over de Beverwijkerstraatweg, 
waar spreker Hans van Balgooi 
een woordje over gaat uitwei-
den en Gerard Min praat over de 

opknapbeurt van de Rijksweg te 
Limmen. Derde pleitbezorger is 
Heleen de Graaf die graag een 
Gendercafé zou willen starten in 
Castricum. 

Ook een initiatief pitchen, erva-
ring op doen of komen netwer-
ken? Iedereen kan zich gratis aan-
melden op de aanmeldpagina 
www.initiatievencafe.nl.Indien er 
meer pitchmeldingen binnenko-
men dan er plaats is in het pro-
gramma, wordt een selectie ge-
maakt. 
Aanmelders ontvangen persoon-
lijk bericht of zij kunnen pitchen. 
Meebabbelen? Loop vrijdag 28 
februari rond 17.00 uur binnen 
bij clubMariz, Dorpsstraat 72, en 
sluit aan. Het volgende Initiatie-
vencafé vindt plaats op vrijdag 27 
maart.

Initiatiefnemer Mariska Tauber van clubMariz gesecondeerd door Leo van 
Schoonhoven (links) en Frank Drost.

Kids in Concert’
heeft bankrekening
Aart Tóth

Castricum - Je krijgt niet zomaar 
een bankrekening, daarbij ga je 
zeker als stichting helemaal door 
de molen of alles vertrouwd is. 
En dat is het, de ‘stichting Kids in 
Concert’ waar maar liefst 6 basis-
scholen meewerken een groot 
zangkoor van ruim 400 kinderen 
en begeleiding uit groep 7 neer 
te zetten voor het goede doel. Ze 
heeft intussen een bankrekening 
NL61 RABO 0349 777 659 waar u 

uw eventuele bijdrage kunt stor-
ten. Trouwens wel raadzaam even 
naar www.kidsinconcert.nl te 
gaan om vast kaarten te bestel-
len voor dit gigantische concert 
op 20 juni 2020.

Intussen hebben zich nog de 
sponsoren GPGroot, Stichting Ro-
tonde IJmond, Bakker snoepwin-
kel voor kunstenaars, restaurant 
Johanna’s Hof en Zandbergen 
Transport zich aangesloten om 
dit spektakel mogelijk te maken.

Voorzitter Herman Sterken zet de puntjes op de i.

Herstel schade na storm Ciara
Castricum - Nadat storm Ci-
ara was gaan liggen kon de 
schade aan het strand wor-
den opgemaakt.

Henk de Reus

Het hoge water, aangejaagd 
door de wind, heeft ervoor ge-
zorgd dat het zand was opge-
stuwd tot aan de strandpavil-
joens. Hierdoor waren de toe-
gangspaden naar de paviljoens 
met een dikke laag zand be-
dekt. Om de paviljoens weer 
toegankelijk te maken worden 
er sjofels ingezet, die lang be-
zig zijn om de vele kubieke me-
ters zand te  verplaatsen. 
Bas Hollenberg, bedrijfsleider 
van strandpaviljoen Zeezicht 
spuit de ramen aan de strand-
zijde van zijn paviljoen schoon. 
De planken aan de voorzij-

de van de fundering staan ge-
spannen door de druk van het 
zand.

Hollenberg: ,,Er is gelukkig 
geen schade aan de paviljoens 
aangericht. Het water stond 
wel hoog, maar is op een aan-
tal schuimvlokken na, niet op 
het terras gekomen. We gaan 
ons alvast opmaken voor de 
opvolger van Ciara, ‘Dennis’ ge-
naamd. 
Deze komt dit weekend over-
waaien. Naar verluid is deze 
storm minder heftig dan Cia-
ra. We zien wel wat ‘Dennisje’ 
brengt”, aldus Hollenberg. 

Afgelopen zondag bleek dat 
‘Dennis’ inderdaad een storm 
in een glas water was. Dit keer 
hoefden de sjofels geen dienst 
te doen.WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Blije gezichten in Johanna’s Hof
Veel animo voor Sportverkiezingen 2019

Aart Tóth

De verkiezing was georgani-
seerd onder auspiciën van ge-
meente Castricum, Sportraad 
Castricum en Sportverkiezing 
Castricum. Er waren zes bekers 
te verdelen. Dat werd gedaan 
door wethouder Ron de Haan 
(Sport). De avond werd geopend 
door Sander Verschoor en Har-
ry Poel die als twee spraakwa-
tervallen de verschillende on-

derdelen aan elkaar praatten. 
Er waren maar liefst 2.245 stem-
men uitgebracht op de genomi-
neerden. 

De titel ‘Sporttalent’ van 2019 
ging naar Hugo Vliese met zijn 
specialiteit ‘Freestyle voetbal’. 
Hij liet Femke Mossinko�, Ja-
de Wuurman en Jochem Dek-
ker achter zich. Glimmend van 
trots ging hij met een beker, uit-
gereikt door wethouder Ron de 

Haan, terug de zaal in na pose-
ren voor de vele camera’s. 

In de categorie ‘Jeugdteam’ (ge-
nomineerd: Cas RC Colts Rug-
by, FC Castricum jongens tot 11 
jaar, FC Castricum meisjes tot 
17 jaar en Helios Korfbal junio-
ren A1) viel het damesteam van 
FC Castricum in de prijzen. Het 
team werd geroemd voor het 
uitdragen van een veilig sport-
klimaat met als gevolg promotie 
naar de hoofdklasse.

Voetbalvereniging Limmen jon-
gens 19, voetbal Limmen meis-
jes 19, voetbal Meervogels ’31 
heren 2 en Vitesse ’22 heren 1 

waren in de race voor de titel 
‘Sportteam’. Het meisjesteam 
van VV Limmen pakte de winst 
onder luid gejuich van het team.

Bij de genomineerden voor de 
categorie ‘Sportvrouw’, kwamen 
er drie uit de atletiek en één van 
zwemmen: Bo Ummels, Lisanne 
de Witte, Lisanne Schoonbeek 
en Serena Stel. Lisanne de Witte 
won, met haar bronzen medail-
le 400 mtr op het EK-indoor en 
twee keer een gouden plak op 
de 400 en 200 mtr op het NK-in-
door. 

Bram Anderiessen werd ver-
kozen tot ‘Sportman’ voor zijn 
prestaties in de atletiek. Hij liet 
Lorenzo van Riet (autosport) 
en Owen Westerwout (atletiek) 
achter zich. 

Klapstuk van de avond was 
‘Sporter 2019’ (categorie spor-
ter met een beperking), waar 
twee mountainbikers genomi-
neerd waren. Ze gunden elkaar 
de winst. Uiteindelijk was het 
Hidde Buur die de beker in ont-
vangst mocht nemen. Gert-Jan 
Appelman werd tweede, maar 
beide kregen bloemen en taart. 

Winnaar van de ingezonden 
sportfoto, gesponsord door de 
Castricummer, was Pieter van 
der Meulen van ‘Cross-Fit Cas-
tricum’, die met een cadeaubon 
de deur uitliep. De festiviteiten 
werden kort onderbroken door 
judoka Edith Bos, die de ups 
en downs uit haar sportcarriè-
re met de zaal deelde. De orga-
nisatie kijkt terug op een feeste-
lijke avond met veel sporttalent 
voor de toekomst, waarvan en-
kele wellicht zijn terug te vinden 
op de Olympische Spelen 2020 
in Tokio. 

Castricum - Er was door vele sporters en aanhang reikhalzend 
naar uitgekeken: de verkiezingen van het Sporttalent, Jeugd-
team, Sportteam, Sportvrouw en Sportman van het jaar. In een 
bomvol Johanna’s Hof waren de genomineerden, mede sporters 
en fans bij elkaar gekomen de verkiezing bij te wonen.

Winnaar in categorie ‘Sporttalent’ Hugo Vliese tweede van rechts.

Wethouder Ron de Haan met winnende gillende ‘Sportteam 2019’ VV Limmen 19jr.

‘Muziekproject achter de Duinen’
Castricummers nemen 
samen luisterliedjes op
Castricum - (Amateur)muziek-
liefhebbers die samen nieuwe 
muziek maken, dat is het idee 
achter SuperDunes. Onder lei-
ding van Chris Kesting duiken 
enthousiaste dorpsgenoten de 
studio in om luisterliedjes op te 
nemen. ,,Er liggen al zes songs 
klaar.”

Aart Tóth

‘SuperDunes’ staat voor ‘Muziek-
project achter de Duinen’, naar 
een idee van scriptschrijver, fo-
tograaf en freelance cameraman 
Chris Kesting. Hij wil graag aan 
de slag met een nieuw repertoi-
re, maar niet alleen. ,,Ik wilde iets 
doen met gelijkgestemden die in 
hun drukke leven vaak niet aan 
muziek maken toekomen. Men-
sen die dwars�uit, gitaar of een 
ander (blaas)instrument spelen 

kunnen zich nog aansluiten. Ook 
zangliefhebbers of een koor kun-
nen voor een bijdrage zorgen.” 

Chris componeert de muziek, 
brengt muzikanten bij elkaar en 
probeert iedereen te enthousi-
asmeren om muzikaal een stapje 
verder te komen. ,,In principe kan 
iedereen, liefst uit de regio, die op 
goed niveau een instrument be-
speelt meedoen.” Met het project 
SuperDunes probeert Chris sa-
men tot nieuwe liedjes te komen. 
De liedjes worden gedeeld via so-
ciale media, waar geïnteresseer-
den het kunnen beluisteren. Er 
liggen al zes songs klaar om mee 
aan de slag te gaan. ,,Qua genre 
gaat het om luisterliedjes. Iedere 
deelnemer mag zelf een partij uit 
te werken of iets toevoegen met 
improvisatie.” Aanmelden kan via 
www.chriskesting.nl. 

Chris Kesting en Marjan Weurding volop aan het werk iets moois te com-
poneren.

Castricum - Dat Valentijnsdag niet gebonden is aan leeftijd bleek 
vrijdag in zorgcentrum De Boogaert. Het restaurant was omgeto-
verd tot liefdestempel met veel harten en foto’s van weleer. Vijf-
tig modellen, waaronder bewoners, vrijwilligers en verpleegkun-
digen, werden voor de gelegenheid in bruidskledij gehesen.

Valentijnsdag
in De Boogaert

Aart Tóth

Het was volle bak met bewoners 
uit De Boogaert en De Santmark, 
hun kinderen én kleinkinderen. 
Bea Boots kondigde de model-
len aan. 
Trouwdatum, aantal kinderen en 
kleinkinderen, herkomst van de 
jurk: het kwam allemaal aan bod. 

Opvallend was het aantal bruilof-
ten dat in Johanna’s Hof gevierd 
werd. Veel geshowde jurken wa-
ren afkomstig van Muttathara, 
modehuis Hedwig en de Markies 
uit Alkmaar. 
De organisatie hoopte met de Va-
lentijnsviering een hoop herin-
neringen op te roepen. Dat lukte: 
compleet met bruidstaart en al.

Showen tot aan de zoen aan toe

Drie generaties in bruidskleding met de nodige herinnering

Inwonerspanel denkt mee met overheid

In gesprek over aardgasvrij in Castricum
Castricum - In 2030 moeten 
zo’n 3.200 van de 62.000 wo-
ningen in Castricum aardgas-
vrij zijn. Voor een dergelijk in-
grijpende operatie worden on-
der andere bewoners geraad-
pleegd via een inwonerspanel. 
Ondergetekende mocht ook 
meepraten. De gesprekken in 
de wandelgangen zijn al inten-
sief. ,,Wat moet dat allemaal 
gaan kosten?”

Ans Pelzer

De aanwezigen op de bijeen-
komst zijn allemaal eigen huizen-
bezitters. Met 75 procent koop-
woningen in Castricum is dat niet 
heel gek. Wel valt op dat het over-
wegend oudere mannen zijn die 
op de uitnodiging in zijn gegaan. 
De gesprekken over de kosten, 
verbouwingen, prioriteiten en 
over de alternatieven zijn bevlo-
gen. Het is zonder meer boeiend 
om met andere mensen van ge-
dachten te wisselen. De uitnodi-
gingen zijn willekeurig verstuurd.
Verantwoordelijk wethouder Fal-

gun Binnendijk (CDA) meldt: 
,,Voor ons is dit een begin van het 
overleggen met de inwoners. Hoe 
gaan we van het gas af? Ik wil en 
kan niemand dwingen. Daarom is 
het belangrijk dat we met zoveel 
mogelijk inwoners overleggen. 
We hebben al regelmatig overleg 
met partijen als CALorie en HVC, 
maar we willen meer inwoners 
spreken.”
Hoeveel inspraak hebben inwo-
ners en hoe wordt het aardgasvrij 
maken van Castricum aangepakt? 
,,We gaan de wijken in om met in-

woners te praten over welke op-
lossingen en mogelijkheden in-
woners zien en welke voorkeu-
ren er zijn. Liever een warmtenet 
of alles elektrisch bijvoorbeeld?  
We willen met zoveel mogelijk 
inwoners in gesprek en zoeken 
ook naar online mogelijkheden 
om die inspraak te realiseren.” En 
de zeggenschap van inwoners? 
,,Hoe ver de zeggenschap van in-
woners (groepen) gaat is uitein-
delijk aan de Raad. De reacties die 
we krijgen zullen we zeker serieus 
nemen.”
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Bij de storm die in 2018 over Nederland raas-
de, liep het totale schadebedrag in rap tempo op 
tot ongeveer 90 miljoen euro. Nog lang geen re-
cord, want in 2007 werd na een hevige storm voor 
ongeveer 175 miljoen euro aan schade gedecla-
reerd. Een groot deel van dergelijke stormschades 
kan worden verhaald op de opstalverzekering, die 
door veel hypotheekverstrekkers tegenwoordig 
verplicht wordt gesteld. Je hoeft je dus in fi nan-
ciële zin geen zorgen te maken, wanneer ten ge-
volge van een storm een aantal dakpakken weg-
gewaaid zijn of ruiten gesneuveld zijn. Anders is 
dat voor zaken die niet aan de woning vast zitten. 
Is bijvoorbeeld je tuinmeubilair weggewaaid, dan 
kun je die schade niet verhalen op de opstalver-
zekering. Dit behoort tot je inboedel en dus kun 
je daarvoor de inboedelverzekering aanwenden. 
Of je daarmee bereikt dat je een nieuwe tuinset 
kunt aanschaffen, is nog maar de vraag. Bij storm 
geldt namelijk over het algemeen een eigen ri-
sico en in de meeste gevallen is dat bij schade 
door storm hoger dan bij andere oorzaken. Hou 
er in elk geval maar alvast rekening mee dat je 
in zo’n geval enkele honderden euro’s zelf op ta-
fel moet leggen.

Natuurlijk is van belang dat je stormschade zo 
snel mogelijk bij de verzekeraar meldt. Tegen-
woordig kan dat in de meeste gevallen digitaal, 
waardoor lange wachttijden aan de telefoon tot 
het verleden behoren. Hoewel het KNMI pas van-
af windkracht 9 spreekt van storm, hanteren de 
verzekeraars een ondergrens van windkracht 7. 
Indien er ter plaatse tenminste sprake is geweest 
van windkracht 7, kom je voor afhandeling van 
je schadeclaim in aanmerking. Wanneer de scha-
de zodanig is dat directe maatregelen nodig zijn, 
overleg je altijd eerst met de verzekeraar, voordat 
je hiervoor vaklieden inschakelt. Je moet immers 
wel de bevestiging hebben dat die kosten ook ge-
dekt zijn. Bovendien willen verzekeraars in som-
mige gevallen eerst een schade-expert langs stu-
ren om de situatie zelf te kunnen beoordelen. En 
wellicht een open deur, maar we melden het toch 
maar even: stormschade aan je auto, bijvoorbeeld 
door een omgevallen boom, wordt uiteraard niet 
op deze manier vergoed. Hiervoor ben je aange-
wezen op de autoverzekering en dan is het afhan-
kelijk van het type verzekering, of je een vergoe-
ding krijgt. Dit is namelijk niet het geval als je al-
leen WA verzekerd bent.

Stormschade verhalen

Nederland heeft het vorige week flink te verduren gekregen. Storm Ciara raas-
de over ons land en veroorzaakte behoorlijk wat schade. Dakdelen lieten los, 
gevels stortten in en ramen vlogen uit hun sponningen. Hoe dien je te hande-
len, wanneer je zelf stormschade aan je woning of bedrijfspand hebt en hoe 
krijg je daarvoor een billijke vergoeding?

We brengen gemiddeld een derde 
van ons leven door in bed. Geduren-
de onze slaap herstelt ons lichaam 
zich van de vorige dag en maakt het 
zich gereed voor de volgende dag. 
Veel mensen staan er niet voldoen-
de bij stil hoe belangrijk het is om 
een goed matras te kiezen. Wanneer 
je echter op een slecht matras slaapt, 
lig je niet comfortabel en kan je li-
chaam niet voldoende ontspannen 
om zowel fysiek als mentaal goed te 
herstellen.

Matrassen zijn er in vele soorten. Met name op 
het gebied van de gebruikte materialen valt er 
heel wat te kiezen. Er zijn synthetische matras-
sen, gemaakt van zogenoemd koudschuim, een 
product dat op basis van aardolie wordt vervaar-
digd. Maar er zijn ook allerlei matrassen die uit 
louter natuurlijke materialen bestaan. Zo ken-
nen we onder meer matrassen met biologisch 
katoen, natuurlatex, zuiver scheerwol, paarden-
haar en zelfs kokos als basis. Welke variant je ook 
kiest, een matras moet na ongeveer tien jaar 
worden vervangen. Dat heeft niets te maken met 
de kwaliteit van de gebruikte materialen, maar 
meer met hygiëne. Hoe goed het matras ook is, 
de huisstofmijt zal zich er uiteindelijk in nestelen 
en ook kan er na verloop van tijd sprake zijn van 
schimmelvorming. Dat is logisch, want een ma-
tras neemt gedurende onze slaap ons lichaams-
vocht deels op en juist in een vochtige omgeving 
gedijen schimmels over het algemeen goed.

Duurzaam gebruik van materialen wordt steeds 
belangrijker. Het besef dat we niet ongelimiteerd 
door kunnen gaan met het vervuilen van ons mi-
lieu met allerlei niet-afbreekbare grondsto� en, 
wordt steeds groter. Daardoor verschuift in al-
lerlei segmenten de focus naar natuurvriendelij-

ke alternatieven. Dat geldt ook voor matrassen. 
Een steeds meer in populariteit toenemend ma-
trastype is het matras van latex. Op rubberplan-
tages in Azië en Zuid-Amerika staan rubberbo-
men, waaruit rubbermelk wordt gewonnen. De-
ze rubbermelk bevindt zich in dunne melkbuis-
jes in de schors van de boom. Door een inkeping 
te maken in de melkbuisjes, loopt de melk eruit. 
Die wordt opgevangen en in fabrieken verwerkt 
tot latex. Zo ontstaat een product dat zich uitste-
kend leent voor verwerking in matrassen. Het 
heeft een aantal eigenschappen die juist voor 
matrassen van belang zijn, zoals de antibacteri-
ele en schimmelwerende werking. Ook de huis-
stofmijt wordt door gebruik van dit materiaal in 
een matras geweerd.

Matrassen, vervaardigd uit latex, zijn bovendien 
zeer comfortabel. Het lichaam wordt uitstekend 
ondersteund en voor mensen met spier- of ge-
wrichtsaandoeningen biedt het matras de ideale 
ondersteuning. Het vormt zich goed naar het li-
chaam en bovendien voelt het in de zomer koel 
aan, terwijl het in de winter juist warmte biedt. 
Ook worden de vocht-afdrijvende eigenschap-
pen van dergelijke matrassen geroemd en is de 
kans op kuilvorming niet aanwezig. Een leuk 
weetje is dat ook in ons land matrassen op ba-
sis van latex worden geproduceerd. Dat betekent 
dus dat de lijnen kort zijn en dat er geen over-
bodige transporthandelingen nodig zijn om een 
dergelijk matras te kunnen aanscha� en. Ook dat 
draagt weer bij aan een beter milieu. Maar ook bij 
de productie zelf wordt winst behaald, want de 
energie die nodig is voor de productie van een 
natuurmatras ligt een stuk lager dan de energie 
die verbruikt wordt bij de productie van een syn-
thetisch matras. Het gaat hier om een reductie 
van ongeveer tien procent, toch mooi meegeno-
men! Wil je er verzekerd van zijn dat het perso-
neel op de rubberplantages niet wordt uitgebuit 
en dat er geen sprake is geweest van kinderar-
beid? Controleer dan bij aanschaf of het matras 
is voorzien van een Fair Trade keurmerk.

Matrassen van natuurlijke
grondstoffen steeds populairder



Sanitairreinigers
Bacteriën zitten graag op vervuilde of ruwe 
oppervlakken. Als je vuil en kalk op tijd ver-
wijdert, heb je ook in je toilet geen bleekmid-
del nodig. We geven je graag enkele nuttige 
tips voor het onderhouden van je sanitair.

Gebruik chloor met beleid
Als je de WC regelmatig schoonmaakt, is chloor (of dikke bleek) niet nodig. Chloor desinfecteert na-
melijk en dat is niet nodig is voor een wc-pot. Het maakt niet schoon en ontkalkt ook niet. Wel kan 
een middel met chloor handig zijn om schimmel in badkamervoegen te verwijderen. Let er dan wel 
op, dat het een toegelaten middel is en volg de gebruiksaanwijzing.

Kalkaanslag eenvoudig verwijderen
Zit er kalkaanslag in de toiletpot? Leg er dan een toiletpapiertje of doekje op dat is doordrenkt met 
schoonmaakazijn. Na een uurtje weken kun je de kalk gemakkelijk wegspoelen.

Nooit mengen!
Meng chloorbleekmiddel nooit met zure schoonmaakmiddelen zoals toiletreinigers. Dan kan bijtend 
chloorgas ontstaan dat zeer giftig is. Ook in wc-blokjes zitten zure sto� en. Gebruik dus geen chloor 
in een toiletpot waarin een wc-blokje hangt. Als chloorbleekmiddel wordt gemengd met ammonia 
ontstaan chlooramines, die irriterend zijn voor ogen en luchtwegen. Chlooramines kunnen ook ont-
staan als chloorbleekmiddel in contact komt met urine. Laat dus geen chloor in de toiletpot staan.

Desinfecteren is meestal overbodig
In de winkel kun je speciale ‘hygiënische reinigers’ kopen voor de keuken of badkamer. Deze midde-
len hebben een desinfecterend ingrediënt. Dat kan chloor zijn, maar ook quaternaire ammoniumver-
bindingen, melkzuur of waterstofperoxide. In de meeste gevallen is desinfecteren helemaal niet no-
dig. Alleen als iemand in huis een besmettelijke ziekte heeft, is het verstandig om te desinfecteren. 
In alle andere gevallen geldt dat schoon over het algemeen schoon genoeg is. Meer informatie over 
goede hygiëne is te vinden op de site van het RIVM en het Voedingscentrum. (Bron: Milieu Centraal)

1.  Meng chloorbleekmiddel nooit met zure middelen (zoals 
     kalkverwijderaar).  Dan kan bijtend chloorgas  ontstaan dat    
     zeer giftig is.

2.  Als je regelmatig schoonmaakt, is desinfecteren of gebruik     
     van een ‘hygiënische reiniger’  niet nodig.

3.  Sanitairreinigers met een milieukeurmerk zoals het Europese     
     Ecolabel belasten het milieu  zo weinig mogelijk.

4.  Schoonmaakazijn verwijdert kalk e� ectief. 
     Een speciale sanitairreiniger is dan niet meer nodig.

3.  Sanitairreinigers met een milieukeurmerk zoals het Europese     3.  Sanitairreinigers met een milieukeurmerk zoals het Europese     

 
 
 
 
 
 
 
Waarom je dit voorjaar zeker naar Beurs Eigen Huis wilt in Jaarbeurs Utrecht 
 
Beurs Eigen Huis is dit voorjaar groener dan ooit! Experts uit alle duurzame hoeken van de bouw- en 
woonbranche komen van 6 t/m 8 maart 2020 naar Jaarbeurs Utrecht. Zij geven advies over alle 
mogelijkheden en verrassen je graag met inspirerende verhalen. Welke bouw-, verbouw-, of verhuisplannen 
je ook hebt: op de Voorjaarseditie 2020 van Beurs Eigen Huis ontdek je hoe je die plannen op duurzame 
wijze realiseert!  
 
 
Voorjaarseditie 2020: duurzamer dan ooit  
Droom je ervan om een duurzaam huis te bouwen, of wil je weten hoe je jouw woning kunt verduurzamen? Op 
Beurs Eigen Huis ontdek je alles over de mogelijkheden. Er zijn ontzettend veel experts aanwezig die je laten 
zien hoe je van jouw huis een groen droompaleis maakt. Zo weet je na een bezoek aan de beurs precies welke 
stappen je kunt zetten, of welke experts je verder kunnen helpen bij de realisatie van jouw duurzame 
woonwensen. Handig! 
 
 
De meest complete bouw-, verbouw- en woonbeurs van de Benelux  
Ook als je goed geïnformeerd wilt starten met het bouwen of verbouwen van je woning, is Beurs Eigen Huis dé 
plek om informatie in te winnen. Met meer dan 250 experts onder één dak zijn plannen snel concreet gemaakt. 
Werkelijk alle woonvragen worden tijdens een beursbezoek beantwoord. Wil je de badkamer uitbreiden? Ben 
je toe aan een nieuwe vloer? Wil je een nieuwe keuken, stalen deuren, de tuin opnieuw aanleggen of een 
kantoor aan huis? Je kunt het zo gek niet bedenken, of er is een expert aanwezig die het antwoord weet op 
jouw woonvraag.  
  
Heb je (nog) geen concrete plannen, maar wil je vooral inspiratie opdoen? Dan kan dat ook. Beurs Eigen Huis 
barst van de inspirerende ondernemers die je op (ver)bouw- en woongebied verrassen met trendsettende, of 
juist hele klassieke vondsten. Je ontmoet er bevlogen vakmensen die maar één ding willen: jouw huis 
omtoveren tot een droomhuis. En als het even kan, maken ze het nog hartstikke duurzaam ook. 
 
 
 
Koop nu tickets met korting  
Maak werk van jouw (duurzame) woondromen en kom langs tijdens de Voorjaarseditie van Beurs Eigen Huis. 
Van 6 t/m 8 maart 2020 is Jaarbeurs Utrecht de ideale plek voor iedereen met bouw-, verbouw-, verhuis- en 
verduurzamingsplannen. Heb je nog geen tickets? Koop ze online met korting! Ticket zijn te koop via 
realiseerjedroomhuis.nl. We zien je graag bij de Voorjaarseditie van Beurs Eigen Huis! Tot die tijd inspireren we 
je graag via Instagram en Facebook. 

  

 

Win of koop nu tickets met korting!
Maak werk van jouw (duurzame) woondromen en kom langs tijdens 
de Voorjaarseditie van Beurs Eigen Huis. Van 6 t/m 8 maart 2020 is 

Jaarbeurs Utrecht de ideale plek voor iedereen met bouw-, verbouw-, 
verhuis- en verduurzamingsplannen. Heb je nog geen tickets? Koop 
ze online met korting! Tickets zijn te koop via realiseerjedroomhuis.nl. 

We zien je graag bij de Voorjaarseditie van Beurs Eigen Huis! Tot die tijd 
inspireren we je graag via Instagram en Facebook.

Maak kans op 2 tickets! 
Mail naar danielle@wonencrossmedia.nl

UITGEEST, GEESTERWEG 10 

www.badenkeukenplaza.nl

Alles 
onder 

één dak!

wonen&dromenWesterweg 261   
1852 AG Heiloo  
Tel (072) 532 17 38
www.rozing.nl

Avek bestaat 90 jaar! Om dit te vieren 
hebben wij speciaal voor jou de Boxspring 
Ninety ontwikkeld. Een luxe Avek boxspring 
met vele extra’s zoals een extra dikke 
topmatras, gratis LED leeslampjes en

gratis in- en uitstapverlichting. En natuurlijk 
met de fraaie Ninety achterwand. Jouw 
voordeel bedraagt maar liefst 510 euro! Je 
hebt al een zeer complete Ninety boxspring 
voor 2.395 euro!

Boxspring 
Ninety van Avek

Rozing Wonen & Dromen 
presenteert de boxspring
Ninety van Avek

Rozing Wonen & Dromen 
presenteert de boxspring

Nú met

510,-
voordeel!
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Het lijkt allemaal zo simpel. Even een 
kamer behangen. Je koopt wat rollen 
behang, haalt de juiste gereedschap-
pen in huis en vervolgens plak je het 
behang op de muur. Maar menig 
doe-het-zelver is na het klaren van 
de klus tot de conclusie gekomen dat 
het resultaat toch niet helemaal was 
wat er vooraf van werd verwacht. 
Hoe voorkom je dat je straks tegen 
een muur aan zit te kijken waar je ei-
genlijk niet tevreden over bent? We 
geven je enkele tips om tot een per-
fect eindresultaat te kunnen komen.

Hoe maak je de juiste keuze?
Natuurlijk is je eigen persoonlijke voorkeur bij 
het kopen van behang van doorslaggevend 
belang. Je kiest immers het behang dat past bij 
jou als persoon. Er zijn honderden verschillen-
de stijlen en opties, dus er is altijd wel iets pas-
sends te vinden. Begin gewoon eens met het 
bezoeken van wat bouwmarkten of speciaal-
zaken op het gebied van behang. Op die ma-
nier doe je inspiratie op en leer je wat er zo-
al verkrijgbaar is. Heb je eenmaal een duide-
lijk beeld van wat je wilt, ga dan kijken naar 
de kwaliteit van het product. Als het behang 
(te) dun is, zie je elke one� enheid op de muur 
straks terug in het eindresultaat. Hoe dikker het 
behang is, hoe minder je daar last van hebt en 
hoe mooier het eindresultaat wordt. Natuurlijk 
geldt hierbij dat je er altijd naar moet streven 
om het te beplakken oppervlak zo goed moge-
lijk voor te bewerken, waarbij je alle one� en-
heden zo veel mogelijk probeert te verwijde-
ren. Ga je een ruimte behangen waar de wan-
den sneller vuil kunnen worden, zoals de keu-
ken of de badkamer? Ga dan op zoek naar af-
wasbaar behang. Dat scheelt je later een hoop 
frustraties. Zorg er bij het kiezen van het be-
hang altijd voor dat je het behang eerst even 
goed gezien hebt, voordat je het aanschaft. 
Kopen via internet lijkt handig, maar de kleur 
op je beeldscherm kan net anders zijn dan de 
kleur van het behang dat uiteindelijk geleverd 
wordt. Om teleurstellingen te voorkomen, is 
het altijd beter om het behang eerst met eigen 
ogen te bekijken.

Bereid de klus goed voor
Behangen begint niet bij het insmeren van de 
rol papier, maar al veel eerder. Voordat je be-
gint met behangen, neem je bij voorkeur uit-
gebreid de tijd om de ondergrond goed te 
prepareren. Een muur die niet goed droog is, 
kun je niet goed behangen. Zorg er dus voor 
dat de muur echt goed droog is. Dit bereik je 
bijvoorbeeld door de verwarming een aan-
tal uren op volle toeren te laten draaien. Maak 
echter niet de fout om daarna direct met be-
hangen te starten, maar breng eerst de kamer 

Je kamer perfect behangen
weer op een normale temperatuur. Behangen 
lukt het beste wanneer de ruimte tussen de 17 
en 21 graden is. Zorg ook altijd voor voldoen-
de ontluchting. Zitten er nog oude verfresten 
op je muur? Haal die dan eerst weg. Hetzelfde 
geldt voor oud behang. Ga niet over het vorige 
behang heen werken, maar verwijder alle eer-
der aangebrachte lagen voor een zo goed mo-
gelijk resultaat. Controleer de muur ook goed 
op eventuele schimmelplekken. Als je die niet 
vooraf verwijdert, zul je straks problemen krij-
gen met je pas nieuw behangen muur en dat is 
zonde van al het werk.

Koop voldoende behang in
Dat klinkt misschien heel vanzelfsprekend, 
maar je zult niet de eerste zijn die aan het eind 
van de klus net een rol behang tekort komt. 
Het is beter om een rol extra in voorraad te ne-
men en die, indien mogelijk, later weer terug 
te brengen. Je kunt het allemaal nog zo goed 
berekend hebben, maar gedurende het werk 
kom je er vaak achter dat je door snijverlies 
toch meer rollen nodig hebt dan je vooraf had 
ingeschat. Dat hangt overigens nauw samen 
met het type behang waarop de keuze is ge-
vallen. Is het een behang met een aansluitend 
patroon? Dan moet je er rekening mee houden 
dat je wat meer materiaal nodig hebt door snij-
verlies.

Werk zorgvuldig en gestructureerd
Natuurlijk is enige handigheid wel vereist 
wanneer je gaat behangen. Het behang moet 
recht worden aangebracht en dat is niet altijd 
even gemakkelijk. Gelukkig zijn op internet 
veel instructievideo’s te vinden, waarin duide-
lijk wordt uitgelegd hoe je tot het beste resul-
taat komt. Een lastig klusje zijn vaak de hoeken 
van een ruimte. Het komt erop neer dat je het 
behang met een soepele beweging voorzich-
tig op de juiste plaats strijkt. Houd er daarbij 
rekening mee dat het behang tijdens het dro-
gen altijd iets krimpt. Als je banen precies te-
gen elkaar aan plakt, kunnen door het krimpen 
grote naden ontstaan en dat geeft geen fraai 
eindresultaat. Dit is niet alleen belangrijk om 

te onthouden bij het aansluiten van twee ba-
nen, maar ook bij het afwerken van de randjes 
bij kozijnen en obstakels zoals wandcontact-
dozen en radiatoren. Het is beter om het be-
hang iets ruimer aan te brengen op deze plaat-
sen. Mocht het uiteindelijk te ruim blijken te 
zijn, dan kun je er altijd achteraf nog voor kie-
zen om iets weg te snijden. Een teveel kan al-
tijd verwijderd worden, maar een tekort kan 
achteraf niet meer aangevuld worden, ont-
houd dit goed.

Ontsierende luchtbellen
De klus is geklaard, je bekijkt het resultaat en 
je ziet dat op verschillende plekken luchtbel-
len zijn ontstaan. Heel irritant natuurlijk, want 
die luchtbellen ontsieren het geheel behoor-
lijk. Bovendien zorgen ze ervoor dat het be-
hang na verloop van tijd zou kunnen loslaten. 
Weg met die luchtbellen dus. In veel gevallen 
kun je ze, zolang de lijm nog niet is gedroogd, 
met de hand gladstrijken. Lukt dat niet, dan 
kun je proberen om er met een speld voor-
zicht een klein gaatje in te prikken. Daarna kun 
je ze meestal alsnog gladstrijken. Als de lucht-
bel is ontstaan op een plek waar niet voldoen-
de lijm op het behang zit, probeer dan om met 
een klein kwastje nog wat extra lijm op deze 
plek aan te brengen. Handel ook bij het verwij-
deren van luchtbellen zorgvuldig, zodat je ach-
teraf echt tevreden kunt zijn over het resultaat 
van je harde werken.

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

 

Interdesign keukens      openingstijden:  
Castricummer Werf 136  di t/m vr  10:00-17:00 
1901 RS Castricum   zaterdag 10:00-16:00 
0251-653367 
www.interdesignkeukens.nl 
 



DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

Zoek je een nieuwe uitdaging?
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s!

• ALLROUND LOODGIETER
• SERVICE/ONDERHOUDSMONTEUR

• LEERLINGMONTEUR

T: 072-5051405 
E: INFO@JAK-LIMMEN.NL

1925 - 2020
Wij bestaan 95 jaar

Zoek je een nieuwe uitdaging?
Wij zijn op zoek naar 

nieuwe collega’s!

• ALLROUND LOODGIETER
• SERVICE/ONDERHOUDSMONTEUR 

• LEERLINGMONTEUR

DUSSELDORPERWEG 73, 1906 AJ LIMMEN 
T: 072-5051405 E: INFO@JAK-LIMMEN.NL

IN 4 STAPPEN
UW HUIS VAKKUNDIG GEÏSOLEERD

Isoleren heeft een direct e�ect op uw energierekening, maar – iets wat vaak vergeten wordt- ook een 
ongekend positieve invloed op uw woon- en leef comfort. 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 e�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 u huis in no-time kunnen veranderen in een heerlijk comfortabel thuis.

INSPECTIE BOREN VULLEN AFWERKEN

ENERGIEREKENING 
OMLAAG
WOONCOMFORT 
OMHOOG

Isototaal  |  Maatlat 25a, 1906 BL Limmen
Tel: 072 - 303 3448  |  info@isototaal.nl  |  www.isototaal.nl

• 
H

ET
 IS

OLATIEBEDRIJF •

B
IJ U IN DE BUURT

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

Aldor Verlichting  |   Dorpsstraat 94a   |    Tel: 0251-656987
1901EN Castricum  |  www.aldorverlichting.nl

De LED-scan
Laat ons de ledscan uitvoeren 
en u krijgt uitgebreid advies 
over de verlichting.
Eerste half uur gratis!

Voor informatie kunt u 
langskomen in de winkel 
of bel ons op: 0251-656987

Vanaf juli 2020 zijn alle be-
drijven wettelijk verplicht 
om led-verlichting te ge-
bruiken en het zal niet lang 
duren voor dit ook voor par-
ticulieren geldt. Aldor Ver-
lichting komt daarom met 
een led-scan en uitgebreid 
lichtadvies, zodat huiseige-
naren op tijd kunnen begin-
nen met het aanpassen van 
lichtbronnen.

De meeste lampen kunnen vervan-
gen door led-lampen. Hiervoor hoe-
ven geen aanpassingen gemaakt te 
worden. Led-lampen zijn ook verkrijgbaar in warmwit licht en de lampen zijn goed dimbaar. Let erop 
dat de led-lampen dezelfde � tting hebben als de originele lampen. 

Halogeenspotjes die op 12 volt werken, zoals MR16 of G4 spots, zijn minder eenvoudig te vervangen. 
MR16 halogeenspotjes moeten vervangen worden door een led-lamp en bijbehorende led-trafo. Een 
andere optie is om de halogeenlamp en halogeentrafo te vervangen door een GU10 led-spotje. Deze 
kunnen aangesloten worden op de netspanning. Een GU10-� tting is wel nodig.

Voor G4-spotjes zijn led-lampjes verkrijgbaar die in de meeste gevallen op de halogeentrafo werken. 
Dat is handig, want deze kleine lampjes zijn vaak ingebouwd. De trafo’s kunnen vervangen worden 
door led-varianten. Aldor Verlichting helpt bij het kiezen van de juiste led-lampen voor elke armatuur. 
Advies nodig? Maak een afspraak bij Aldor Verlichting: 0251 – 656 987.

Aldor Verlichting helpt huiseige-
naren overstappen op led-lampen

Een kat is zich niet bewust van de waarde van meubelstukken. Evenmin begrijpt het dier waarom het niet toegestaan is om eraan te 
krabben. Dat krabben is namelijk een natuurlijke bezigheid die katten erop nahouden om stress kwijt te raken en om hun nagels aan 
te scherpen. Het heeft geen enkele zin om een kat te stra� en voor het krabben aan de meubels. Het dier is namelijk niet in staat om 
de link te leggen tussen het stra� en en het krabgedrag. Het gevolg is dat de kat alleen nog maar meer gestresst raakt en dus ook nog 
meer behoefte heeft om te gaan krabben. Een averechts e� ect dus. Veel beter is het om je woonkamer op te sieren met een fraaie 
krabpaal. Ze zijn er in vele soorten en maten en je zult je kat er een groot plezier mee doen.

Kat in huis? Zet een krabpaal neer!

Er zijn krabpalen met plateaus 
om op te zitten, sommigen 
reiken zelfs tot aan het pla-
fond. Een kat zit graag hoog, 
dus met een dergelijke krab-
paal doe je het dier echt een 
plezier. Ook voor wie wat klei-
ner behuisd is, zijn er allerlei 
krabpalen of -zuilen verkrijg-
baar waarmee de kat prima 
uit de voeten kan. Soms moet 
je het dier wel eerst even ver-
leiden om het nieuwe object 
te gaan gebruiken. Gaat dat 
niet vanzelf, dan kan het hel-
pen om wat kattenkruid aan 
te brengen op de krabpaal. 
Katten worden hier rustig van 
en voelen zich erdoor thuis. 
Ook het aanbrengen van wat 
valeriaan kan in dit geval soe-
laas bieden. Wanneer de kat 
eenmaal gewend is aan de 
nieuwe krabpaal, zal het dier 
doorgaans de bank, het vloer-
kleed en de stoel lekker met 
rust laten.

Je nieuw aangeschafte meu-
bels wil je natuurlijk zo lang 
mogelijk in goede conditie 
houden. Menig huiskat denkt 
daar anders over en gebruikt 
jouw zorgvuldig gekozen in-
richting als levensgrote krab-
paal. Hoe voorkom je dat je 
kat je meubels ruïneert? 
Koop een krabpaal!
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Stempelkussen met eigen naam uit oorlogstijd
Castricumse doet bijzondere kringloopvondst

Henk de Reus

Kantoorspulletjes
Het overkwam Helga Jaburg. En-
kele weken terug trof u in deze 
krant een artikel over haar aan 
dat over de oorlogsgeschiedenis 
van haar vader ging.
Helga: ,,Ik heb boven een oud 
bureau staan met wat kantoor-
spulletjes van m’n overleden va-
der. Omdat ik een liefde voor ou-
de kantoorattributen heb (Inkt-
potten, penhouders, typemachi-
nes, etc.), kijk ik bij het bezoe-
ken van een kringloopwinkel al-
tijd of er iets van m’n gading bij 
is. Toen ik twee jaar terug kring-
loopwinkel  ‘De Groene Ezel ’in 
Heemskerk bezocht zag ik een 
metalen Pelikan stempelkussen 
liggen. De stempeldoos en de 
inktvloeier waren met een elas-
tiekje aan elkaar verbonden. Tij-
dens het afrekenen bij de kassa 
zag ik plotseling dat mijn naam 
in de doos was gekrast. Thuis be-
keek ik het nog eens goed en las 
ik ook de tekst ´Kameraden auf 
See´ en ´die Besatzung U/41`, de 
namen ‘Hildegard’ en ‘Hedwig’ en 
de data 1/12/1942 en 1/12/1943. 
Op dat moment realiseerde ik 
mij dat ik iets bijzonders in han-
den had”. 

Goebbels
Helga schakelde haar schoon-
zoon in. ,,Na enig zoekwerk op 
Internet zei hij dat ik iets heel 
engs in handen had. Hij had op 
de namen Helga, Hildegard en 
Hedwig gegoogeld en kwam 
hierbij automatisch uit op de zes 
kinderen van nazi Joseph Goeb-
bels. Helmut, Heidrun en Holdine 
waren de drie andere namen. De 
tekst ‘Kameraden auf See’ is de 
laatste uitgebrachte Nazi propa-
ganda�lm. De Duitse onderzee-
er U-41 zonk in 1940. Ik wist één 

ding zeker: ik wilde het gevoels-
matig niet langer in huis heb-
ben. Daarentegen wilde ik wel 
dat het, vanwege de historische 
waarde, een goede plek zou krij-
gen. Ik bood het aan bij het Ma-
ritiem Museum, maar hier was 
men niet geïnteresseerd. Ik scha-
kelde vervolgens een journalist 
van het NHD in, die hierover een 
artikel schreef en hierin aan het 
eind vroeg wie er in het stempel-
kussen geïnteresseerd was. Zo 
kwam ik in contact met Martijn 
Visser van het Egmonds bunker-
museum ‘Jansje Schong.’ Visser 
nam het in ontvangst als voorzit-
ter van Stichting ’40-’45.”

Nazi’s
Visser: ,,Ik wilde het stempelkus-
sen, mét bijbehorende marme-
ren inktdroger, graag hebben. 
Het zag er mooi, degelijk en ro-
buust uit, precies zoals de nazi’s 
het graag zagen.
Het was in die tijd gebruikelijk 
dat de Nationaalsocialistische 
Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) 
aan hooggeplaatste Nazi’s bu-
reau artikelen van dit materiaal 
(marmer) cadeau gaven. Je ziet 
het ook wel terug op foto’s uit 
die tijd.” Hij toont er een. Ook laat 
hij een foto zien van het gezin 
Goebbels uit 1944 en vertelt hoe 
dit in 1945 aan z’n einde kwam. 
,,Het gezin bevond zich de laat-
ste dagen van de oorlog in de 
Führerbunker in Berlijn. Het echt-
paar Goebbels wist dat de oor-
log een a�opende zaak was. Om 
te voorkomen dat hun kinde-
ren zonder het Nazi gedachten-
goed zouden opgroeien, brach-
ten Joseph en Magda Goeb-
bels hun kinderen op 1 mei 1945 
om het leven. Dit deden ze door 
ze eerst met mor�ne in slaap te 
brengen en ze vervolgens in hun 
slaap een blauwzuurcapsule toe 

te dienen. Hierna sloeg het echt-
paar de hand aan zichzelf. Harald 
Quandt, de zoon uit het eerste 
huwelijk van Magda Goebbels, 
bevond zich op dat moment in 
gevangenschap in Italië en ont-
sprong de dans. Hij overleed in 
1967”, aldus Visser.

Handschriftexpert
De stichting is voor de collectie 
met name gefocust op de schier 
eindeloze Duitse verdedigings-
linie Atlantikwall. Het toeval wil 
dat Helga’s vader destijds ge-
dwongen werd daaraan mee te 
bouwen. 
Visser bekeek het stempelkus-
sen gedetailleerd met een loep, 
die forensische experts ook ge-
bruiken en schakelde de Neder-
lands Orde van Grafologen in. 
Zo kwam hij in contact met de 
Rotterdamse forensisch schrift-
expert Marice de Monchy. Zij is 
psycholoog, grafoloog en hand-
schriftdeskundige.
Visser: ,,De Monchy deed haar 
onderzoek met behulp van 
scans. Als vergelijkingsmateriaal 
gebruikte ze drie gescande brie-
ven uit augustus 1944, met hierin 
handtekeningen van onder an-
dere Hilde, Hedwig en Helga. Vis-
ser toont het onderzoeksrapport 
en wijst naar haar bevindingen 
,,Monchy concludeert dat de na-
men op het stempelkussen door 
de twee dochters van Goebbels 
zouden kunnen zijn geprodu-
ceerd. Dit bevestigt ons vermoe-
den dat het stempelkussen af-
komstig moet zijn uit de privé-
sfeer van de familie Goebbels”. 

Verder onderzoek
Is de cirkel hiermee rond? Visser: 
,,De woorden ‘zouden kunnen’ in 
de conclusie wijzen erop dat het 
bewijs nog niet voor 100% is ge-
leverd. Onze zoektocht voor de 
laatste 10 procent bewijs gaat 
daarom door en beweegt zich nu 
langs twee wegen. De volgen-
de stap is het bezoeken van de 
Universiteitsbibliotheek in Am-
sterdam. We werden getipt door 
Willem Melching, die sinds 1989 
als historicus verbonden is aan 
de Universiteit van Amsterdam 
en een aantal publicaties op zijn 
naam heeft staan over de Euro-
pese geschiedenis. Zijn specia-
lisatie is Duitsland en hij schreef 
een biogra�e over Goebbels. Hij 
vertelde dat de Universiteitsbi-
bliotheek Amsterdam over dag-
boeken van Goebbels beschikt, 
waarin wij mogelijk verdere ver-
wijzingen naar het stempelkus-
sen kunnen vinden. Wellicht cor-
responderen data hierin met de 
verschijning van de �lm ‘Kamera-
den auf See’.
Daarnaast willen we nog een an-
der spoor natrekken. Op het mo-

ment dat Helga Jaburg het stem-
pelkussen in ‘De Groene Ezel” 
kocht, bevonden zich nog meer 
voorwerpen in de kringloopwin-
kel, die uit de Tweede Wereldoor-
log dateren. 
Waarschijnlijk behoorden deze, 
tezamen met het stempelkussen, 
tot één partij die mogelijk door 
een verzamelaar is weggedaan. 
We zouden graag in contact ko-
men met de persoon die de spul-
len destijds bij de kringloopwin-
kel in Heemskerk heeft aange-

bracht. Deze mag zich ook ano-
niem melden. Ook proberen we 
te traceren wie de andere kopers 
zijn geweest. Mogelijk dateren 
de door deze kopers gekochte 
voorwerpen uit dezelfde periode 
als het stempelkussen en biedt 
dit aanknopingspunten om de 
authenticiteit van het stempel-
kussen te kunnen vaststellen.”
Hij hoopt dat deze koper(s) dit 
artikel lezen en zich bij hem mel-
den. Martijn Visser is bereikbaar 
via voorzitter@egmond4045.nl, 

of telefonisch (06 21807209).
Helga hoopt binnenkort de de-
�nitieve bevestiging te krijgen 
dat het door haar aangekochte 
stempelkussen inderdaad uit de 
privésfeer van de familie Goeb-
bels is. 
Mocht dit inderdaad zo zijn, dan 
heeft het Egmonds bunkermu-
seum een voorwerp in haar col-
lectie dat van grote historische 
waarde is. Waar een bezoek aan 
een kringloopwinkel al niet toe 
kan leiden...

Castricum - Stel je eens voor: je bezoekt een kringloopwinkel op zoek naar kantoorspullen van wel-
eer. Toevallig valt je oog op een oud stempelkussen. Als je de kosten bij de kassa wilt afrekenen zie 
je ineens je eigen naam op de achterkant van de doos van het stempelkussen staan. Later blijkt dat 
je iets in handen hebt dat waarschijnlijk van grote historische waarde is. Is dit toeval of niet?

Martijn Visser bekijkt met een loep de gravures in het stempelkussen.

‘De Groene Ezel’ in Heemskerk, de kringloopwinkel waar Helga Jaburg het 
stempelkussen tegen kwam.

Voorzijde van het stempelkussen met hierin de namen Hedwig (2 keer) en Hildegard gegraveerd, evenals de da-
tum 1-12-1943.

Achterzijde van het stempelkussen met de tekst ‘Kameraden auf See’ en de namen Helga (2 keer) en Hilde. 

Foto van het gezin Goebbels, genomen op 1 januari 1944. In uniform (boven) Harald Quandt, de zoon uit het 
eerste huwelijk van Magda Goebbels. Hij ontsprong de dans aan het eind van de oorlog. (Foto: aangeleverd)
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20 FEBRUARI

Android Workshop in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Castri-
cum, Geesterduinweg 1. 10.00 - 
12.00 uur. Aanmelden: www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Voorjaarsvakantie in Huis van 
Hilde: 14.00-15.00: Hildes Tour 
door de tijd; 13.00-14.00: Archeo-
Lab belevenis voor 8 t/m 12 jaar; 
14.15-14.45: ArcheoLab beleve-
nis voor 4 t/m 7 jaar; 14.30–15.30: 
Hilde bakt Beemster broodjes. 
www.huisvanhilde.nl.

The Fortunate Sons (USA) – A 
tribute to Creedence Clearwa-
ter Revival in de Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: aangeleverd). De 
voorstelling in de andere zaal van 
Henny Vrienten, George Kooy-
mans en Boudewijn de Groot is 
uitverkocht.

21 FEBRUARI
Zakmesles voor ouders en kin-
deren en dierensporenles in De 
Hoep. Aanmelden: www.pwn.nl/
eropuit/ 0251-661066. 

Nieuwe tentoonstelling in gale-
rie De kapberg. Slotweg 17, Eg-
mond aan den Hoef. van 21 fe-
bruari tot en met 29 maart op 
vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
De opening van de tentoonstel-
ling vindt plaats op zondag 23 fe-
bruari om 15.00 uur. Kijk ook op: 
www.galeriedekapberg.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Voorjaarsvakantie in Huis van 
Hilde: 14.00-15.00: Hildes Tour 
door de tijd; 13.00-16.00: Archeo-
Hotspot; 13.30/14.30/15.30: Ver-
halenverteller Bastiaan: Sagen 
uit de Beemster. www.huisvan-
hilde.nl.

Kindercarnaval op de Spring-
plank. Buurt en BiljartCentrum 
(BBC) aan de Van Speykkade 61 
in Castricum. Van 10.00 tot 12.00 
uur. Aanmelden is nodig om te-
leurstelling te voorkomen. Aan-
melden kan via Facebookpagina 
DeSpringplankCastricum of in-
fo@springplankcastricum.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Museumboot Vlotbrug tijdelijk in 
Alkmaar. Kanaalkade, tegenover 
huisnummer 63 en het politiebu-
reau. Dagelijks open van 11.00 tot 
18.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Betoverende familievoorstel-
ling Doornroosje De Musical in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 14.00 uur. (Foto: Nick van Or-
mondt)

Clous van Mechelen zingt Tol 
Hansse met o.a. Big City, You’re 
So Pretty in Cultuurkoepel Heiloo, 
20.15 uur. (Foto: aangeleverd)

Van Dik Hout – 25 jaar Van Dik 
Hout in de Vest in Alkmaar, 20.15 
uur.

Broken Memories, Filmhuis De 
Zwaan, Middelweg 5, Uitgeest. 
20.15 uur. Kaarten: www.de-
zwaancultureel.nl of, indien nog 
beschikbaar, aan de zaal. (Foto: 
aangeleverd)

The Metal Battle in Victorie in Alk-
maar. www.podiumvictorie.nl.

22 FEBRUARI
De historie van Waterrijck - excur-
sie, Gasterij Nieuw Westert, Oude 
Schulpweg 18, Egmond Binnen. 
22 en 23 februari, 10.00 uur. Infor-
matie en aanmelden: www.pwn.
nl/eropuit. (Foto: aangeleverd) 

Super ‘Carnaval’ zaterdag, Speel-
tuinvereniging Kindervreugd, 
Middelweg 108-110, Uitgeest. 
10.00 uur. Inschrijven tot en met 
20 februari. Meer informatie: 
www.speeltuinuitgeest.nl. (Foto: 

▲

aangeleverd)

Voorjaarsvakantie in Huis van 
Hilde: 14.00-15.00: Hildes Tour 
door de tijd; 13.00-16.00: Arche-
oHotspot; www.huisvanhilde.nl.

Hiphopfestival WATISNOW in Po-
dium Victorie in Alkmaar, met 
Snelle, Lil’ Kleine, Donnie, Joost, 
Dopebwoy, Gotu Jim, S10, Super-
gaande, Lauwtje, Ashafar en Ay-
den, 15.00-22.00 uur. (foto: Snel-
le - Wouter van de Linde)

Dansklooster - Ecstatic Dance Alk-
maar in de Vest in Alkmaar, 19.00 
uur. De voorstelling ‘Het Huwe-
lijk’ van Huub Stapel deze avond 
is uitverkocht.

Open Podium De Zwaan Cultu-
reel. Dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5 Uitgeest. De sound-
check is van 19.15 - 20.15 uur, het 
programma loopt van 20.30 tot 
23.30 uur. De toegang is gratis. 
(Foto: Krek - aangeleverd)

Beau Schneider als knu� elbejaar-
de Hendrik Groen in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. (Fo-
to: Raymond van Olphen)

Henry van Loon met ‘Onze Hen-
ry’ in Stadsschouwburg Velsen, 
20.15 uur. (Foto: Jouk Oosterhof )

Onvervalste stand-up comedy 
door de Knock Out Comedy Crew 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. (Foto: Helen Wiesen-
haan)

23 FEBRUARI
Open dag ‘Landgoed De Doorn-

duyn’. Duinweg 2, Castricum. 
11.00 - 16.00 uur. (Foto: Lilian 
Roos) 

Voorjaarsvakantie in Huis van 
Hilde: 14.00-15.00: Hildes Tour 
door de tijd; 13.00-16.00: Arche-
oHotspot; www.huisvanhilde.nl.

Maker Historische Atlas NL, Mar-
tin Berendse, bij boekhandel 
Laan. Hij zal dieper ingaan op de 
bijzondere verhalen in de atlas 
over de totstandkoming van Ne-
derland. 14.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

Woezel & Pip en de Tijdmachine
Familiemusical voor iedereen 
vanaf 3 jaar in Kennemer Thea-
ter Beverijk, 14.30 uur. (Foto: Dro-
menjager)

JM Big Band starring Fay Claassen 
in Cultuurkoepel Heiloo, 14.30 
uur. (Foto: Fay Claassen)

Theater Terra – Peter Pan (6-10 
jaar) in de Vest in Alkmaar, 14.30 
uur. (Foto: Darren van der Lek)

Aziatisch slagwerkspektakel: Ko-
rean Drums door Tago in Stads-
schouwburg Velsen, 14.30 uur. 
(Foto: Tago Company)

Try-Out Café – Maak kennis met 
nieuw talent in de Vest in Alk-
maar, 16.00 uur.

Dubbelconcert - Hanke Pijlman 
en Linette Nobel, De Oude Keu-
ken, Parklaan 117, Bakkum. 15.00 
- 17.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Jazzterday Sunday Afternoon. In 
de zaal van Fase Fier. Aanvang 
16.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Boerenkoolmiddag met Truus 
Trut en de Terlenka’s, De Heeren 
van Limmen, Dusseldorperweg 
103, Limmen. 16.00 uur. Kaarten: 
Heeren van Limmen of Gall & Gall 
Limmen. (Foto: aan geleverd)

Remy + band in Victorie in Alk-
maar. www.podiumvictorie.nl.

24 FEBRUARI
Jazz Café - Marjorie Barnes (zang) 
& Rob van Bavel (piano) in de Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur.

25 FEBRUARI

Humanitas informatieochtend - 
vrijwilligers gezocht, Bibliotheek 
Castricum, Geesterduinweg 1. 
11.00 - 13.00 uur. informatie: 072- 
540 1800. (Foto: aangeleverd)

Veelzijdig schrijfster Simone van 
der Vlugt in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Wim 
van der Vlugt)

26 FEBRUARI

Wandelen op woensdag van-
af De Hoep om 10.00 uur. Weke-
lijks keuze uit 3/5 of 7/10 km. Info: 
0251-650742. (Foto: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst Studie-
kring50Plus. Bibliotheek Castri-
cum, in foyer Geesterhage. Van 
10.00-12.00 uur. De toegang is 
gratis. Vooraf aanmelden voor 
de informatiebijeenkomst wordt 
op prijs gesteld bij: Marian Visser 
(Bibliotheek Kennemerwaard) e-
mail m.visser@bknw.nl of Ingrid 
Wellen, (Stichting Welzijn Castri-
cum) tel: 0251-656562 of e-mail: 
i.wellen@welzijncastricum.nl.

Soep-café. Tuin van kapitein 

Rommel. 14.00 uur. (Foto: aange-
leverd) 

Wintergasten – een � etsexcur-
sie met de boswachter vanuit De 
Hoep. Info en aanmelden: www.
pwn.nl/eropuit/0251-661066. 
Ook 14 maart.

OPERA2DAY & New European En-
semble – Opera Melancholica 
i.s.m. Scapino Ballet Rotterdam in 
de Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Fo-
to: Henk Bleker)

Engelse succesformatie met rock-
zanger Paul Metcalfe brengt 
hits Rod Stewart naar de Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur.
(Foto: aangeleverd)

Een avond met topmuzikan-
ten op het podium in Victorie in 
Alkmaar: Steve Gadd, Hermine 
Deurloo, Alain Clark, Tony Scherr! 
www.podiumvictorie.nl. (Foto: 
aangeleverd)

27 FEBRUARI

Workshop Windows 10, op 27-
2 en 5 & 12-3, Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. 10.00 - 12.00 
uur. Aanmelden: www.biblio-
theekkennemerwaard.nl. (Foto: 
Pixabay)

Tonio, toptoneel op basis van de 
roman van A.F.Th. van der He-
ijden in Stadsschouwburg Velsen, 
20.15 uur. (Foto: Piek)

Lonneke Dort – Na de lieve vrede 
in de Vest in Alkmaar, 20.30 uur. 
De voorstellingen van Bert Vis-
scher vanavond en morgenavond 
zijn uitverkocht. (Foto: Jaap Ree-
dijk)
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Bonhoefferleerlingen vallen in de prijzen
Scholieren onderzoeken effect muziektherapie bij alzheimer

Henk de Reus

De video die de bonhoe�erleer-
lingen maakten, is van uitzon-
derlijk niveau en zou zo als voor-
lichtingsmateriaal kunnen die-
nen voor studenten geneeskun-
de of personeel in de zorgverle-
ning. Wat heeft het trio ertoe ge-
bracht om een pro�elwerkstuk 
over dit onderwerp te schrijven?
Chiem vertelt dat hij en zijn me-
deleerlingen alle drie een mu-
zikale achtergrond hebben en 
hier graag iets mee wilden doen 
in het werkstuk. ,,Ik wil volgend 
jaar graag geneeskunde stude-
ren. Daarom leek het mij interes-
sant om het onderwerp muziek 
te koppelen aan een medisch 
thema. We kenden de neuropsy-
choloog Erik Scherder van tele-
visie en Tristan had al een boek 
van hem dat over de invloed van 

muziek op onze hersenen ging. 
Uiteindelijk kwamen we uit op 
muziektherapie bij alzheimer.” 
Elias vult aan: ,,We maken al zes 
jaar video’s met elkaar. Het on-
derwerp leent zich bijzonder 
goed voor video omdat je het 
goed kunt visualiseren. Tristan is 
goed in het maken van teksten, 
Chiem is een uitstekend desig-
ner en kan goed visualiseren en 
zelf ben ik goed in het anime-
ren en produceren.” Deze kwali-
teiten zijn goed terug te zien in 
de video.
Tristan vertelt dat zijn opa een 
lichte vorm van alzheimer heeft. 
,,Het is niet de directe aanleiding 
geweest bij het bedenken van 
een onderwerp voor het pro�el-
werkstuk, maar mijn interesse 
voor het thema alzheimer is er 
wel doorgegroeid en het bracht 
het onderwerp dichterbij. Gaan-

deweg het onderzoek zag ik ver-
rassend veel terugkomen in de 
praktijk. Dat was best heftig. Te-
gelijkertijd leerde het mij wat er 
nou precies aan de hand is bij 
mijn opa.”

Leerschool
Het doen van research naar het 
onderwerp muziektherapie bij 
alzheimer heeft de leerlingen 
zelf veel geleerd. Tristan: ,,We 
zijn veel te weten gekomen over 
de criteria en de algemene ba-
sis van wetenschappelijk onder-
zoek: wanneer een onderzoek 
valide is, hoe bepaalde factoren 
de uitslag compleet kunnen ver-
anderen en hoe er goed verwe-
zen moet worden naar een eer-
der uitgevoerd onderzoek.”
Chiem vult aan: ,,Inderdaad, 
want zodra er niet goed wordt 
verwezen naar een gebruikt arti-
kel is er sprake van plagiaat. Ver-
der bleek inderdaad dat bij ex-
perimenten op heel veel dingen 
gelet moest worden: de straling 
van telefoons in de buurt, de 
manier waarop je een proefper-
soon toespreekt en met hoeveel 
proefpersonen je het experi-
ment doet bijvoorbeeld. Er moet 
met heel verschillende factoren 
rekening gehouden worden.”
Feiten
Het drietal maakte tijdens het 
onderzoek kennis met feiten 
waarvan zij eerder geen weet 
hadden. Tristan: ,,Ik kwam er-
achter dat het gewicht van de 
hersenen van een alzheimerpa-
tiënt op den duur een kilo min-
der wordt.” Chiem vond het bij-
zonder om te ontdekken dat 
een alzheimerpatiënt soms door 
de ziekte niet meer kan praten, 
maar nog wel kan meezingen 
met muziek. Elias, verantwoor-
delijk voor de animaties en de 
productie: ,,Ik kwam erachter 
dat het maken van een relatief 
korte video ontzettend veel tijd 
kost. Aan elke minuut �lm is vijf-

tien uur gewerkt, Bij elkaar zijn 
dit al twee werkdagen, alleen al 
voor het in elkaar zetten van de 
video.”

Bredere kijk
Heeft het hun kijk op de ziek-
te alzheimer veranderd? Eli-
as: ,,We ontdekten dat de ziekte 
veel meer omvat dan het achter-
uit gaan van het geheugen. We 
kwamen hierachter toen we bij 
dagopvang Villa Westervenne in 
Heiloo langsgingen. We zagen 
toen hoe ongeremd patiënten, 
die de dagopvang bezoeken, 
waren. We speelden er muziek 
voor hen. Ze waren heel recht 
voor hun raap en uitgesproken 
kritisch over de muziek die wij 
speelden. Ik had er nooit bij stil-
gestaan dat ook dit een gevolg is 
van alzheimer.”

Wedstrijd
Het drietal mocht bij het hersen-
onderzoek in de vrije Universi-
teit (VU) en de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) gebruik ma-
ken van EEG-apparatuur. Hier-
bij kregen zij begeleiding, waar-

bij rauwe data zijn omgezet in 
waarden waarmee zij iets kon-
den in het pro�elwerkstuk.
De scholieren hebben deelgeno-
men aan het bètapartners/EEG/
traject in samenwerking met de 
VU. 
Tijdens een wedstrijd met an-
dere bètapartners kandidaten 
werd hun onderzoek naar her-
senactiviteit bij het beluisteren 
van muziek als beste verkozen.

Chiem hoopt dat veel mensen 
de documentaire gaan bekij-
ken. ,,We denken dat we alzhei-
merpatiënten en hun omgeving 
kunnen helpen door hen te in-
formeren over muziektherapie. 
We sturen de video ook op naar 
professor Erik Scherder. We wil-
len graag horen wat hij ervan 
vindt.”
De video is te zien op 
www.2vandac.nl

Castricum - Wat is het e�ect van muziektherapie op alzheimer-
patiënten? Met die vraag gingen vwo-leerlingen Chiem van Veen 
(17), Elias Groot (17) en Tristan Heijdra (18) aan de slag voor hun 
pro�elwerkstuk. Met behulp van animaties en praktijkvoorbeel-
den nemen zij de kijker mee in de wereld van muziektherapie bij 
alzheimer. Het drietal won zelfs een wedstrijd.

Chiem, Tristan en Elias testen hun onderzoeksbevindingen in Villa Wester-
venne uit op een groep mensen met alzheimer. Zij verzorgen hierbij zelf 
de muziek. Om privacyredenen zijn de gezichten onherkenbaar gemaakt.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

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

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL

Bijna dertig jaar lang werkte Gina 
Karssen voor Ahold, maar het make-
laarsvak had toen al haar interesse. 
Naast haar werk volgde ze een oplei-
ding tot makelaar. Jaren geleden be-
eindigde ze haar carrière bij Ahold om 
zelfstandig ondernemer te worden. 
Nu regelt ze de aan- en verkoop van 
woningen. ,,Ik doe het maximale voor 
mijn klanten.” 

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Gina Karssen van 
Re/Max makelaar

Makelaar Gina Karssen: ’Een huis verkopen doe je niet zomaar even’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

,,Het duurde even voor ik mijn oplei-
ding tot makelaar heb afgerond. Bij 
Ahold kwam ik in een groot IT-project 
terecht waardoor ik moest stoppen 

met mijn studie. Uiteindelijk heb ik voor 
mezelf gekozen: ik stopte bij het moe-
derbedrijf van Albert Heijn en Etos en 
heb mijn diploma als makelaar gehaald. 
Ik werk nu als zelfstandig makelaar en 
ben aangesloten bij RE/MAX, een fran-
chise organisatie die wereldwijd ope-
reert. Hoewel ik deel uitmaak van een 
netwerk, doe ik mijn eigen ding. Het 
is wel prettig om met collega’s samen 
te kunnen werken en elkaars hulp in te 
roepen. Als een klant zijn Castricumse 
woning wil verkopen en elders een huis 
wil aankopen, kan ik een zoekopdracht 
uitzetten bij een collega. Zo helpen we 
elkaar.”

Gina neemt uitgebreid de tijd voor haar 
klanten. Ze spreekt meestal bij hen thuis 
af en in het eerste gesprek worden de 
vervolgstappen besproken. Gina put 
uit een eigen netwerk van stylisten, 
bouwkundig inspecteurs en fi nancieel 
adviseurs. Zo biedt ze haar klanten een 
totaalpakket. ,,Ik ben overal zelf bij aan-
wezig: van het eerste gesprek tot het 
bezoek aan de notaris. Klanten vinden 
dat vaak prettig, het voelt vertrouwd. 
Je huis verkopen is niet niks, daar komt 

veel bij kijken.” Gina werkt geregeld 
’s avonds of op zaterdag om haar wer-
kende klanten tegemoet te komen. 
,,Daar ben ik fl exibel in.” De zelfstandig 
makelaar richt zich met name op Cas-
tricum, Limmen, Akersloot, Uitgeest en 
Heiloo. Haar oprechte interesse in men-
sen maakt haar prettig in de omgang, 
denkt ze. ,,Ik streef altijd naar perfectie 
en dat kan ook weleens een valkuil zijn.”
Gina woont samen en heeft een zoon 
van 16. Dertig jaar geleden verhuisde 
ze naar Castricum en daar heeft ze geen 
moment spijt van gehad. In haar vrije tijd 
trekt ze graag de natuur in met hond 
Senna en doet ze aan yoga. Haar werk 
noemt ze afwisselend. ,,Elke dag is an-
ders omdat ik bij zoveel verschillende 
mensen kom. Ik doe het maximale voor 
mijn klanten: als zij tevreden zijn is het 
voor mij pas goed. Ik kijk terug op een 
fi jne carrièreswitch en ben blij dat ik de 
stap heb gezet om zelfstandig makelaar 
te worden. Dat zou ik zo opnieuw doen.” 
In contact komen met Gina? Dat kan via: 
06 50804101 of www.ginakarssen.nl. 

Een oriënterend kennismakingsgesprek 
is altijd geheel vrijblijvend. 
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FC Castricum herpakt 
zich tegen sv Beverwijk
Castricum - Het is FC Castricum 
gelukt om zich te herpakken na 
de domper van vorige week. 
Het elftal won met 4-0 van sv 
Beverwijk in een bij vlagen 
spectaculaire wedstrijd.

FC Castricum begon het best aan 
de wedstrijd, scherp en won vrij-
wel elke tweede bal. Het was in 
de vierde minuut al raak, Stephen 
Zeilstra kwam op van zijn eigen 
helft, niemand pakte hem aan en 
zo’n 30 meter van het doel haal-
de hij  uit en de bal belandde in 
het doel. 
Tien minuten later een actie aan 
de linkerkant van Sebastiaan 
Weber, die de bal voor het doel 
bracht. Stephen Zeilstra maakte 
het prima af, 2-0. De eerste ech-
te kans voor sv Beverwijk was in 

de 31e minuut. Mike v/d Heide 
had zichzelf vrijgespeeld en ging 
alleen op de keeper af. Het schot 
werd prima gepareerd door Lars 
Beukers.

FC Castricum ging in de tweede 
helft voortvarend van start, met 
een kans voor Carlo Vrijburg, die 
zijn harde schot eruit getikt zag 
worden door Bas Berenschot. 
Acht minuten later is het Max Lo-
dewijks die de bal voor het doel 
bracht en Willem Tervoort het in 
de lange hoek afmaakte. 
Tien minuten later was het we-
derom Willem Tervoort die vanaf 
het middenveld alle ruimte kreeg 
om naar het zestien meter gebied 
te lopen. Hij bracht de stand op 
4-0, tevens de eindstand. (Tekst: 
Joop Bakker) (Foto: Sandy Klaver)

Lisanne de Witte nadert 
Nederlands record
Castricum - Lisanne de Witte is 
bezig aan een extreem sterk in-
doorseizoen. Na overwinningen 
in Boston en Düsseldorf, wist ze 
vorige week wederom haar per-
soonlijke record aan te scherpen 
tijdens de Copernicus Cup in het 
Poolse Torun.

De Witte wist dat ze een snel-
le race moest neerzetten, om-
dat haar voornaamste concurren-
ten voor het klassement van de 
World Indoor Tour (WIT) Lea Sp-

runger en Justyna Święty-Ersetic 
in dezelfde race liepen. De Wit-
te opende aanzienlijk sneller dan 
in andere races en wist daardoor 
in een nieuw persoonlijk record 
over de �nish te komen. De Cas-
tricumse liep 51.90 en blijft daar-
mee nog maar acht honderdsten 
boven het Nederlands record van 
Ester Goossen, dat uit 1998 stamt. 
Ook zijn zij en Goossen de enige 
Nederlandse lopers die ooit on-
der de 52 seconden op een in-
doorbaan doken.

Castricum - Zeven jeugdatleten van AV Castricum hadden zich ge-
plaatst voor het NK indoor atletiek voor U20 (onder de 20 jaar) en 
U18 (onder de 18 jaar) junioren op zaterdag 15 en zondag 16 fe-
bruari in het indoor atletiekstadion Omnisport te Apeldoorn. De 
atleten trainen in de TDR trainingsgroepen

Medailles voor AVC 
jeugdatleten op NK 
Indoor U18/U20

Duncan Steenbakker kwam in 
actie op de 3000 meter jongens 
U20. In een zeer sterke race wist 
hij van achteruit telkens een posi-
tie op te schuiven en met een lan-
ge eindsprint wist hij verrassend 
de zilveren medaille te pakken in 
8:31,57.

Franka Holland tweedejaars U16 
junior liep op zaterdag een prima 
400 meter bij de meisjes U18. Ge-
heel volgens de vooraf afgespro-
ken tactiek liep ze de hele wed-
strijd in tweede positie en plaats-
te ze zich met een nieuw per-
soonlijk record (PR) van 1:00,74 
voor de �nale op zondag. Op 

zondag wist zij zich te verbete-
ren en kwam als vijfde over de �-
nish. Voor het eerst in haar car-
rière liep ze onder de voor meis-
jes magische één minuut barrière 
met 59,93 seconden.

Op de 800 meter meisjes U20 ver-
dedigde Femke Been haar kam-
pioenschap van vorig jaar. Dit 
jaar plaatste ze zich op zaterdag 
eenvoudig voor de �nale met 
2:19,21. De �nale op zondag was 
een rommelige wedstrijd met 
veel positiewisselingen. Femke 
bleef attent meelopen en wist 
met een mooie tijd van 2:15,21 de 
bronzen medaille veilig te stellen.

(Foto: Coach Guido Hartensveld van Team Distance Runners met atleet 
Duncan Steenbakker – aangeleverd)

Clubrecord WIK na tien 
jaar gebroken door Baars
Castricum - Met maar liefst zeven 
series van boven de tien caram-
boles en een serie van 22 caram-
boles, wist Kees Baars zijn totaal 
op 177 caramboles te brengen in 
zijn partij tegen Jaap de Boer. De-
ze hoge score was meer dan vol-
doende om het oude clubrecord 
uit de boeken te schrijven. De 
partij stond voor beide spelers op 
een hoog niveau, maar Kees won 
uiteindelijk. 
De hele avond stond wederom 
bol van goede prestaties, met als 
absolute topper de wedstrijd tus-
sen Rien Emmerik en Ad Kem-
pers. Rien presteerde het om de 
partij af te sluiten met een stij-
gingspercentage van 100 pro-
cent terwijl Ad ook op een prima 
75 procent uitkwam. 
Ook de successtory van zowel 
Frans als Gert Lute, gaat nog on-

verminderd door. Frans won de 
wedstrijd tegen het nieuwe lid 
Charles van der Klis. Gert Lute en 
Joop van de Wijst speelden een 
puike partij tegen elkaar, waarbij 
Joop zich optrok aan het goede 
spel van Gert. Gert liet 99 caram-
boles uit zijn keu rollen en had de 
winst te pakken. 
Een opvallende partij speel-
de Cees Burgmeijer tegen Hans 
Kooiman die door een mooie 
eindspurt door Hans werd ge-
wonnen, maar in de slotfase bij-
na nog werd ingehaald door Cees 
die een formidabele serie van 20 
caramboles produceerde op het 
groene laken. 

Stand: 1. Ferry van Gennip 1745 
punten, 2. Jaap de Boer 1741 
punten en Frans Lute 1740 pun-
ten.

Degradatiespook doemt 
op voor Vredeburg
Limmen - Met bondswedstrijden 
voor Vredeburg 1 en 4 en ook nog 
de achttiende ronde van de inter-
ne competitie kon in Limmen ge-
sproken worden van een drukke 
schaakweek.
Vredeburg 1, dat na het kampi-
oenschap van vorig seizoen uit-
komt in de loodzware eerste klas-
se B, speelde in Hillegom tegen 
De Uil 2. Luc Janssen en Bob Stolp 
verrichtten goed werk door te 
winnen aan de twee hoogste bor-
den. Jos Admiraal, Hidde Ebels en 
Ed Stolp tekenden voor een ver-
dienstelijk half punt, maar Bert 
en Sandra Hollander en Harold 
Ebels noteerden een nul. Door 
de 4-5-3,5-nederlaag zakt Vrede-
burg dieper in het moeras. Met 
duels tegen koploper Kijk Uit 1 en 
Heemsteedse SC 1 voor de boeg 
lijkt het voor het vlaggenschip 
van Vredeburg een ondoenlijke 
opgave degradatie nog te ontlo-
pen.
Vredeburg 4 verloor met 3-1 bij 
Assendelft 3. Jan de Graaf, Jan 
Brantjes en Ed van Duin gingen 
onderuit. Gijs Pouw scoorde het 
puntje voor de eer. 
In de interne competitie liet Mat-
thijs Hulsebos aan de hand van 
een onberispelijke zege op Gert-
jan Hafkamp zien zeer bedreven 
te zijn in het ‘edele spel’. Met een 
onorthodoxe opening trachtte 
Barry Blekemolen koploper Luc 
Janssen te verrassen, maar dege-
ne die de weg kwijtraakte in de 
merkwaardige stelling was Ble-
kemolen zelf. Met weer een zege 
bouwt Janssen gestaag aan titel-
prolongatie. 
Achtervolger Bert Hollander pro-

�teerde van een zwakke loperzet 
van zijn opponent Hidde Ebels en 
blijft – op respectabele afstand 
van Janssen – in het spoor. De 
‘mastodonten’ Jos Admiraal en Ed 
Stolp deden elkaar bepaald geen 
pijn en kwamen een vlotte remi-
se overeen. In de schaakwereld 
wordt zulks een ‘salonremise’ ge-
noemd. 
De echtelieden Bert van Diermen 
en Marlies Sturk maakten er op 
Valentijnsdag daarentegen geen 
softe vertoning van: met goed 
spel en het nodige wapengeklet-
ter creëerde Sturk een gewonnen 
eindspel, maar toen zij zomaar 
een stuk liet glippen was manlief 
er als de kippen bij om de stelling 
te kantelen en alsnog het volle 
punt te scoren. Een remiseaan-
bod van zijn liefhebbende echt-
genote wimpelde van Diermen 
beleefd weg. 
Ook de partij tussen Chiel Pep-
ping en Marcel Wester kende 
door afwisseling van knappe stra-
tegische manoeuvres en knullige 
fouten een hoge amusements-
waarde. Uiteindelijk trok Wester 
aan het langste eind. De ‘gesloten 
Siciliaan’ van Sandra Hollander 
en Harold Ebels mondde, na een 
stukkenruil in het middenspel, uit 
in een puntendeling. „Een klein 
blundertje in de opening”, dat 
was de uitleg van Paul de Ruij-
ter ter verklaring van zijn neder-
laag tegen Nico Pepping. Jeroen 
van Vliet tekende voor een door-
dachte aanval, dit resulterend in 
winst van de vijandelijke dame. 
De sportieve Adri Beentjes com-
plimenteerde zijn tegenstander 
oprecht met zoveel vernuft.

Mountainbike
Wout Bakker herpakt zich
Akersloot - Wout Bakker uit Hei-
loo heeft donderdagavond de 
wekelijkse wedstrijd in Akersloot 
om de Kids and Parents Bike-
school (KPB) mountainbikecup 
gewonnen.
Ondanks de geringe belangstel-
ling door het slechte weer, toch 
een aansprekende winnaar. Wout 
Bakker mocht op Sportcomplex 
de Cloppenburgh de overwin-
ning mee terug naar Heiloo ne-
men. Vorige week kreeg hij een 
behoorlijke tik op de broek van 
Harm Bouma, maar deze was nu 
afwezig. De barre weersomstan-
digheden weerhield een aantal 
dapperen er niet van de strijd met 
elkaar aan te binden. 
Achter latere winnaar Wout Bak-
ker, voor niemand bereikbaar, 
leek Schagenaar Gerrit Jansen 
lange tijd aanspraak te kunnen 

maken op een tweede plek in 
de uitslag, omdat de daar ach-
ter opererende jonge Bob Schol-
ten (Akersloot) geen bedreiging 
scheen te zijn of te worden. Dat 
pakte in de praktijk plotseling ge-
heel anders uit. Met nog onge-
veer nog drie omlopen te gaan, 
klapte Gerrit Jansen, door de bit-
tere omstandigheden en de zwa-
re inspanning die hij had gele-
verd, volledig in elkaar. Hierdoor 
wist Bob Scholten de in eerste in-
stantie onoverbrugbare achter-
stand in een mum van tijd om te 
buigen in een alles beslissende 
voorsprong. Dat bezorgde hem 
een verdienstelijke tweede plek, 
voor de uitgeputte Gerrit Jansen. 

Uitslag: 1. Wout Bakker (Heiloo), 
2. Bob Scholten (Akersloot) en 3. 
Gerrit Jansen (Schagen)

Soep-café
Castricum - Een team mensen 
van Transitie Castricum geeft een 
positieve draai aan verspilling 
van voedsel.  Groente en brood 
wordt opgehaald bij Castricum-
se ondernemingen. Eten dat an-
ders weggegooid zou worden, 
wordt omgetoverd in heerlijke 

gratis soep.
Het eerstvolgende soep-café is 
op woensdag 26 februari om 
14.00 uur in de tuin van kapitein 
Rommel. De toegang is gratis, 
een bijdrage voor de extra ingre-
diënten wordt op prijs gesteld. 
(Foto: aangeleverd)

Maker Historische Atlas NL op 23 februari bij boekhandel Laan
Beluister het fascinerende verhaal 
hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt
Castricum - Op 23 februa-
ri om 14.00 uur komt Martin 
Berendse, auteur van de His-
torische atlas NL; hoe Neder-
land zichzelf bijeen heeft ge-
raapt op bezoek bij boekhan-
del Laan. De begin septem-
ber bij WBOOKS verschenen 
atlas is een groot succes. De 
atlas vertelt aan de hand van 
prachtige historische kaar-
ten en documenten het ver-
haal van het min of meer toe-
vallige ontstaan van Neder-
land. 
 
In de Historische Atlas NL laten 
auteurs Martin Berendse (voor-
malig algemeen rijksarchivaris) 
en Paul Brood (voormalig rijks-
archivaris in Drenthe en Gro-
ningen) zien dat de begrip-
pen ‘Nederland’ en ‘België’ in 
de zestiende eeuw precies het-
zelfde betekenden. In de daar-

op volgende eeuwen hebben 
de grote Europese mogendhe-
den er vaak alles aan gedaan 
om de huidige Benelux onder 
de voet te lopen of gedeelte-
lijk te annexeren. In de Histori-
sche Atlas NL is nauwkeurig te 
volgen hoe de grenzen van het 
huidige Nederland tot stand 
zijn gekomen. 
 
Naast eeuwenoude kaarten en 
documenten uit onder andere 
het Nationaal Archief, zijn in de 
atlas enkele oude schoolkaar-
ten opgenomen. Tijdens zijn 
bezoek neemt Martin Berendse 
de originele schoolkaarten uit 
de inleiding van de Historische 
Atlas NL zelf mee. Hij zal dieper 
ingaan op de bijzondere verha-
len in de atlas over de totstand-
koming van Nederland. Daarbij 
zal ook aandacht worden be-
steed aan het feit dat ‘onze’ va-

derlandse geschiedenis vooral 
de ‘Hollandse geschiedenis’ is, 
terwijl de verhalen van het zui-

den, noorden en oosten toch 
vaak net iets anders zijn. (Foto: 
aangeleverd)

Limmen  -  S.V.A.
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