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BOTERKOEK WEKEN

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

6,75

BOTERKOEK VAN DE WEEK

KOKOS

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

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

VANAF
13 JAAR

AANMELD-
BONUS +

HOGE
VERDIENSTEN

Wij zijn op
zoek naar serieuzeBEZORGERS/STERS

  

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

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

WWW.VERSPREIDNET.NL            INFO@VERSPREIDNET.NL

DEZE WEEK IN ONZE KRANT:
EEN MOOI AFSCHEID

Castricum - Strandvisvereniging ‘De 
Salamander’ bestaat binnenkort 
vijftig jaar. 
De vereniging ontleent haar naam 
aan het wrak van een Duitse kanon-
neerboot dat in 1910 doormidden 
brak en ter hoogte van paal 45 op 

het Castricumse strand strandde.

Vanwege deze mijlpaal organiseert 
de vereniging op 11 maart a.s. een 
receptie voor alle leden en oud 
leden. Een mooie gelegenheid om 
vijftig jaar herinneringen op te halen. 

De redactie mocht afgelopen 
zondag één van de driewekelijkse 
viswedstrijden bijwonen. Verderop 
in dit blad treft u een sfeerverslag 
aan. 
Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Vereniging ‘De Salamander’ 
haalt vijftig jaar herinneringen op

Strandvissen is niet alleen een sport, maar ook een manier om één te zijn met de natuurelementen. Tekst en foto: Henk de Reus

Castricum - Het bedrijf Niermans & Co 
heeft vorige week het predicaat 
‘Ho� everancier’ ontvangen uit handen 
van burgemeester Toon Mans. Dit 
predicaat wordt niet vaak uitgereikt. 
Een bedrijf moet minstens honderd 
jaar bestaan om ervoor in aanmerking 
te komen. Verder moet het bedrijf van 
onbesproken naam en faam zijn en 
een gezonde � nanciële huishouding 
voeren.
Het bedrijf is kleinschalig, maar heeft 

een netwerk van klanten en leveran-
ciers in binnen- en buitenland. Het 
bedrijf begon in 1922 een papierfa-
briek aan de Sarphatistraat in 
Amsterdam. In dat jaar begon een 
lange staat van dienst als materiaal-
specialist voor verpakkingspapier. 
Succesvolle vernieuwingen werden 
gecombineerd met expertise en jaren-
lange ervaring. Het bedrijf slaagde 
erin een grote diversiteit aan fabrieken 
te vertegenwoordigen en zo een 

breed scala aan toepassingsgebieden 
te bedienen. Burgmeester Mans: ,,Dit 
is een bijzondere mijlpaal. Een klein 
bedrijf dat roerige tijden overleefde, 
waarin bijna alles in plastic werd 
verpakt. Uw papieren oplossingen 
komen de laatste jaren als geroepen. 
Bloemen in een kartonnen bak, brood 
in een papieren zak en allerhande 
papieren oplossingen – ze passen 
precies in deze tijd.’’ 
Foto: Cees Dekker / Omroep Castricum

redicaat o  everancier  voor 
Papieragentschap Niermans & Co
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DONDERDAG 23 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

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

VRIJDAG 24 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 - 12.00 uur kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te 
steken.

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

ZONDAG 26 FEBRUARI
R.K. St.Pancratiuskerk
09.15 uur diaken Marcel de Haas 
(woord- en communiedienst) 
m.m.v. Cantare.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur ds. Rik 
Willemsen (1e zondag 
40-dagentijd) met liturgiekoor, 
tevens opening expositie, te 
volgen via Omroep Castricum 
en via de livestreamlink op 
www.pkcastricum.nl.

Evangeliegemeente Castricum 
(Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3), 10.00 uur Sietse 
Oppenhuizen, te volgen via 
www.egcastricum.nl/go/
livestream.

R.K. Sint-Jacobus Major Akers-
loot, 10.00 uur regioviering met 
F. Brigitha, M. Nagtegaal, I. 
Osterhaus, N. Mantje en muziek 
(1e zondag 40-dagentijd).

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. A. van 
Nierop.

Corneliusparochie Limmen
Regioviering, zie RK Sint-Jacobus 
Major Akersloot.

MAANDAG 27 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 28 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. Info via 
websites, deurposters en tele-
foonbandjes. 27-2 t/m 3-3 
praktijksluiting Hoekstra.

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Door Hans Boot

Zoals al eens eerder in deze krant is 
toegelicht, blijft het bepalen van de 
waarde volgens de Wet Waardering 
Onroerende Zaken (WOZ) een inge-
wikkelde materie. Nog even ter 
opheldering een toelichting van de 
gemeentelijk woordvoerder: 
,,Bestaande woningen worden 
getaxeerd op basis van de vergelij-
kingsmethode. Hierbij wordt de taxa-
tiewaarde voor 2023 afgeleid van 
verkoopprijzen van vergelijkbare 
woningen die rond de peildatum zijn 
verkocht. De peildatum is altijd 1 
januari van het jaar voorafgaand aan 
het belastingjaar. Daarbij wordt reke-
ning gehouden met de verschillen 
tussen de verkochte woningen en de 
woningen die moeten worden 
getaxeerd voor de WOZ-waarde. Die 
verschillen kunnen bestaan uit onder 
andere de fysieke kenmerken van de 
woning. Dit zijn bijvoorbeeld de 
oppervlakte, het bouwjaar en het 
type woning. Tevens worden bijge-
bouwen opgenomen, zoals aange-
bouwde woonruimten, een garage, 
maar ook dakkapellen. Ook de grond 
wordt getaxeerd, waarbij uiteraard 
rekening wordt gehouden met de 
oppervlakte van het perceel. Naast 
deze kenmerken spelen andere 
aspecten van de woning ook een rol, 
zoals de onderhoudstoestand, het 
kwaliteitsniveau, de ligging en de 
uitstraling. Dit gebeurt door middel 
van een puntentoekenning op deze 
onderdelen. Op het taxatieverslag 
zijn naast de gegevens van de 
verkochte woningen uiteraard ook 
de objectgegevens van de 
getaxeerde woning vermeld. 
Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt 
hoe de WOZ-waarde van de woning 
tot stand is gekomen.’’

Castricumse WOZ-waarden en 
OZB-tarieven
Volgens de woordvoerder is de 
ontwikkeling van de WOZ-waarde in 
Castricum in de laatste twaalf jaar 
bijna gelijk aan de landelijke ontwik-

keling: ,,De WOZ-waarde van een 
woning in Castricum, die in 2010 
werd getaxeerd op € 300.000, heeft 
in 2022 een waarde van gemiddeld € 
429.000. Landelijk ligt dat op € 
424.000. Hierbij is rekening 
gehouden met de gemiddelde 
procentuele jaarlijkse stijging en 
daling van de WOZ-waarde.’’

Over de hoogte van de OZB-aanslag 
meldt hij: ,,Die wordt berekend in de 
vorm van een percentage van de 
WOZ-waarde die voor de woning is 
bepaald. Dit percentage is het zoge-
naamde OZB-tarief. OZB staat voor 
Onroerendezaakbelasting. De OZB 
voor woningen in Castricum in 2022 
was 0,07554% van de WOZ-waarde. 
Daarmee lag het tarief in onze 
gemeente ruim 22% onder het 
landelijk gemiddelde van 0,0978%. 
De gemeente houdt bij de bereke-
ning van het tarief rekening met de 
waardeontwikkeling van de 
woningen in Castricum. Als dat niet 
gebeurt, dan werkt het percentage 
van de prijsstijging van woningen 
namelijk door in de aanslag OZB en 
zou deze fors hoger uitvallen. In 
Castricum was er per januari 2022 
ten opzichte van een jaar daarvoor 
sprake van een waardestijging van 
woningen. De gemeente heeft 
daarom het OZB-tarief voor 
woningen met ruim 11% verlaagd 
van 0,07554% in 2022 naar 0,06715% 
in 2023. Voor meer informatie verwijs 
ik naar https://castricum.cocensus.nl. 
Cocensus is namelijk de organisatie 
die voor de woningen in Castricum 
de WOZ-waarde taxeert en de belas-
tingaanslagen verzendt.’’

Bij bezwaar eerst even bellen!
De woordvoerder geeft vervolgens 
aan welke procedure nodig is als 
huiseigenaren overwegen om 
bezwaar in te dienen tegen een 
WOZ-beschikking: ,,Maakt u dan 
eerst een belafspraak met de taxa-
teur van Cocensus. Dit kan via 
https://digitaalloket.cocensus.nl door 
het scannen van de QR-code op de 

brief bij de aanslag. Contact 
opnemen voor een belafspraak kan 
ook via het Klant Contact Centrum 
van Cocensus op telefoonnummer 
023 5563500. U wordt dan terugge-
beld door de taxateur die de waarde 
van uw woning heeft vastgesteld. De 
taxateur geeft uitleg over de taxatie. 
Mogelijk kunt u zich vinden in de 
uitleg of uw argumenten geven 
aanleiding tot heroverweging van de 
waardebepaling. Dan is een bezwaar-
schrift niet nodig, want eventuele 
correcties kunnen dan direct worden 
verwerkt.’’

Als men het ondanks de uitleg van 
de taxateur niet eens is met de WOZ-
waarde of met de opgelegde belas-
tingaanslag, dan luidt het advies: ,,U 
kunt op verschillende manieren 
kosteloos bezwaar maken bij 
Cocensus. Dat kan door bovenge-
noemde wijze van scannen of door 
het invullen van het reactieformulier 
dat u bij de aanslag ontvangt. Dit 
formulier stuurt u naar de Inspecteur 
Belastingen, Postbus 16, 1960 AA 
Heemskerk. U kunt overigens ook 
zonder QR-code digitaal bezwaar 
maken via https://digitaalloket.
cocensus.nl. U heeft dan wel uw 
DigiD nodig. Het indienen van een 
bezwaarschrift is mogelijk binnen zes 
weken na de datum die op het 
aanslagbiljet staat.’’

Filmpje
De gemeente benadrukt ook nog 
een belangrijk kostenaspect in geval 
van bezwaar maken: ,,Als dat bij 
Cocensus gebeurt zijn er nooit 
kosten aan verbonden. Er bestaan 
ook bureaus die graag willen bemid-
delen, maar die doen dat vaak op 
basis van ‘no cure no pay’. Dat bete-
kent dat als de WOZ-waarde wordt 
aangepast, de gemeente een wette-
lijk bepaalde vergoeding van gemid-
deld € 750,- moet betalen. Bezwaar 
maken via een bemiddelaar kan dus 
voor de gemeente zeer nadelige 
gevolgen hebben. Zo zijn er in 2022 
van de ruim vijfhonderd bezwaren 
126 ingediend door bureaus waarvan 
de kosten uitkomen op ongeveer € 
80.000,-. 
Tot slot wijs ik erop dat de uitleg, 
waarom het handig is om bezwaar te 
maken bij de gemeente, te zien is in 
een �lmpje via https://vimeo.
com/797627512.’’

Castricum - Elk jaar rolt omstreeks deze tijd bij de huizenbezitters de 
beschikking voor de WOZ-waarde in de bus, die wordt gebaseerd op een 
jaarlijkse woningtaxatie. Alhoewel de waarden in de afgelopen jaren 
nogal schommelden, zijn er geen grote verschillen in de OZB-aanslagen 
te constateren. Bezwaar maken tegen het opgelegde bedrag kan echter 
altijd nog, maar voor de wijze waarop wordt gewaarschuwd. In onze 
gemeente zijn de aanslagen op 21 februari verzonden.

Even bijpraten over de WOZ en OZB
Ook aanbouwen tellen mee bij het bepalen van de taxatiewaarde. Foto: Hans Boot

Castricum - Naar aanleiding van een 
melding via Meld Misdaad Anoniem 
is de politie zaterdag op grond van 
de Opiumwet binnengetreden in een 
woning. Hier werden veel verschil-
lende soorten drugs aangetro�en. 
De bewoner was op het moment van 
binnentreden niet aanwezig, maar 
zal later door de politie gehoord 
worden over de aangetro�en 
goederen.

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

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

Inspreken
Bij de commissievergaderingen kunt u uw mening geven door in te spreken. U kunt 
ic  iervoor aan elden bi  de gri e tot uiterli   uur op de dag van de vergade-

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

Commissies Raadzaal
   ervolgproces locatie eu e  unera en ri esc ool  
  ervolg diversen li aat

- Moties en amendementen bij beleidsplan “op weg naar 
  klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”
 ervolgbe andeling beleidsplan circulaire econo ie

Commissies Trouwzaal
   oondeal  egio oord olland oord
  ende enten bi  diverse ienswi en adernota s 

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

Raadsvergadering Raadszaal
   uur

In de raadsvergadering is de mogelijkheid voor raadsleden om een debat aan te vragen 
over een actueel onderwerp. Ook wordt er gestemd over de volgende voorstellen: 
Zienswijzen op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen inclusief amendementen 

Het Raadsspreekuur
ilt u een ver oe  doen, loopt u tegen een problee  aan o  wilt u een idee voorleggen, 

dan kunt u zich aanmelden voor het raadsspreekuur. Het spreekuur is elke twee weken 
op aandagavond  an el e parti  is een vertegenwoordiger aanwe ig  an elden an 
via de gri e, tot uiterli   uur op donderdag  et eerstvolgende spree uur is op 
maandag 6 maart 2023.

Contact met de griffie
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich aanmelden 
als inspre er  iervoor unt u terec t bi  de gri e  at an per ail via 
raadsgri e castricu nl o  tele onisc  via    o    

ee t u oo  eens een i e op castricu nl raad en college en 
aceboo co aad astricu  

Tijd Onderwerp

el o  bi  de ge eenteraad

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet om twee levensloopbestendige woningen te realiseren  
op de onbebouwde percelen die momenteel in gebruik zijn als tuin (behorende bij de 
woning ac ter i sweg  e twee woningen worden ontsloten via de ietorc is

Ter inzage
et ontwerp beste ingsplan ligt vana  donderdag  ebruari  t  woensdag 
 april  ter in age in et ge eente uis van astricu , aad uisplein  te 

Castricum. Tevens zijn de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
de plannaa   ietorc is

e o ci le publicatie vindt u op www o cielebe end a ingen nl

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bi  burge eester en wet ouders, ostbus ,   astricu  oor 
een ondelinge ienswi e o  vragen unt u contact opne en et de eer  de a 
via tel    o  per e ail eesade a debuc nl

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rietorchis Pijlkruid’ in Limmen

urge eester en wet ouders a en op grond van arti el  et rui teli e ordening 
be end dat et college van astricu  in i n vergadering van  ebruari  ee t 
besloten et ontwerp besluit voor de tierop , a,  de oude con or  a d   wb 
ter inzage te leggen. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een vergroting van het 
bouwvlak ten behoeve van een stal voor kalveren en opslag van hooibalen. Tevens 
wordt een voormalige bedrijfswoning Stierop 3 tot plattelandswoning bestemd en in 
zowel Stierop 2a als 3 kan een Bed & Breakfast komen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken zijn met ingang van 23 februari 
2023 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
plan  tierop a  aarnaast ligt et ontwerp besluit ter in age 
in et ge eente uis van astricu , aad uisplein ,  , astricu  

Tegen het ontwerp besluit kan gedurende termijn van terinzagelegging een ieder 
zienswijze indienen. De zienswijze dient gemotiveerd te zijn en gericht te worden aan de 
raad van astricu  a de terin agelegging worden eventuele ienswi e beantwoord 
en o trent et perceel een definitie  besluit geno en

oor eer in or atie unt u contact opne en et et ea  lannen en ro ecten van 
de ge eente astricu , tel  

Ontwerp bestemmingsplan Stierop 2,2a, 3 de Woude

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dr. Jacobilaan 20 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
 ebruari   

Hoocamp 43 in Akersloot, et uitbreiden van de woning, datu  ontvangst  ebruari 
  

Kadastrale sectie C perceel 3837 (achter Westerweg 146) in Limmen,
et bouwen van een sc uur, datu  ontvangst  ebruari   
olenpad  in ersloot, et vergroten van de woning, datu  ontvangst  ebruari 

  
Zeeweg 71 in Castricum, het verlengen van de tijdelijke vergunning voor het plaatsen 
van pavil oen eining, datu  ontvangst  ebruari   
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Bakkummerstraat 24 in Castricum, het verlengen van de tijdelijke bewoning van het 
bi gebouw, ver enddatu   ebruari   
Karekiet 7 in Castricum, het gebruiken van de garage ten behoeve van een 
leinsc alige distilleerderi , ver enddatu   ebruari   

Louise de Colignystraat 20 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
ver enddatu   ebruari   
Tijm 1 in Castricum, et plaatsen van een li t, ver enddatu   ebruari   

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Vervolg pagina 2

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

Bezoek
aad uisplein 

  astricu

Postadres
ostbus 

  astricu

Contact
  onder netnu er
     w atsapp

in o castricu nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl
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Op woensdag 15 maart kunt u stemmen voor:  
• de Provinciale Staten van Noord-Holland 

(provincienoordholland.nl).
• het waterschap in onze regio: Hoogheem-

raadschap Hollands Noorderkwartier 
(hhnk.nl).

De stempassen voor deze verkiezingen krijgt 
u volgende week met de post thuisbezorgd. 

Wie mag stemmen? 
Voor de Provinciale Staten mag iedereen stem-
men die 18 jaar of ouder is op de verkiezings-
dag én de  Nederlandse nationaliteit heeft.

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

Hoe moet ik stemmen? 
Ga met de stempassen (die ontvangt u 
uiterlijk 3 maart) en uw identiteitsbewijs (ID) 
naar een stembureau in de gemeente. Uw ID 
mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen. 

Op wie kan ik stemmen? 
Gebruik de online stemhulp! 
- www.noord-holland.mijnstem.nl voor de 
online provinciale stemhulp

- www.hhnk.nl/stemhulp voor de online 
stemhulp van het waterschap. 

Als ik niet zelf kan komen stemmen? 
Dan kunt u iemand anders machtigen om 
voor u te stemmen. Die andere persoon 
brengt uw stem uit tegelijkertijd met zijn/haar 
eigen stem. 
- U vult daarvoor de achterzijde van uw 

stempassen in
- of u vult vooraf een speciaal formulier in, 

en stuurt dat op. 
Kijk voor meer informatie op 

www.castricum.nl/verkiezingen/ > button: 
Volmacht. Of bel ons via 14 0251. 

Als ik in een andere gemeente 
wil stemmen? 
- U kunt uw stempassen omruilen voor 
kiezerspassen
- of vooraf daar een formulier voor invullen 
en opsturen. 
Kijk voor meer informatie op www.castricum.
nl/verkiezingen/ > button Kiezerspas. Of bel 
ons via 14 0251.

Meer weten? 
Volg de wekelijkse berichten op deze 
gemeentelijke pagina, of ga naar www.cas-
tricum.nl/verkiezingen/. Bellen kan natuurlijk 
ook: 14 0251. 

De Provinciale Staten besluiten onder 
andere over:
• Of en waar steden en dorpen kunnen 

uitbreiden. 
• Waar bedrijventerreinen mogen worden 

aangelegd. 
• Waar spoorwegen, natuurgebieden, 

boerenbedrijven mogen komen. 
• Het aanleggen en onderhouden van 

provinciale wegen, fietspaden en brug-
gen.

En ze:
• Controleren of milieuwetten worden 

nageleefd.
• Gaan milieuverontreiniging tegen.
De Statenleden kiezen de leden van de 

Eerste Kamer.

Het waterschap::
• Werkt aan de bescherming van het land

tegen het water. 
• Zorgt voor maatregelen tegen water-

overlast en watertekort.
• Zorgt voor schoon en gezond opper-

vlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Absalon 18 in Limmen, het vervangen van de garage deur, verzenddatum 3 februari 
2023 (Z23 110774)
Schoutenbosch 30 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
4 januari 2023 (Z22 104981)
Willem de Zwijgerlaan 124 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 9 februari 2023 (Z23 112504)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Beverwijkerstraatweg 8 a in Castricum, het wijzigen van de gevels, verzenddatum 
24 januari 2023 (Z22 102312)
Dorpsstraat 62 a in Castricum, het verbouwen van kantoorruimtes tot 
appartementen, verzenddatum 3 februari 2023 (Z23 108323)
Geesterweg 1a in Akersloot, herziening op de bestaande gebruiksvergunning, 
verzenddatum 12 januari 2023 (WABO1901032)
Laan van Albert’s Hoeve 57 in Castricum, het bouwen van een berging, 
verzenddatum 10 januari 2023 (Z22 102270)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Kerklaan 36 in Akersloot, het vergroten van de verdieping, verzenddatum 10 februari 
2023 (Z22 100781)
Rijksweg 102 in Limmen, het wijzigen van het gebruik ten behoeve van wonen, 
verzenddatum 10 februari 2023 (Z22 104527)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

Verkiezingen: wat, wie en hoe?  
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Heiloo - In de Nederlandse klein-
kunst- en theaterwereld neemt 
Mylou Frencken al jaren een geheel 
eigen plaats in. Ze zingt, schrijft en 
acteert. Daarnaast doet ze frequent 
presentatiewerk, publiceert ze 
columns en boeken en is ze de 
zingende barvrouw in de televisie-
quiz ‘Met het Mes op Tafel’. In het 
liedjesprogramma ‘Meisje’ vertelt 
Mylou Frencken op poëtische wijze 
over de reis van jong meisje naar 
vrouw, moeder, minnares en 
multitasker. 
De liedjes gaan over de lange, kron-
kelige weg van jeugdige onschuld, 
van overgeleverd zijn aan het leven, 
naar baas in eigen bestaan. Een 
ontroerend liedjesprogramma over 
vallen, opstaan en gelouterd verder 
gaan. 
Zaterdag 4 maart in de Cultuur-

koepel in Heiloo. Aanvang 20.15 uur. 
Kaarten à € 18,50 zijn verkrijgbaar via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en aan 
de zaal van de Cultuurkoepel.

Mylou Frencken in Cultuurkoepel

Mylou Frencken. Foto: Ben Kleyn

Bakkum - Op zondag 26 februari 
speelt Achterom (http://muziekgroe-
pachterom.nl) bij restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parkplaan 117. 
De naam van dit muziekgezelschap 
ademt nostalgie en de vertrouwde 
dorpsgewoonte om de achterdeur 
open te laten voor bezoekers. Het 
programma dat deze heren brengen 
is een mengeling van muziek en 
gesproken tekst. Prachtige gedichten 
worden afgewisseld met even poëti-
sche, zelf gecomponeerde of gear-
rangeerde luisterliedjes en verbin-

dende teksten. Henk van Meegen 
bespeelt de piano en Hans van der 
Laan dwars� uit en saxofoon. De zang 
wordt verzorgd door Jan Tulp (ook 
accordeon en gitaar) en Henk Engel, 
die eveneens gitaarpartijen invult. 
Deze vier troubadours verzorgen een 
sfeervol middagdeel waarvan u zeker 
zult genieten. Het begint om 15.00 
uur en de toegang is gratis. Als u dat 
wilt kunt u een kleine bijdrage voor 
de muzikanten achterlaten. Kijk op 
www.deoudekeuken.net voor uitge-
breide informatie.

Achterom bij De Oude Keuken
Achterom brengt een nostalgisch en poëtisch repertoire. Foto: aangeleverd

Castricum - Op zondag 26 februari is 
er weer een mogelijkheid om te 
genieten van een ouderwetse jazz-
middag. Wooncomplex Sans Souci 
opent haar recreatieruimte voor 
iedereen die houdt van onvervalste 
oude stijl jazz. De Towerstreet Jazz-
band is erbij en geeft een minicon-
cert in haar karakteristieke stijl.
Met wasbord, grote trom, bas en 
banjo is de ritmesectie ruim bedeeld. 
Met trompet, trombone en klarinet 
erbij weet u wel wat een feest het 

gaat worden. De Towerstreet Jazz-
band is bezig zich voor te bereiden 
op optredens in Vredeburg in 
Limmen en The Towerstreet Old 
Timer Dag in Castricum. Na het 
concert gaan de aanwezige muzi-
kanten jammen onder leiding van de 
grandmaster of the jam: Frank Dam. 
Muzikanten worden uitgenodigd om 
mee te jammen. Dit speciale evene-
ment is dankzij de bewoners van 
Sans Souci gratis te bezoeken. 
Aanvang 13.30 uur.

Towerstreet Jazzband in Sans Souci

Castricum - Ook dit jaar geeft de 
Castricumse Oratorium Vereniging 
(COV) in de periode rond Pasen een 
concert waarin een passie van Bach 
op het programma staat. Onder 
leiding van dirigent Pieter-Jan Olthof 
zal de Johannes Passion, waarin het 
lijdensverhaal van Jezus wordt 
verteld, uitgevoerd worden. Bach 
schreef de Johannes Passion in 1724 
in drie maanden tijd en volgde 
daarbij de teksten van het evangelie 
van Johannes in de vertaling van 

Luther. De Johannes Passion wordt 
vaak vergeleken met de Matthaüs 
Passion, maar is muzikaal wat feller, 
vooral in enkele koortjes waarin het 
koor onder andere de rol van haat-
dragend volk vertolkt.
Het ‘eigen’ begeleidingsorkest voor 
Noord-Holland en vijf professionele 
solisten, waaronder tenor Jan van 
Elsacker in de rol van evangelist, 
dragen bij aan dit prachtige concert 
op vrijdag 17 maart om 20.00 uur in 
de St.-Pancratiuskerk aan de Dorps-

straat 113. De kerk is open vanaf 
19.15 uur. Toegangsprijs € 32,50 
(jeugd t/m 23 jaar € 10,-) inclusief 
programmaboekje en een 
consumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via de QR-code op www.oratorium-
castricum.nl. Op 2 en 9 maart zijn van 
19.30 tot 20.00 uur tevens kaarten 
verkrijgbaar voorafgaand aan de 
repetitie in de dorpskerk, als ook op 
de avond van het concert vanaf 19.15 
uur aan de deur van de 
St.-Pancratiuskerk.

Castricumse Oratorium Vereniging 
brengt 17 maart Johannes Passion

Repetitie COV in de dorpskerk. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
zaterdag 20.00 uur 
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

The Banshees of Inisherin
vrijdag & zaterdag 20.00 uur

zondag 15.30 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

The Whale
vrijdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Klem

vrijdag 15.00 uur
maandag 20.00 uur

L’Innocent
donderdag 20.00 uur

zondag 15.00 uur
De Acht Bergen

zondag 12.30 uur
dinsdag & woensdag 15.00 uur

Asterix & Obelix 
in het Middenrijk

zondag 13.00 uur
dinsdag & woensdag 15.00 uur

Mummies

Programma 23 feb t/m 1 maart

De twee goede vrienden Padraic en 
Colm belanden in een moeilijke situ-
atie wanneer Colm plotseling besluit 
hun vriendschap te verbreken. Op 
het eiland voor de Westkust van 
Ierland, waar de twee wonen, 
probeert een verwarde Padraic de 
vriendschap nieuw leven in te blazen 

met hulp van zijn zus Siobhan. Zij 
heeft haar eigen problemen met 
Dominic, de zoon van de lokale poli-
tieman. De gebeurtenissen escaleren 
volledig als Colm een drastisch ulti-
matum stelt om zijn voornemen tot 
het beëindigen van de vriendschap 
duidelijk te maken.

The Banshees of Inisherin

Het is het jaar 50 voor Christus. De 
keizerin van China is na een staats-
greep door de verraderlijke prins 
Deng Tsin Qin gevangengenomen. 
Met de hulp van de Fenicische 
koopman Greintjemis en haar trouwe 
lijfwacht Tat Han vlucht de enige 
dochter van de keizerin, prinses Fu Yi, 
naar Gallië. Daar zoekt ze de dappere 
krijgers Asterix en Obelix, die dankzij 
hun toverdrank over bovenmense-

lijke krachten beschikken. De twee 
onafscheidelijke helden schieten de 
prinses maar wat graag te hulp om 
haar moeder te redden en haar land 
te bevrijden. 
Zo begint hun grote avontuur op 
weg naar China. Maar Julius Caesar 
en zijn machtige leger zijn ook 
onderweg naar het Middenrijk, 
hongerig naar een nieuwe 
overwinning...

Asterix & Obelix in het Middenrijk

Ga naar:
www.castricummer.nl/aanmelden-nieuwsbrief 

en meld je aan

Deze week in de nieuwsbrief:
Arie Dekker onderscheiden vanwege
zijn inzet voor een gezonde natuur
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Vervolg van voorpagina

Door Henk de Reus

Historie ‘De Salamander’
Linda Rollenberg (62) is secretaris 
van de visverening. Zij vangt de 
verslaggever bij de strandopgang op 
en biedt hem eerst een kop ko�e 
aan. Het biedt Linda de gelegenheid 
om iets over de vereniging te 
vertellen.

Linda: ,,De vereniging werd op 27 
februari 1973 door Herman Zomer-
dijk en Ber Veldt opgericht. Later 
sloten Arie Brakenho�, Klaas Tessel, 
Aad Hollenberg en Piet Ooms zich bij 
hen aan. De vereniging startte met 
18 leden. Tegenwoordig telt zij 63 
leden. Een fusie met andere visver-
enigingen is aanstaande. Hierna zijn 
we de grootste sportvereniging in 
Castricum met 1000 leden.’’ Ze toont 
een fotoboek met de kopstukken 
van weleer.

Boot- en strandvissen
Linda: ,,We zijn een zeeboten- en 
strandvisvereniging. Normaal liggen 
er zestien boten opgeslagen in het 
botenvak naast Sports at Sea. Vanaf 
september tot en met april worden 
de boten elders opgeslagen. Deze 
zien we vandaag dan ook niet. De 
boten werden in de beginjaren met 
de hand naar de zee gesleept en op 

dezelfde manier weer op het land 
getrokken. Dit was altijd een bele-
venis. De paden werden op vrijdag 
door iedereen open geschept om 
zaterdag en zondag te kunnen 
vissen. Tegenwoordig doen we dit 
met een tractor. Als het ’s zomers 
druk is op het strand is dit soms nog 
een hele toer hoor.’’ Dan, met een 
trotse blik: ,,De bootvissers zijn trou-
wens in 1996 Nederlands kampioen 
geweest.’’

Vrouwen
De saamhorigheid binnen de vereni-
ging is erg groot. Iedereen kent 
elkaar en men is betrokken bij de 
ander. Linda: ,,In het verleden waren 
ook enkele vrouwen lid van de 
vereniging. Op dit moment zijn het 
alleen mannen die vissen. De 
vrouwen houden zich tegenwoordig 
bezig met het aanmoedigen van hun 
echtgenoot en ze zorgen mede voor 
een gezellige sfeer in de kantine.’’

Competitie
De strandviscompetitie is, afhankelijk 
van het tij, eens in de drie weken op 
zondagochtend van 09.00 tot 12.00 
uur. De winnaar is niet degene die de 
meeste vissen vangt, maar degene 
die in totaal de meeste centimeters 
bij elkaar vist. Er wordt ook een 
zomeravondcompetitie gehouden.

Oogst

Het is een grijze dag. We lopen naar 
de vloedlijn, waar Linda de vissers 
naar de gevangen oogst van dat 
moment vraagt en onderwijl aante-
keningen voor de verslaggever 
maakt. De op het water drijvende 
zeekano’s blijven uit de buurt van de 
vissers die onderling een afstand van 
zo’n 80 meter houden om niet met 
elkaars lijnen in de knoop te raken.

Penningmeester Nico Weel (73) vist 
op zeebaars, bot, schar en wijting. 
Aan het strand voelt hij zich als een 
vis in het water. Hij geniet van de 
natuur. Nico : ,,De zee is altijd anders. 
De meeste vis vang je bij zakkend tij 
in een mui.’’ Terwijl hij antwoord 
geeft zijn de ogen constant gericht 
op het topje van zijn hengels.

Paul Hollenberg (53) en John 
Scheepmaker (54) vissen graag 
samen. John is nog maar kort lid en 
Paul al 25 jaar. De oogst is tot nu toe 
mager. Ze vingen bot, wat in dit 
geval geen negatieve klank heeft. 
Paul sloeg twee vissen aan de haak 
en John slechts één. Paul: ,,We 
kennen twee competities: die van de 
wedstrijd als totaal en die tussen 
John en mijzelf. De eerste hoef ik niet 
te winnen, als ik maar van John win.’’ 
John bevestigt dat dit andersom ook 
zo is. Beiden moeten meteen om 
zichzelf lachen.

Een groep mountainbikers raast op 
enige afstand voorbij. Ze weten dat 
ze uit de buurt van de vissers moeten 
blijven, anders krijg je bonje. Leo 
Pancras (57) heeft drie botjes 
gevangen en inmiddels weer aan de 
zee teruggegeven. Nemen ze dan 
nooit vis mee naar huis? Leo: ,,Nee, 
de regel is dat alles weer in zee wordt 
gezet.’’ Dan, met een knipoog: ,,Tenzij 
je barst van de honger natuurlijk.’’ 
Linda zegt dat alleen zeebaars, 
groter dan 42 centimeter mag 
worden meegenomen. Slechts één 
per persoon.

Terwijl we verder lopen roept Linda 
naar iedereen: ,,Heb je al wat 
gevangen?’’ Peter Zijp (55) is gekleed 
in een camou�agepak en draait zich 

om. Hij toont de bot van 32 centi-
meter die hij zojuist aan de haak 
heeft geslagen. Een andere visser 
aan wie Linda de geijkte vraag stelt 
haalt mistroostig de schouders op. 
Hij steekt geen vingers op, een teken 
dat hij deze dag achter het net vist. 
Bij Bad Noord heeft Linda’s man 
Hielke Boomsma (67) zijn hengels 
uitgegooid. Hij blijkt een geboren 
kampioen te zijn, want hij wint veel 
wedstrijden. We vragen hem wat het 

geheim van een goede zeevisser is. 
Hielke: ,,Je moet de zee kunnen 
lezen, rekening houden met de 
windrichting en zandverplaatsingen. 
Gooi nooit je dobber boven een 
zandbank want dan vang je niets. Als 
vogelaar let ik ook op het gedrag van 
de meeuwen en aalscholvers. Je 
moet denken als een vis en weten 
waar deze zijn eten zoekt.’’ Hij blijkt 

geen visserslatijn te verkopen want 
op het bloknootje in zijn visko�er 
staan tien vissen genoteerd. Totale 
lengte: 232 centimeter.

Dan snelt hij naar zijn hengel en 
haalt de elfde vis binnen. Als Hielke 
merkt dat de verslaggever naar 
verdere vissersgeheimen hengelt, 
haakt hij af en verlegt hij het onder-
werp naar zeehondjes die wel eens 
voorbijkomen. Je moet de concur-

rentie natuurlijk niet wijzer maken 
dan deze al is… Hij kijkt op z’n 
horloge en ziet dat de wedstrijd nog 
vier minuten telt. Gauw gooit hij zijn 
hengel nog ’n keer uit. Hij lijkt nog 
niet helemaal zeker van zijn zaak. 
Onnodig, want later op de dag wordt 
hij met een totale lengte van 285 
centimeter vis tot winnaar 
uitgeroepen.

,,Om vissen te vangen moet je de zee 
kunnen lezen en kunnen denken als een vis’’

Linda Rollenberg vraagt de vissers naar de actuele situatie en maakt wat aantekeningen voor de verslaggever. Foto’s: Henk de Reus

Paul Hollenberg en John Scheepmaker willen graag van elkaar winnen.

Peter Zijp toont de bot van 32 centimeter die hij zojuist aan de haak heeft geslagen.

Het bloknootje in Hielkes visko�er vermeldt tien vissen. Totale lengte 232 
centimeter.

Hielke Boomsma toont z’n elfde vis en wordt later op de dag tot winnaar 
uitgeroepen.
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 gekkekoeienziekte  4 laag  6 brandstof  9 staat in 
Amerika  11 grote zee  14 mascotte  16 ingevouwen strook  18 
Afrikaan  19 veerkracht  21 oogziekte  22 Gouverneur Generaal  
23 riv. in Frankrijk  24 kunstmatige inseminatie  25 luchtsprong  
28 in opdracht van  29 grote warmte  31 bergpas  33 biedt zich 
aan  35 zuiver gewicht  36 waakzaam  38 Europees Monetair Stel-
sel  40 commerciële tv-zender  42 volgeling  45 Spaanse uitroep  
47 armholte  50 chroom  51 tint  52 Militaire Politie  53 logement  
56 gewicht  57 zalf  59 scheepsborrel  61 imiteren  62 gezicht  64 
weegtoestel  65 vaas  66 deel v.e. vis  67 vrouwelijk dier.

Verticaal: 1 oeververbinding  2 uitgelezen  3 riv. in Duitsland  4 
met name  5 numero  6 deel v.h. oog  7 vleesgerecht  8 avondkle-
ding  9 Griekse letter  10 deel v.d. bijbel  12 civiel ingenieur  13 
bloot  14 vrees  15 wreed heerser  17 verkoudheid  19 spoorstaaf  
20 voetbalbond (afk.)  26 koosnaam  27 achtstemmig muziekstuk  
29 groet  30 interval  32 familielid  34 genoeg  37 stoere man  39 
alleenzang  40 groot mens  41 Europees gebergte  43 aride  44 
Spaans gerecht  46 riv. in Rusland  48 vechtsport  49 hengselvat  
54 eetlust  55 allee  57 contant  58 pl. in Limburg  60 familielid  
61 de onbekende  63 televisie  64 United Nations.
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Het voorjaar 
komt eraan! 
Castricum - Bij damesmodezaak 
Label White aan het Bakkerspleintje 
78 zijn al veel leuke nieuwe items 
binnen in allerlei vrolijke kleuren. 
Wekelijks wordt de nieuwe 
voorjaarscollectie aangevuld, dus 
een bezoek aan de winkel is altijd de 
moeite waard. 
Ook voor al je bijbehorende 
accessoires! 

We mogen deze week een 
tegoedbon van Label White ter 
waarde van €20,- verloten onder de 
inzenders van de juiste oplossing 
van onze puzzel.

Mail de oplossing voor 
maandag 27 februari naar
puzzel@castricummer.nl

Door Ans Pelzer

Voorzitter van het buurtcomité Ben 
Scheltens: ,,Ik heb heel veel reacties 
ontvangen van geschrokken bewo-
ners van de Albert Schweitzerlaan, 
Molenweide, Zilverzand en Koraal-
zand. De bewoners laten weten grote 
bezwaren te hebben tegen deze 
plannen. Natuurlijk vindt iedereen 

een bioscoop leuk, maar het gaat ons 
om parkeerdruk, verkeersoverlast, 
geluidsoverlast en hoge bebouwing. 
Het gaat ook om hoogbouw en om 
maar liefst 150 appartementen en 
huizen rondom Geesterduin.’’ De 
projectontwikkelaar zegt adressen 
gekregen te hebben van de 
gemeente om mensen uit te nodigen 
en ze te informeren. Veel omwo-

nenden hebben echter nooit wat 
gehoord. Omwonenden vinden dat 
juist zij meegenomen horen te 
worden bij de beginfase. Ben Schel-
tens: ,,Ook de gemeente moet 
verantwoordelijkheid nemen en 
omwonenden tijdig in overwegingen 
en besluitvorming betrekken.’’ Het 
buurtcomité heeft binnenkort een 
afspraak met enkele ambtenaren. Bij 
het buurtcomité zijn ongeveer 
honderd omwonenden aangesloten. 
,,Maar er zijn nog veel meer omwo-
nenden die bij de plannen betrokken 
zouden moeten worden’’, aldus Ben 
Scheltens.

Castricum - Woensdag 1 februari jl. vond een presentatie plaats over de 
opwaardering van winkelcentrum Geesterduin en een Cultuurplein. Het 
Buurtcomité Regio Geesterhage laat weten dat slechts enkele leden 
uitgenodigd waren, maar dat veruit de meeste buurtgenoten het 
nakijken hadden.

Plan opwaarderen Geesterduin: 
omwonenden weten van niets

LEZERSPOST

Wij, bewoners en betrokkenen, zijn kwaad omdat ons ons winkeltje is afge-
nomen. De vaste vrijwilliger die al meer dan elf jaar elke week tien uur belan-
geloos haar lief en zaligheid erin heeft gestoken voor ons, is plotseling 
ontslagen. Zij is geïntimideerd en zeer slecht behandeld door de coördinator 
vrijwilligers, die van mening was dat vrijwilligerswerk geen werk is. De team-
coach gastvrije dienstverlening, die daar bij was, liet de coördinator door-
razen. De vrijwilliger kwam op voor de bewoners en alle vrijwilligers in Neder-
land en werd vervolgens door de locatiemanager ontslagen. Zonder 
bedankje of bloemen. Schandalig! Ons laatste beetje zelfstandigheid is ons 
daarmee nu ook al ontnomen. Wij konden zelfs eenvoudige boodschappen in 
het winkeltje bestellen en na drie dagen halen en betalen. Wij hoefden onze 
familie niet te belasten om een pakje panty’s te kopen en te brengen. Zelfs 
batterijen en lampen waren te koop, nu zitten we dagen in het donker zonder 
nachtlichtje. Zeer gevaarlijk. Wij hebben geklaagd bij de locatiemanager en 
zelf een handtekeningactie opgezet om onze winkel in zijn oorspronkelijke 
staat met ruim assortiment en gezellige vrijwilligers terug te krijgen. Maar 
met al deze opgehaalde handtekeningen wordt niets ondernomen. Worden 
wij gezien als afgeschreven ouderen zonder mening, die niets meer kunnen 
of doen? Het laat ViVa koud dat wij zelf willen uitmaken wat voor een paasei 
wij ons bezoek willen aanbieden bij ons zelf gekozen en gekochte kopje thee. 
Wij willen zelf uitmaken wanneer en welk mooi fruit we eten. Boodschappen 
doen is goed voor ons (geestelijke belasting) en zeer gezellig, dan spreken wij 
ook nog eens iemand anders en hebben wij een loopje (ook goed voor onze 
gezondheid). Wij hebben alles geprobeerd, er verandert niets. Daarom 
zoeken wij de media op en vragen om aandacht, want wij zijn kwaad!

Bewoners en betrokkenen

Wat zijn wij blij met het initiatief van een aantal bezorgde inwoners van 
Castricum om de overlast van houtstook in kaart te brengen! Wij wonen 
in Limmen en kunnen de deur (vooral in de avond) niet meer uitlopen 
zonder bestookt te worden met al deze vieze en ongezonde houtstook-
lucht. Ik heb een aantal maanden geleden al een verontruste brief 
geschreven naar het Longfonds, want zij hanteren de slogan “Iedereen 
heeft recht op schone lucht”. Ik kreeg een mail terug met het volgende: 
“Check het RIVM stookalert en spreek de houtstoker aan”. Je kunt moeilijk 
heel Limmen aan gaan spreken! Er is regelgeving van hogerhand nodig. 
Sommigen verstoken alles wat er te stoken valt, ook geschilderd hout en 
dat ruik je! Doordat de energieprijzen zo omhooggegaan zijn, probeert 
men het op deze vervuilende manier te compenseren. Het lijkt wel of we 
terug zijn gegaan in de tijd! We wonen aan de kust die bekend staat om 
zijn schone frisse lucht. Echter, vroeg in de avond moet ik snel de ramen 
sluiten omdat ik anders de houtstooklucht mijn slaapkamer binnenhaal. 
De vieze houtstooklucht komt van alle kanten, afhankelijk van de wind 
die waait. In de avond een frisse neus halen is er niet meer bij door de 
houtstooklucht. Zelfs in de zomer zijn nu de hout-gestookte hottubs een 
ware hype aan het worden. Het kan zomaar zijn dat je buren zo’n vervuiler 
aanscha�en. Er zal zo snel mogelijk beleid op gemaakt moeten worden. 
Verplichte �lters erop, of �nancieel belasten dat is ook altijd een goede 
prikkel, of anders verbieden. We hebben het nog niet eens gehad over de 
kankerverwekkende sto�en die �jnstof bevat en de lichamelijke schade 
voor in het bijzonder de mensen met COPD. Wij ondersteunen het initia-
tief van harte.

Gegevens inzender bij de redactie bekend

Bewoners De Santmark kwaad

Castricum - Archeologiemuseum Huis 
van Hilde is sowieso al een bezoekje 
waard met wel duizend archeologische 
schatten en de reconstructies van vroe-
gere bewoners van onze provincie, 
maar in de voorjaarsvakantie is er extra 
veel te doen in het museum, met 
speciale aandacht voor kleding. 
Waarvan maakten de mens�guren in 
Huis van Hilde vroeger hun kleding en 
wat kunnen we daarvan leren om nu 

duurzame keuzes te maken voor onze 
eigen kledingkast? De expositie ‘Kleed 
je Goed’ staat nog even in Huis van 
Hilde en leert je via diverse opdrachten 
hoe je ervoor kunt zorgen dat de 
archeoloog van de toekomst jouw 
kleding niet zal terugvinden.
In de voorjaarsvakantie zijn er extra 
activiteiten rond de expositie georga-
niseerd, zoals de interactieve workshop 
‘Waardeer je kleren’ voor iedereen van 
8 jaar en ouder. Hierin komen vragen 
aan de orde als ‘Hoeveel liter water 
wordt er gebruikt bij het maken van 
één spijkerbroek?’. En wat is eigenlijk 
beter; repair, refuse of recycle? 
Iedereen die inspiratie heeft opgedaan 
in de expositie ‘Kleed je Goed’ kan 
meteen zelf aan de slag, want ook de 
Creatieve Wieven komen naar Huis van 
Hilde voor een workshop kleding 
pimpen. Neem je oude spijkerbroek, 
T-shirt of tas mee en maak er iets van 
dat je weer wilt dragen. Ook kunnen 
bezoekers deze vakantie kennismaken 
met textiel(technieken) uit de prehis-
torie; leer over de grondsto�en voor 
kleding en textiel die toen werden 
gebruikt zoals brandnetel, vlas en leer 
en ga zelf aan de slag met wol spinnen, 
bast twijnen en weven.
Huis van Hilde heeft ook een nieuwe 

speurtocht gemaakt. Met aanwijzingen 
en zoekplaatjes moet het hele gezin 
Aak helpen zijn huisgenoten in Huis 
van Hilde te leren kennen en de vond-
sten te ontdekken uit hun tijd. Ook zijn 
er in de vakantie extra kinderrondlei-
dingen gepland waarin kinderen 
tussen circa 6 en 12 jaar op reis door de 
tijd gaan met Hilde, Cees de Steen-
tijdman of Kjeld de Friese Koopman. 
Naast alle extra activiteiten is kun je 
natuurlijk ook terecht in ArcheoLab, 
waar je vondsten kunt vasthouden, 
onderzoeken en ontdekken waar het 
vroeger voor gebruikt is. Ook de 
ArcheoHotspot, waar je in de huid 
kruipt van een archeoloog en kunt 
helpen met het sorteren van een 
beerput, is extra geopend deze 
vakantie.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.huisvanhilde.nl om te zien 
op welke dagen welke activiteiten 
gepland zijn. Alle activiteiten zijn gratis 
na toegang tot het museum. Voor de 
workshop ‘Waardeer je kleren’ en de 
kinderrondleiding is aanmelden 
verplicht in verband met een 
maximum aantal deelnemers. 
Aanmelden kan via de website www.
huisvanhilde.nl.

Leer over kleding van 
vroeger en nu in Huis van Hilde

In de ArcheoHotspot kruip je zelf in de 
huid van een archeoloog. 
Foto: Huis van Hilde

Initiatief tegen overlast door houtkachels



Bekijk wat mogelijk is op
charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar 
072  507 04 77

Liefde voor de mens
Aandacht voor het afscheid
Respect voor de overledene

Iedereen is van harte welkom een 
kaarsje te branden ter nagedachtenis 
aan een dierbare. Een sfeervol 
verlichte wandelroute leidt u door 
het monumentale gedenkpark langs 
gedichten en woorden van troost. 
Op verschillende plaatsen wordt live 
muziek verzorgd.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. 
We verzoeken u om zoveel mogelijk met 
de fiets of het OV te komen.  

Kijk voor meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl.

Woensdag
2 november 2022
18.00 - 20.00 uur

Begraafplaats & Crematorium Westerveld
Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis
0255 - 51 48 43
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl

Gedenkavond
Westerveld

‘Een sfeervolle avond 
voor iedereen die wil 
gedenken en herinneren’

Op woensdag 2 november organi-
seert Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld een gedenkavond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Wester-
veld de gelegenheid om gezamenlijk 
te herdenken en in het verlichte park 
een kaarsje op te steken. Ook is er 

een sfeervolle wandelroute met 
daarlangs troostrijke gedichten en 
wordt op verschillende plaatsen live 
muziek verzorgd. 

Gezamenlijk herdenken
“Onze gedenkavond betekent veel 

voor mensen”, vertelt Monique 
Kioschis van Westerveld.
 “We merken dat mensen jaarlijks 
terugkomen. 
Ze ontmoeten vaak mensen in het 
gedenkpark, die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt hebben. 

Dat zorgt voor saamhorigheid, want 
samen herdenken is niet alleen. 

Wij zijn heel dankbaar om zo’n mooie 
avond te mogen organiseren, en 
hopen daarmee troost te bieden aan 
de mensen die dat nodig hebben.”

Iedereen is welkom in het gedenk-
park, dat prachtig verlicht is door 
kaarsen en fakkels. Het aantal 
parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk 
met de �ets of het openbaar vervoer 
te komen.

Gedenkavond Westerveld op woensdag 2 november 2022

Begin 2022 wendde zich een dame (52 jaar) uit 
Amsterdam tot Natuurbegraafplaats Geest-
merloo. Brenda zat in haar laatste fase voor de 
aanvraag van euthanasie bij Expertisecentrum 
Euthanasie. Ze werd geboren met een soort 
bult over haar oog, die destijds operatief is 
verwijderd. Helaas is het zicht aan haar onder-
liggende oog niet gespaard gebleven. Achteraf 
gezien had dit niet gehoeven. Ze moest blind 
aan één oog door het leven. Hierdoor werd ze 

erg gepest en heeft ze ook nog te maken gehad 
met fysiek en seksueel geweld. Een posttrau-
matische stressstoornis volgde, die vooral in de 
nacht opspeelde, waardoor ze weinig tot niet 
kon slapen. Haar eigenwaarde werd nul. Alsof 
dit alles niet genoeg was, werd een vorm van 
kanker bij haar ontdekt. Ze gaf aan dat haar 
boom was omgewaaid en niet... Bezoek www.
charonuitvaartbegeleiding.nl/brenda voor het 
volledige verhaal.

Het verhaal van Brenda

•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

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

Petra van der Meer
Elke dag en nacht bereikbaar

06 41739549

www.uitvaartannonu.nl

ANNO NU
uitvaartverzorging

Sinds 2010

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

Met warme groet

Persoonlijke begeleiding in en rondom 
Castricum, Limmen en Heiloo.

Geheel naar uw wensen, 
ongeacht waar u verzekerd bent.

* U kunt ons dag en nacht bereiken.

Stetlaantje 1   |   1906 AN Limmen

Tel: 072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

Ton & Mieke Groot

* U kunt ons dag en nacht bereiken.

Stetlaantje 1   |   1906 AN Limmen

Tel: 072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

Ton & Mieke Groot

* U kunt ons dag en nacht bereiken.

Stetlaantje 1   |   1906 AN Limmen

Tel: 072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

Ton & Mieke Groot

* U kunt ons dag en nacht bereiken.

Stetlaantje 1   |   1906 AN Limmen

Tel: 072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

Ton & Mieke Groot

* U kunt ons dag en nacht bereiken.

Stetlaantje 1   |   1906 AN Limmen

Tel: 072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

Ton & Mieke Groot

B E T R O U W B A A R E N B E T R O K K E N

Wij helpen u bewuste keuzes te maken

U krijgt advies met oog voor detail en kwaliteit

In onze sfeervolle Afscheids-huiskamer in hartje 
Uitgeest kunt u wanneer u wilt bij de overledene zijn

U kunt ons altijd inschakelen, waar u ook verzekerd 
bent

24/7: 06-208 222 60

www.lumenuitvaart.nl



Iedereen is van harte welkom een 
kaarsje te branden ter nagedachtenis 
aan een dierbare. Een sfeervol 
verlichte wandelroute leidt u door 
het monumentale gedenkpark langs 
gedichten en woorden van troost. 
Op verschillende plaatsen wordt live 
muziek verzorgd.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. 
We verzoeken u om zoveel mogelijk met 
de fiets of het OV te komen.  

Kijk voor meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl.
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Westerveld

‘Een sfeervolle avond 
voor iedereen die wil 
gedenken en herinneren’
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seert Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld een gedenkavond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Wester-
veld de gelegenheid om gezamenlijk 
te herdenken en in het verlichte park 
een kaarsje op te steken. Ook is er 

een sfeervolle wandelroute met 
daarlangs troostrijke gedichten en 
wordt op verschillende plaatsen live 
muziek verzorgd. 

Gezamenlijk herdenken
“Onze gedenkavond betekent veel 

voor mensen”, vertelt Monique 
Kioschis van Westerveld.
 “We merken dat mensen jaarlijks 
terugkomen. 
Ze ontmoeten vaak mensen in het 
gedenkpark, die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt hebben. 

Dat zorgt voor saamhorigheid, want 
samen herdenken is niet alleen. 

Wij zijn heel dankbaar om zo’n mooie 
avond te mogen organiseren, en 
hopen daarmee troost te bieden aan 
de mensen die dat nodig hebben.”

Iedereen is welkom in het gedenk-
park, dat prachtig verlicht is door 
kaarsen en fakkels. Het aantal 
parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk 
met de �ets of het openbaar vervoer 
te komen.

Gedenkavond Westerveld op woensdag 2 november 2022

• Individuelen
begeleiding bij   
Rouw&verlies

• Groepsgesprekken   
op basis van thema

• Begeleiden lotgenoten 
groepen

• Rouw&verlies thema 
lessen op school

• Opstellen en herzien
van rouw protocol op 
school

• Ambulant begeleider 
ondersteuning rouw
op school

Herkenning en erkenning zijn belangrijke 
aspecten in een rouwproces. Niet alleen bij 
verlies na overlijden, maar ook bij scheiding en 
levend verlies. 
Dit laatste, waarbij ouders te kampen hebben 
met een kind met beperkingen, is een rouw-
proces dat vaak onderschat wordt. Rouw- en 
verliescoach Debbie Winterberg: ,,Als ervarings-
deskundige is herkenning een � jne bijkomstig-
heid. Zo voel ik vaak haar� jn aan waar dingen 
vastlopen. 
Door bepaalde inzichten kunnen we stap voor 
stap verder in het proces.’’ Meestal lukt het 
mensen zelf door een rouwproces te komen, 
maar soms is het � jn om ondersteuning te 
krijgen. Debbie: ,,Men denkt al gauw dat een 
psycholoog de oplossing is, maar een rouw-
coach zou een goed alternatief zijn. 
Bij mij geen lange wachttijden, je wordt snel 
geholpen. Rouw is uniek en doe je op jouw 
manier en op jouw tempo. Het niet aangaan 
van het rouwproces is geen optie.’’ 
Kijk op www.debbiewinterberg.nl 
voor uitgebreide informatie.

Professionele begeleiding tijdens het 
rouwproces

En dat luisteren, daar begint het altijd mee bij 
Bloemen 22 aan het Bakkerspleintje. Er zijn 
vaak uiteenlopende wensen. Gerda Adrichem 
noemt enkele voorbeelden: ,,Het verwerken 
van een tennisracket of � etswiel in het rouw-
stuk. De klompen van opa, kunnen jullie daar 
iets mee? Natuurlijk! We weten namelijk hoe 
belangrijk het is voor de klanten om bij te 
kunnen dragen aan een mooi afscheid van de 
overledene. Iets persoonlijks verwerken in een 
rouwstuk maakt het net wat specialer.’’ De vari-
atie in rouwwerk dat het team van Bloemen 22 

maakt, is groot. Van modern naar klassiek, van 
groot naar klein, van één tint naar alle kleuren 
van de regenboog, van wild naar strak, ze 
maken het allemaal. 
Gerda: ,,Doordat we bijna iedere dag naar de 
bloemenveiling gaan, kunnen we snel aan de 
gewenste bloemen komen voor het rouwwerk. 
Hierdoor kunnen we vaak snel de stukken 
bezorgen. 
We bezorgen tussen Beverwijk en Heiloo.’’
Bloemen 22 , Bakkerspleintje 22 te Castricum. 

Tel. 0251 829254.

Mooi rouwwerk begint met luisteren 
naar de klant

De wensen van de klant worden verwerkt tot een fraai eindresultaat. 
Foto: aangeleverd

Mooi rouwwerk begint met 
luisteren naar de klant

Modern of klassiek, groot of klein, één tint of alle kleuren van 
de regenboog, wild of strak, we maken het allemaal.

Bloemen 22, Bakkerspleintje 22, Castricum. Tel. 0251 829 254

Rouw- en verliescoach Debbie Winterberg

De zekerheid van een waardig afscheid

Dag en nacht bereikbaar: 0251-651376  -  www.djuitvaart.nl

- Zorgvuldige en persoonlijke begeleiding
- Gratis informatie en advies
- Opbaring woonhuis of uitvaartcentrum

Uitvaartcentrum
Dorpsstraat 113a, 1901 EK  Castricum

- Stijlvolle ontvangstruimte 
- Functionele aula



Een gedicht
dat raakt 

Bij het verlies van een dierbare zijn er veel mogelijk-
heden om troost te bieden. Een hand op de schouder, 
samen een strandwandeling maken, een hartelijk ge-
baar, maar vooral ook een passend gedicht. Zo’n ge-
dicht biedt de mogelijkheid om het ondraaglijke van 
het verlies meer draaglijk te maken.

Er kan bijvoorbeeld een dichtregel op de rouwkaart 
komen, een gedicht kan worden voorgedragen bij het 
afscheid in de aula of bij het graf of er kan een kaartje 
worden gestuurd met een troostrijk gedicht.

Door bijzonder woordgebruik, klanken en beelden, 
kunnen in gedichten ervaringen worden uitgedrukt 
die wij zelf niet eerder onder woorden kunnen
brengen.

Zoals het gedicht van Hanna Lam met als titel
‘De mensen van voorbij’

Een fragment hieruit:
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
zij zijn met ons verweven.
In liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet. 
Eindregels:
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Blossom & Pine organiseert
levensinterviews, vieringen en rituelen 
voor mensen in de laatste levensfase. 

Tijdens een uitvaart worden er vaak prachtige woorden
gesproken, maar waarom wachten met die toespraak?

Deel de woorden met elkaar bij leven en zeg het nu het nog 
kan. Blossom & Pine helpt je om een passend afscheid bij

leven te organiseren.

Ilse H� stee 
www.blo� omandpine.nl
ilse@blo� omandpine.nl

06-53964775 

Betrokken, Betaalbaar, Bekwaam

Afscheidshuis Venire
Schipperslaan 4k
1906 BG Limmen

"Wij vinden rouwverwerking belangrijk: alles gaat stap voor stap"

Dag en nacht bereikbaar
06-11536587 | info@uvdf.nl | www.uvdf.nl

Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
Er is al een uitvaart vanaf € 1.875,- (incl. crematie)
Bekijk onze uitvaart mogelijkheden op de website: www.uvdf.nl
Ongeacht waar en óf u verzekerd/lid bent, wij helpen u
Vrijblijvende voorbespreking bij u thuis of in ons afscheidshuis
Wij verzorgen uitvaarten in Castricum en omgeving

UITVAARTVERZORGING

Formanoij
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kaarsje te branden ter nagedachtenis 
aan een dierbare. Een sfeervol 
verlichte wandelroute leidt u door 
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gedichten en woorden van troost. 
Op verschillende plaatsen wordt live 
muziek verzorgd.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. 
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voor iedereen die wil 
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Gezamenlijk herdenken
“Onze gedenkavond betekent veel 

voor mensen”, vertelt Monique 
Kioschis van Westerveld.
 “We merken dat mensen jaarlijks 
terugkomen. 
Ze ontmoeten vaak mensen in het 
gedenkpark, die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt hebben. 

Dat zorgt voor saamhorigheid, want 
samen herdenken is niet alleen. 

Wij zijn heel dankbaar om zo’n mooie 
avond te mogen organiseren, en 
hopen daarmee troost te bieden aan 
de mensen die dat nodig hebben.”

Iedereen is welkom in het gedenk-
park, dat prachtig verlicht is door 
kaarsen en fakkels. Het aantal 
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Gedenkavond Westerveld op woensdag 2 november 2022

Blossom & Pine organiseert vieringen, rituelen, 
bijeenkomsten en levensinterviews voor 
mensen in de laatste levensfase. Ilse hofstee: 
,,Afgelopen jaar hebben mijn zussen en ik een 
levensinterview gehouden met onze ouders. Zij 
zijn 86 en 81 jaar en in de laatste kwetsbare 

periode van hun leven aangekomen. Zij 
hebben zoveel verhalen van vroeger die ze nu 
nog goed kunnen vertellen. Een deel van die 
verhalen kennen we, maar een deel ook niet. 
Voorafgaand hebben we goed nagedacht en 
vervolgens een script samengesteld. Samen 

met een professionele licht- en 
geluidstechnicus hebben we 
opnames gemaakt. De 
opnamedag zelf is al een 
unieke herinnering gebleken. 
De vragen en antwoorden 
waren oprecht, eerlijk, diep-
gaand en ook met veel humor 
en soms een traan. De 
opnames zijn gemonteerd tot 
een anderhalf uur durend 
interview. De stemmen, 
gebaren, verhalen van vroeger 
en levenslessen zijn een blij-
vend cadeau waar we onge-
loo� ijk trots op zijn. Afgelopen 
Kerst hebben we de video ook 
met alle kleinkinderen 
gekeken. We hebben ontzet-
tend gelachen maar ook 
gehuild en we zijn vooral 
dankbaar dat onze ouders er 
nu nog zijn en dat er bij leven 
veel is gedeeld en gezegd.’’

Ilse Hofstee -
Blossom & Pine - 06 53964775 
/ www.blossomandpine.nl

Waarom wachten met de mooie woorden 
tot de uitvaart?
Tijdens een uitvaart worden er vaak prachtige woorden gesproken, maar waarom wachten 
met die toespraak? ,,Deel de woorden met elkaar bij leven en zeg het nu het nog kan’’, zegt 
Ilse Hofstee, eigenaar van Blossom & Pine.

Familie Hofstee na a� oop van het interview. Foto: aangeleverd
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Regio - De Castricumse wethouder 
Valentijn Brouwer leidt op 28 
februari in Haarlem het verkie-
zingsdebat dat de Fietsersbond 
heeft georganiseerd. De bond wil 
graag duidelijke antwoorden van 
verkiesbare kandidaten over het 
verbeteren van de provinciale 
�etsinfrastructuur. 

De provincie maakt veel plannen om 
de �etsinfrastructuur te verbeteren. 
Bredere �etspaden, betere doorstro-
ming en meer veiligheid voor �et-
sers. Blijft het bij plannen? Gaat de 
provincie nu echt in het �etsen inves-
teren? Wat willen de partijen? Er 

hebben zich tien verkiesbare kandi-
daten aangemeld voor deelname aan 
het debat: Joaquin Alexander (SP), 
Hélène de Bruine (CU), Ruth Engels 
(CDA), Paul de Graaf (GroenLinks). 
Peter van Haasen (PVV), Jaap Holle-
beek (PvdD), Amar Karar (PvdA), Dirk 
van Leeuwen (D66), Pieter Teeuwen 
(BBB) en Klaas Jeroen Terwal (VVD). 
Het debat vindt plaats op 28 februari 
vanaf 19.45 uur aan de Hagestraat 10 
in Haarlem. Publiek is van harte 
uitgenodigd. Het debat zal ook 
worden gestreamd.

Kijk op https://noordholland.�etsers-
bond.nl voor meer informatie.

Provinciaal verkiezingsdebat 
over fietsinfrastructuur

Akersloot - Heeft u een elektrische 
�ets? En vindt u het soms lastig om 
de �ets te beheersen, bijvoorbeeld 
tijdens het op- en afstappen? Dat is 
voor veel mensen heel herkenbaar 
en daarom gaat Ton Kramer van 
KPBiking e-bike-beheerstrainingen 
geven. De beheerstrainingen vinden 
iedere eerste donderdag van de 
maand plaats op de parkeerplaats 
aan de Boschweg 17. De training is 
van 11.00 tot 12.00 uur inclusief 
ko�e of thee. De kosten bedragen 4 
euro per training. De eerste training 
is op donderdag 2 maart.

Er gebeuren steeds meer ernstige 
ongelukken in het verkeer onder �et-
sers. Geen goed nieuws, maar laat u 
zich daardoor niet ontmoedigen om 
op de pedalen te stappen. Door deze 
training krijgt u een betere beheer-
sing over uw elektrische �ets en kunt 
u met meer zelfvertrouwen deel-
nemen aan het verkeer. Zo kunt u 
weer genieten van een rondje door 
de polder, het dorp of de duinen. De 
training is voor iedereen met een 
elektrische �ets. De �etslessen 
worden in kleine groepen gegeven, 
maximaal tien deelnemers.
Ton gaat vooral in op persoonlijke 
wensen. Voor de één is dat op- en 
afstappen, voor de ander leren 
�etsen op de nieuwe elektrische �ets 
en weer een ander vindt het 

misschien lastig om balans te 
houden tijdens het omkijken. Wilt u 
een keer langskomen? Meldt u zich 
dan aan bij Ton Kramer van KPBiking 
via info@kpbiking.nl of bel naar 06 
50506087. Na de eerste les wordt 
samen bepaald of een vervolgles 
nodig is. Team Sportservice Kenne-
merland voert het programma Door-
trappen, veiliger �etsen tot je 100e, 
uit in de gemeente Castricum en 
ondersteunt KPBiking bij dit project.

Beheerstraining e-bike start

De campagne ‘Doortrappen’ is 
bedoeld om mensen langer en veiliger 
op hun �ets te laten zitten. 
Foto: aangeleverd

Akersloot - Hertenkampen zullen 
vanaf volgend jaar geleidelijk gaan 
verdwijnen. Het ministerie van land-
bouw, natuur en voedselkwaliteit 
heeft een lijst opgesteld met dertig 
dieren die op hertenkampen en 
kinderboerderijen gehouden mogen 
worden. Dam- en edelherten staan 
niet op die lijst en daarom zal een 
uitsterfbeleid van kracht worden. In 
Akersloot zijn echter veel jonge 
dieren, zodat het nog zeker tien jaar 
zal duren voordat de herten hier 
verdwenen zijn.

De CDA-fractie in de gemeente 
Castricum zocht contact met de 
beheerders van het hertenkamp aan 
het Julianaplein, dat al bijna zeventig 
jaar gezichtsbepalend is voor Akers-
loot. Assistent-beheerder Piet Veldt 
vertelde enthousiast over het reilen 
en zeilen van het hertenkamp. Over 
de vele ouders met kinderen, groot-
ouders met kleinkinderen die vaak 
een bezoek brengen aan de hertjes. 
En natuurlijk ook aan de wallaby en 
de kippen. Zo’n bezoek is leerzaam 
en leuk voor jong en oud.

Oud brood wordt door de plaatse-
lijke bakker gesponsord en ook voor 
de benodigde wortelen is een gulle 
gever. Een groep vrijwilligers beheert 
en onderhoudt het terrein. De mede-
werkers van de groenvoorziening 
verzorgen het openbaar groen om 
het hertenkamp heen. De samenwer-
king met de gemeente verloopt 
goed en gemaakte kosten voor 
onderhoud kunnen worden gedecla-
reerd. Wat betreft het uitsterfbeleid 
zegt Piet Veldt; ,,Dit is waanzin, de 
regels schieten hun doel voorbij!’’

De eerstkomende tien jaar nog 
herten in Akersloot

CDA-raadslid Dorien Veldt met assistent-beheerder Piet Veldt. Foto: aangeleverd

Castricum - De Red Hat Society is een 
wereldwijde organisatie van vrouwen 
met in totaal meer dan een miljoen 
leden, die in 1998 is opgericht door 
Jenny Joseph in Amerika. Zij schreef 
een gedicht met als strekking: als ik 
oud word, dan zet ik een rode hoed 
op, trek een paarse jurk aan en doe 
alleen nog maar leuke dingen. Om lid 
te worden moet je vijftig jaar of ouder 

zijn en tijdens de bijeenkomsten 
paarse kleding dragen met een rode 
hoed. In Nederland zijn in totaal meer 
dan honderd chapters actief. In 
Castricum bestaat het chapter ‘De 
Rode Kardinaalshoedjes’ inmiddels 
veertien jaar. Het doel is het 
verruimen van het blikveld en de 
onderlinge sociale contacten met als 
motto ‘Pluk de Lach’. Elke derde 

woensdag in de maand ondernemen 
de dames met elkaar een gezamen-
lijke activiteit. Om toerbeurt organi-
seert één van de leden voor die dag 
iets. Kijk op https://rodekardinaals-
hoedjes.jouwweb.nl voor meer infor-
matie. Belangstellenden kunnen zich 
via kardinaalshoedjes@gmail.com 
aanmelden. Zij worden dan uitgeno-
digd voor een kennismakingsgesprek.

Red Hat Society zoekt leden
De dames dragen altijd paarse kleding en een rood hoedje tijdens de gezamenlijke activiteiten. Foto: aangeleverd

Castricum - Een 69-jarige vrouw wandelde vorige week maandag langs de 
Kastanjelaan met haar hond, toen ze onwel werd en ten val kwam. De vrouw 
viel in een sloot, hetgeen gezien werd door twee werknemers van Elkro, een 
bedrijf dat putten leegzuigt. De mannen bedachten zich geen moment, 
gingen de sloot in en trokken de vrouw op de kant. Hiermee hebben zij het 
leven van de vrouw gered. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het 
AMC in Amsterdam en maakt het inmiddels naar omstandigheden goed. De 
twee mannen zijn de dag erna door de politie in het zonnetje gezet. Daarbij 
was ook familie van het slachto�er aanwezig, om de mannen persoonlijk te 
kunnen bedanken voor hun heldendaad. Foto: aangeleverd

Mannen redden vrouw (69)
van verdrinkingsdood
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Castricum - Met de ondertekening 
van de contracten is de trainersstaf 
van Vitesse ’22 voor het eerste selec-
tieteam voor seizoen 2023-2024 
de�nitief. 
Arjan de Zeeuw tekende bij als 
hoofdtrainer, hij wordt versterkt door 
assistent-hoofdtrainer Wouter Blok-

dijk, nu nog hoofdtrainer bij Meervo-
gels ’31. De trainers gaan comple-
mentair samenwerken vanuit de 
ambitie om het eerste elftal een 
bestendige positie te geven in de 
eerste klasse. 
Wouter: ,,Ik ben blij dat Vitesse mij de 
kans geeft om mijn carrière bij die 

club voort te zetten en verheug mij 
op het samenwerken met Arjan.’’ 
Arjan: ,,Ik vind het �jn dat de club het 
vertrouwen in mij uitspreekt om ook 
met Wouter de volgende stap te 
maken in de verdere groei naar een 
volwaardige en kwalitatief sterke 
selectie.’’

Vitesse ‘22 heeft trainersstaf 
voor selectieteam weer rond

Trainer Arjan de Zeeuw (links) en zijn nieuwe assistent Wouter Blokdijk (rechts) tekenen onder het toeziend oog van voorzitter a.i. 
Gert Stoppels (midden) de contracten. Op de achtergrond Jan Oldenhover (TC) en Fons Lute (penningmeester). Foto: Vitesse ‘22

Door Willem Koot, voetbalvereniging 
Limmen

Over de eerste helft kunnen we kort 
zijn. Weinig kansen over en weer 
met een licht veldoverwicht van 
Zwaluwen ‘30. Onder de rust even 
met het bestuur van Zwaluwen 

praten over hun verleden. Werd 
zo’n tien jaar geleden gewoon 
betaald daar. Nu moeten ze elk jaar 
een elftal bij elkaar ronselen om in 
de tweede klasse zaterdag te over-
leven. En dat gaat al jaren goed. De 
gemiddelde leeftijd is ook veel 
hoger dan de club uit Limmen. En 

dat was te zien. Mannen tegen de 
jongeren. En toch waren er gerust 
mogelijkheden voor Limmen hoor. 
Maar een echte afmaker was er niet, 
terwijl er na de rust wel degelijk 
aardig gevoetbald werd. Maar een 
kwartier na de rust kwam 
Zwaluwen toch op een voorsprong.
Een corner werd verkeerd ingeschat 
door de verder goed keepende 
Glorie. De bal werd keurig over het 
blok in doel gekopt. Daarna ging 
Limmen vol op de aanval. Invaller 
De Groot kwam op snelheid alleen 
schuin voor doel op de keeper, die 
met zijn been redding bracht. Spits 
Miettinen raakte nog aan zijn arm 
geblesseerd. Tijdens zijn behande-
ling in de dug-out kwam Limmen 
op een 0-2-achterstand. Op de rand 
van Buitenspel kwam de spits 
alleen op keeper Glorie af, die een 
doelpunt niet kon voorkomen. Dat 
was een kwartier voor tijd en 
daarmee was de wedstrijd wel 
gespeeld. Met nog wat spelden-
prikken in het laatste kwartier 
speelde Zwaluwen de wedstrijd 
solide uit. Volgende week vrij om 
daarna naar Tuitjenhorn af te reizen 
voor de competitie. 

Limmen - Het bekerduel tussen Limmen en Zwaluwen ’30 pakte niet posi-
tief uit voor de thuisploeg. Het duel, dat zaterdagmiddag werd gespeeld, 
eindigde in 0-2 en daarmee is voor Limmen het bekeravontuur voorbij. 
Limmen trad aan met een heel ander team dan een week eerder. 
Oorzaak: schorsingen en ziek en zeer.

Bekerduel: Zwaluwen ‘30 een
maatje te groot voor Limmen

Keeper Glorie plukt een voorzet uit de lucht. Foto: Nico Hollenberg

Castricum - Afgelopen vrijdag 
werden aan de Gobatstraat 12a de 
thuiswedstrijden tafeltennis 
gespeeld. Team 1 met Renny Hup, 
Frank Walrave en Sandra Staring 
speelde tegen Amstelveen. De  
Castricummers staan dankzij de  
winstpartijen van Renny en Frank, 
ieder goed voor twee punten, op de 
eerste plaats van de voorjaarscompe-
titie. Sandra kon, ondanks de meer-

dere matchpoints die zij kreeg, de 
wedstrijd tegen Harry Aiking niet 
naar zich toe trekken. Team 2 met 
Kay Tan, Dirk Oudejans en Wout 
Slokker deed goede zaken tegen Het 
Nootwheer uit Purmerend. Dankzij 
de hattrick van zowel Wout als Kay, 
winst van Dirk tegen Roel Schmitz  
en de dubbel werd het 8-2. Met deze 
uitslag verstevigen zij de koppositie 
met uitzicht op het kampioenschap. 

Duo 1 met Marijn Verkuijlen en Jos 
Stet moest aantreden tegen GSV uit 
Heemstede. Marijn speelde zijn 
partijen in vijven en wist de spanning 
tot het eind te bewaren. 

Met 13-11 en 11-9 in de vijfde set 
was de overwinning tegen respectie-
velijk Maarten Lub en Eva Selles 
binnen, en met het punt van Jos erbij 
werd de einduitslag 3-2.

Winst voor TV Castricum: 3-2

AGENDA
ZATERDAG 25 FEBRUARI

Sakkie’z maken bij Transitie 
Castricum van 10.30 tot 12.30 uur 
in de bibliotheek aan de Geester-
duinweg 1 in Catricum. Aanmelden 
bij Tamara (sakkiez@transitiecas-
tricum.nl).

ZONDAG 26 FEBRUARI

Opening expositie ‘Kruisweg’ van 
Philip Hans Franses tijdens de 
viering om 10.00 uur in de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1 in 
Castricum. De kunstenaar licht zelf 
enkele werken toe. Foto: 
aangeleverd

Start reeks van vier spirituele 
lessen over de tarot, pendel en 
Bach bloesems bij Inspiri aan de 
Oude Parklaan 119 in Bakkum 
(boven restaurant De Oude 
Keuken). Info en aanmelden via 
www.inspiri.nl/spirituele-lessen.

Optreden Towerstreet Jazzband 
om 13.30 uur in de recreatiezaal 
van wooncomplex Sans Souci in 
Castricum. Toegang gratis, 
jamsessie na a�oop.

Schilderen samen met je kleinkind 
van 13.30 tot 16.00 uur bij Perspec-
tief aan de Van Oldenbarne-
veldweg 37 in Bakkum. Zelf verf, 
penselen en schort of oud over-
hemd meenemen. Aanmelden via 
www.perspectiefcastricum.nl. Foto: 
aangeleverd

Concert ‘Experience Klassiek’ om 
14.30 uur in Theater Koningsduyn 
aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum met pianist Ruben 
Plazier, violiste Karen Su en cellist 
Luc Tooten (foto). Kaarten via 
www.experienceklassiek.nl. 

Eerbetoon aan Nina Simone door 
Noam Vazana om 15.15 uur in de 
Cultuurkoepel aan de Kennemer-
straatweg 464 in Heiloo. Kaarten à 
22,50 euro via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl en aan de deur. Foto: 
aangeleverd

DINSDAG 28 FEBRUARI
Provinciaal verkiezingsdebat over 
�etsinfrastructuur onder leiding 
van Castricumse wethouder Valen-
tijn Brouwer om 19.45 uur aan de 

Hagestraat 10 in Haarlem Tevens 
live via internet. Info op https://
noordholland.�etsersbond.nl.

WOENSDAG 1 MAART

Beestjes knutselen voor kinderen 
(5-8 jaar) van 13.30 tot 15.30 uur in 
de Tuin van Kapitein Rommel 
schuin tegenover het NS-station in 
Castricum. Deelname kost 4 euro 
inclusief limonade. Reserveren en 
betalen via www.tuinvankapitein-
rommel.nl. Foto: aangeleverd

EXPOSITIES
Brugklasleerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College exposeren gedu-
rende de maand februari hun 
kunstwerken in cultureel centrum 
Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum.

Marion de Jonge exposeert tot en 
met 15 maart tekeningen van Rien 
Poortvliet en winterfoto’s bij 
kapsalon Jeunesse aan het Kooi-
plein 24a in Castricum. Beeld-
houwer Maarten Geerdes expo-
seert ‘De IJskoningin’.

Hetty Spaanderman-Sonnemans 
uit Uitgeest exposeert tot eind 
maart haar schilderijen in de Tuin 
van Kapitein Rommel schuin 
tegenover het NS-station van 
Castricum. De tuin is geopend van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
09.30 en 16.30 uur. Info op www.
tuinvankapiteinrommel.nl.

In restaurant De Oude Keuken aan 
de Oude Parklaan 117 in Bakkum 
zijn tot en met 3 april schilderijen, 
etsen en foto’s uit de ‘schatkamer’ 
van Dijk en Duin te zien. De expo-
sitie is dagelijks tussen 09.00 en 
17.00 uur te bezoeken.

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

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

De expositie ‘Kruisweg’ van kunste-
naar Philip Hans Franses over het 
lijdensverhaal van Jezus is van 26 
februari tot en met 9 april te zien in 
de dorpskerk aan het Kerkpad 1 in 
Castricum. Geopend op 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, 
vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur en 
op zondag na de viering.
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Expositie Kleed je Goed!
Wat kunnen we leren van hoe men zich vroeger kleedde om nu duurzamere keuzes te maken? Ontdek 
hoe je ervoor kunt zorgen dat de archeoloog van de toekomst géén polyester kleding terugvindt! 
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17:00
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–
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Waardeer je kleren
Hoeveel liter water wordt er gebruikt bij het maken van één spijkerbroek? In deze interactieve
workshop krijg je tips om ook jouw kledingkast te verduurzamen. Aanmelden verplicht.

8+
11:30 

en
14:00

11:30 
en

14:00

Kledingpimpen
Neem een oude spijkerbroek, T-shirt of tas mee naar Huis van Hilde en pimp het met knopen, 
kralen en ander restmateriaal tot een kledingstuk of accessoire die je weer wilt dragen!

AL
11:00 

–
17:00

11:00 
–

17:00

Textiel in de prehistorie
Maak kennis met de grondsto�en voor kleding en textiel uit de prehistorie zoals brandnetel, vlas 
en leer en ga zelf aan de slag met oude textieltechnieken zoals wol spinnen, bast twijnen en weven.

AL
11:00 

–
17:00

11:00 
–

17:00

Kinderrondleiding
Ontdek het geheim van Hilde, beleef de strijd tussen de Friezen en de Romeinen of ga op reis 
door de tijd met Kjeld de Friese koopman of Cees de Steentijdman. Aanmelden verplicht.

circa 
6-12
jaar

13:30 13:30 13:30

ArcheoHotspot
Van oud afval leren we veel nieuwe dingen! Kruip in de huid van een archeoloog en help met het 
sorteren van materiaal uit een beerput in onze ArcheoHotspot en ga naar huis met een diploma!
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–
16:00
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–

16:00
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Speurtocht / Escape route
Help Aak zijn huisgenoten in Huis van Hilde te vinden in onze nieuwe gezinsspeurtocht Wie is het?
of kruip in de huid van een onderwaterarcheoloog en kraak de code in de Escape route.

circa
5-10/10+ 
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in Huis van Hilde

Kijk voor meer informatie op 

Voorjaarsvakantie
in Huis van HildeVoorjaarsvakantie
in Huis van HildeVoorjaarsvakantie
in Huis van Hilde

17:00 17:00

Kom 
je ook?

GRATIS

TOEGANG MET 

MUSEUMKAART!
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Castricum - Onlangs kwam een team van Heritage Auctions Europe naar dorpshuis De Kern om geheel kosteloos 
de munten, postzegels, schilderijen, antiek en curiosa van bezoekers te taxeren. Wie dat wilde, kon objecten 
van waarde direct laten inschrijven voor een veiling. Ook onze verslaggever wachtte zijn beurt af om vier kleine 
schilderijtjes te laten taxeren. Intussen sprak hij met taxateurs en bezoekers.

Lange wachtrij bij gratis taxatiedag in De Kern

Door Rob Wateringen

Lag er ooit voor een klein fortuin aan 
meesterwerken bij mijn moeder op 
zolder? Of ging het slechts om een 
massaproduct, dat voor een gering 
bedrag bij de plaatselijke discounter 
over de toonbank ging? Ik gokte altijd 
op het laatste. Maar toch, ik heb de 
doeken altijd bewaard met de 
gedachte er eens een expert naar te 
laten kijken. Die kans deed zich nu 
voor. Ik koos er bewust voor om vroeg 
te gaan en dat bleek een goede keuze 
te zijn.

Volgnummer
Als ik om even na 13.00 uur de deur 
van het dorpshuis openzwaai, sta ik 
eigenlijk al meteen stil. Het blijkt er 
mudvol te zijn. Tientallen mensen 
staan in een lange rij te wachten. Een 
medewerkster van het veilingbedrijf 
loopt op mij af en drukt me een volg-
nummer in de hand. Men blijkt met 
twee verschillende nummerreeksen te 
werken. Wie munten wil laten taxeren, 
krijgt een bonnetje in een andere 
kleur. Ik leg de overige wachtenden 
uit dat ik weliswaar meteen doorloop 
naar de ruimte waar de taxaties 
plaatsvinden, maar dat ik geenszins 

van plan ben voor te dringen. Mijn 
schilderijtjes zet ik zo lang in de 
vensterbank.

Wereldmarktleider
Jacco Scheper is managing director 
van Heritage Auctions Europe, de 
Europese tak van een wereldwijd 
opererend bedrijf dat zich marktleider 
mag noemen op het gebied van 
veilingen voor verzamelobjecten. Zou 
er in Castricum ook iets van grote 
waarde opduiken? Rob en Maria uit 
Heemskerk nemen plaats. Ze hebben 
een muntenverzameling meegebracht 
uit de nalatenschap van de moeder 

van Rob. Een album met munten uit 
het Koninkrijk der Nederlanden wordt 
uit de tas gehaald. Jacco merkt op: 
,,Als het album begint bij Willem I, kan 
het onmogelijk compleet zijn.’’ Hij legt 
uit dat enkele munten uit de tijd van 
Willem I en Willem II honderddui-
zenden euro’s waard zijn, omdat ze 
zeer schaars zijn. Ze blijken in deze 
collectie inderdaad te ontbreken.

Vervalsingen
Ton en Frans uit Uitgeest dragen twee 
dozen vol muntenalbums binnen, die 
ooit toebehoorden aan de opa en 
moeder van Ton. Over de meeste 
albums hoeft Jacco niet lang na te 
denken. In luttele seconden ziet hij 
dat er niet veel interessants bij zit. Dan 
werpt de taxateur een kritische blik op 
een klein blauw muntenalbum. De 
loep wordt erbij gepakt. Enkele 
munten hebben blijkbaar zijn inte-
resse gewekt. Ton en Frans zitten op 
het puntje van hun stoel. Zou dit dan 
het gehoopte goudmijntje zijn? Jacco 
tikt wat op zijn rekenmachine en 
bladert dan weer door het album. Hij 
wijst op twee bijzondere munten en 
zegt: ,,Da’s jammer. Als deze twee echt 
zouden zijn geweest, waren ze veel 
waard. Ze horen van goud te zijn, 
maar dit zijn koperen vervalsingen.’’ 
Alles bij elkaar komt Jacco uit op een 
bedrag van 1.311 euro. Ton besluit de 
munten te laten veilen en vult direct 
een formulier in om het veilingproces 
in gang te zetten.

Van Gogh
In de gang staat Cees uit Alkmaar al 
enige tijd in de rij. Geduldig wacht hij 
tot hij aan de beurt is, want hij heeft 

iets heel bijzonders te laten zien. Hij 
opent de klep van een speciale 
bewaardoos voor me. Ik zie een 
afbeelding die ik direct herken: Van 
Gogh. Maar is het echt een kunstwerk 
van de beroemde Nederlandse 
meester? ,,Het is een pastel, ik kocht 
het in een kringloopwinkel in Heiloo’’, 
vertelt Cees. Hij is ervan overtuigd: 95 
procent Van Gogh. ,,Er zit een water-
merk in het papier en dat blijkt te 
komen van een drukkerij in Frankrijk 
waar Vincent van Gogh destijds in de 
omgeving verbleef.’’ Intussen ben ik 
zelf aan de beurt. Ik pak snel mijn 
schilderijtjes erbij en neem plaats bij 
taxateur Donald Kröner. Een enkele 
blik is voor hem voldoende: geen 
waarde. Het gaat – zoals ik al jaren 
vermoedde – om schilderijtjes die 
voor een paar euro werden verkocht 
om menig interieur mee op te leuken. 
Geen mooie pensioenvoorziening 
dus! Maar hoe zit het met de 
vermeende Van Gogh? Carol Eybergen 
staart naar het pastel en zegt dan: ,,De 
kans dat het echt is, is klein. Maar daar 
kunnen wij ons niet over uitlaten.’’ 
Cees wijst op het watermerk. Carol 
reageert: ,,Zo’n watermerk zegt niets 
over de origine van het kunstwerk. Je 
kon ook in 1920 iets schilderen op oud 
papier.’’ Cees krijgt het advies om 
contact te leggen met het hoofdkan-
toor van Heritage Auctions in de 
Amerikaanse stad Dallas. Contactge-
gevens worden uitgewisseld en Cees 
verlaat de ruimte. Met dit antwoord 
had hij rekening gehouden. Maar hij 
zet het onderzoek voort. ,,Mijn 
dochter heeft gezegd: als het niets is, 
komt het bij haar aan de muur te 
hangen.’’

Cees uit Alkmaar kocht zijn kunstwerk in een kringloopwinkel. Hij vermoedt dat het een werk van Vincent van Gogh is.
Foto: aangeleverd




