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Limmen - Tijdens de afgelopen 
nieuwjaarsreceptie in het gemeente-
huis ontving Stan Baltus uit Limmen 
(16) het eerste jeugdlintje. Stan heeft 
een eigen molen en is deze aan het 
restaureren. Tijdens de uitreiking 
werd hij door burgemeester Toon 

Mans om zijn inzet voor het behoud 
van lokale geschiedenis en het cultu-
reel erfgoed geroemd. 
De vroegere molen  op de hoek van 
de Kapelweg/Pagenlaan was in 
verval geraakt. De familie van de 
eigenaar schonk de molen in 2019 

aan Stan die hem daar liet weghalen 
en restaureerde deze tot in de 
puntjes in de werkplaats van zijn 
vader. De klus is inmiddels bijna 
klaar. De redactie zocht Stan op zijn 
werkplaats in Limmen (zie verderop 
in dit blad).

Droom Stan Baltus (16) wordt 
binnenkort werkelijkheid

Stan naast de kap van de molen. Op de achtergrond is de romp te zien. Foto: Henk de Reus

Door Ans Pelzer

,,We zien een gemeenteraad die 
beweert dat ze onderwijs serieus 
neemt en prioriteit geeft aan nieuwe 
huisvesting voor kindcentrum 
Cunera. In de praktijk zien we daar 
bitter weinig van terug’’, aldus een 
zeer teleurgestelde bestuursvoor-
zitter van Tabijn, Carla Smits. De 
Cuneraschool valt onder het bestuur 
van deze stichting.

Uitbreiding Cunera 
Alleen GroenLinks wenst – conform 
het collegevoorstel – twee scholen in 
Bakkum, namelijk de Cunera én De 

Vrije School. Alle andere partijen 
geven voorrang aan uitbreiding van 
de Cunera tot een Integraal Kindcen-
trum (IKC) in Bakkum. Deze school 
wacht al een tijdje op een oplossing 
en de gemeenteraad sprak al eerder 
én unaniem uit de Vrije School er niet 
bij te willen betrekken. In het coali-
tieakkoord werd echter afgesproken 
zulks wel te doen. Zo’n akkoord heeft 
geen juridische status, tenzij het als 
raadsbesluit wordt besproken. Dat is 
hier niet het geval en als het gaat om 
concreet beleid, is de gemeenteraad 
aan zet. Diverse raadsleden van D66, 
PvdA en Forza! maakten kritische 
kanttekeningen bij de status van dit 

coalitieakkoord. Op de vraag van 
Forza!-voorman Ralph Castricum hoe 
zo’n akkoord tot stand is gekomen 
als drie van de vier partijen nu niet 
meedoen, bleef een antwoord uit.

Het geheugen van het college
Naast het ‘vergeten’ eerdere raadsbe-
sluit schiet ook op andere punten het 
collegegeheugen tekort: daar waar 
het gaat om de participatie van 
betrokkenen. De wethouder meent 
bij herhaling dat de participatie 
reeds heeft plaatsgevonden. Op de 
vraag van de vertegenwoordiger van 
de Vondelstraat waar en wanneer en 
hoe dan dat participatieproces er 
uitzag, moest de wethouder het 
antwoord schuldig blijven. Ook de 
betrokken ambtenaar weet het niet 
precies, maar weet wel dat het niet 
helemaal goed is gegaan. 
Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - Kinderen, ouders en overige betrokkenen zullen weer 
moeten wachten op een nieuw voorstel voor de huisvesting van kindcen-
trum Cunera. Op 9 februari luisterde de gemeenteraad naar elf insprekers 
over de school in Bakkum. Afgelopen donderdag vond onder grote 
publieke belangstelling het raadsdebat over dit thema plaats. Conclusie: 
het college moet terug naar de tekentafel.

Gemeenteraad verwerpt college-
voorstel voor scholen in Bakkum
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Op 27 maart start de gemeente met de 
werkzaamheden voor de herinrichting 
van de Rijksweg Limmen. Het gaat om 
het traject vanaf de aansluiting met de 
Zeeweg ter hoogte van het benzinesta-
tion (in het zuiden) tot en met de kruising 
met de Nieuwelaan (in het noorden). In 
totaal wordt twee kilometer weg opnieuw 
ingericht. De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot de lente van 2024. Er is 
een speciale webpagina met meer infor-
matie: www.castricum.nl/rijksweg. 

Wat gaan we doen
De weg is toe aan groot onderhoud. Daar-
naast gaat nutsbedrijf Liander aan de slag met 
het vervangen van kabels die nodig zijn om 
de capaciteit voor elektriciteit en dataverkeer 
te vergroten. Tegelijkertijd wordt de directe 
omgeving van de weg geschikt gemaakt voor 
het beter kunnen opvangen van regenwater. 
De weg wordt verkeersveiliger gemaakt, er 
komen nieuwe bomen en struiken en nieuwe 
straatverlichting. De gemeente werkt samen 
met hoofdaannemer Van Gelder, diverse 
onderaannemers en meerdere nutsbedrijven. 
Zij zorgen voor actuele informatie aan omwo-
nenden en andere doelgroepen.

Wanneer gebeurt wat 
Er wordt gewerkt in vijf fasen:
• Fase 1: tussen de kruising met de Zeeweg 

naar Castricum, en de Zuidkerkenlaan. Dat 
duurt van 27 maart tot 12 mei 2023.

• Fase 2: reikt tot en met kruising Enterij. 
Die fase duurt van 16 mei tot 21 juli 2023.

• Fase 3: loopt van de Enterij tot en met krui-
sing Kerkweg. Die fase duurt van 14 juli tot 
31 oktober 2023.

• Fase 4 en fase 5: zijn op dit moment nog 
niet bekend, maar loopt door tot het eerste 
kwartaal 2024.

Omleidingsroutes
Tot aan het einde van fase 5 wordt door-
gaand verkeer in principe omgeleid via de A9 
(Alkmaar - Uitgeest) en de N512 (Alkmaar 
- Egmond-Binnen – Castricum; Herenweg / 
Heereweg). Borden wijzen u de weg. 
Bestemmingsverkeer in Limmen - dus voor 
de Limmenaren - wordt ter plekke geleid door 
het dorp. 
Fietsers worden omgeleid door het dorp; 
voor voetgangers wordt ter plekke een veilige 
route gemaakt.

Communicatie
De communicatie over de werkzaamheden 
wordt verzorgd door aannemer Van Gelder. 
Die zorgt voor de start van elke fase voor een 
brief aan de omwonenden én ondernemers 
in de omgeving. Daarin staat meer informatie 
over bijvoorbeeld de omleidingsroutes, het 
ophalen van afval, wat te doen bij calamiteiten 
en andere zaken. Daarnaast is er de BouwApp 
voor omwonenden, bebording met de 
omleidingsroutes, en de speciale webpagina 
www.castricum.nl/rijksweg. 

Start werkzaamheden herinrichting 
Rijksweg Limmen 

De volgende 83 bomen zijn tijdens de laatste boomveiligheidscontrole afgekeurd en 
gaan binnenkort verwijderd worden.

Soortnaam Openbare ruimte Kern
Fraxinus excelsior De Noord Akersloot
Fraxinus excelsior Geesterweg (Akersloot) Akersloot
Fraxinus excelsior Geesterweg (Akersloot) Akersloot
Fraxinus excelsior boschweg ( mountainbike parcour) Akersloot
Fraxinus excelsior boschweg ( mountainbike parcour) Akersloot
Alnus incana Outerlant Akersloot
Salix babylonica ‘Totuosa’ Outerlant Akersloot
Acer platanoides ‘Cleveland’ Dokter Benderslaan Bakkum
Aesculus hippocastanum ‘CV’ Dokter Teenstralaan Bakkum
Pinus nigra subsp. Nigra Prof. van der Scheerlaan Bakkum
Ulmus x hollandica ‘Commelin’ Van Haerlemlaan Bakkum

Aankondiging verwijderen bomen

Soortnaam Openbare ruimte Kern

Aankondiging verwijderen bomen

Acer pseudoplatanus ‘Rotterdam’ Zomerschoon Limmen
Fraxinus excelsior Zuidkerkenlaan Limmen
Ulmus x hollandica ‘Commelin’ Visweg Limmen
Acer pseudoplatanus ‘CV’ Onderlangs Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Beverwijkerstraatweg t.o. 67 Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Beverwijkerstraatweg voor 66 Castricum
Populus x canadensis ‘CV’ Beverwijkerstraatweg Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Beverwijkerstraatweg voor 90 Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Ruiterweg Castricum
Sorbus intermedia ‘Brouwers’ Dr. Leenaersstraat Castricum
Acer pseudoplatanus ‘CV’ Dokter van Nieveltweg Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Dorpsstraat (Castricum) Castricum
Fraxinus excelsior ‘Eureka’ Breedeweg Castricum
Acer platanoides ‘Schwedleri’ Tulpenveld (Castricum) Castricum
Acer platanoides ‘Schwedleri’ Tulpenveld (Castricum) Castricum
Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ J.H. van Kinsbergenstraat Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ M.H. Tromplaan Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ M.H. Tromplaan Castricum
Fraxinus excelsior Kortenaerplantsoen Castricum
Fraxinus ornus ‘Mecsek’ Narcissenveld Castricum
Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ Van Speykkade Castricum
Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ Van Speykkade Castricum
Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ Nansenlaan Castricum
Crataegus x persimilis ‘Splendens’ Het Wamellant Castricum
Fraxinus excelsior Monetastraat Castricum
Fraxinus excelsior ‘Eureka’ Henri Dunantsingel Castricum
Fraxinus excelsior ‘Eureka’ Henri Dunantsingel Castricum
Acer platanoides ‘Globosum’ Nachtegaal Castricum
Acer pseudoplatanus ‘CV’ Kemphaan Castricum
Aesculus hippocastanum ‘CV’ Soomerwegh, naast bushok Castricum
Alnus cordata Wederik Castricum
Betula pendula Soomerwegh; ongenummerd Castricum
Betula pubescens Koekoeksbloem Castricum
Crataegus chlorosarca Zwaluw Castricum
Crataegus chlorosarca Zwaluw Castricum
Crataegus monogyna ‘CV’ Wielewaal Castricum
Crataegus monogyna ‘CV’ Zwaluw Castricum
Crataegus monogyna ‘CV’ Zwaluw Castricum
Fraxinus excelsior Grutto Castricum
Malus ‘Greenstar’ Droogbloem Castricum
Malus ‘Greenstar’ Droogbloem Castricum
Malus ‘Liset’ Pimpernel Castricum
Malus ‘Red Sentinel’ Grutto Castricum
Malus ‘Red Sentinel’ Grutto Castricum
Malus ‘Red Sentinel’ Grutto Castricum
Malus ‘Red Sentinel’ Nachtegaal Castricum
Pinus nigra subsp. Nigra Plantenhove Castricum
Platanus x hispanica Kievit Castricum
Platanus x hispanica Kievit Castricum
Prunus maackii ‘Tibet’ Teunisbloem Castricum
Prunus x schmitii Pastinaak Castricum
Prunus x schmitii Pastinaak Castricum
Prunus x schmitii Weegbree Castricum
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ Wielewaal Castricum
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ Houtsnip Castricum
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ Houtsnip Castricum
Salix alba ‘Liempde’ Wederik Castricum
Sorbus intermedia ‘Brouwers’ Plantenhove Castricum
Sorbus x arnoldiana ‘Schouten’ Kievit Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Starnmeerdijk Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Starnmeerdijk Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Tijm 8 Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Tijm 4 Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Tormentil (Castricum) Castricum
Ulmus x hollandica ‘Vegeta’ Soomerwegh; naast bushalte Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Pimpernel Castricum
Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ Hendrik Casimirstraat Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Helmkade Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Hendrik Casimirstraat Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Koning Willemstraat Castricum
Quercus palustris ‘CV’ Oranjelaan Castricum
Sorbus intermedia ‘Brouwers’ prins Hendrikstraat 10 Castricum

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen.



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

Ter inzage
Vanaf 1 maart 2023 tot en met 12 april 2023 ligt een zakelijke beschrijving digitaal ter inzage 
op de website van de gemeente. Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of 
bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. 
van Boven via 088-9097491.

Anterieure overeenkomst voor de locatie Nieuwelaan 4 te Limmen
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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 cielebekend akingen nl

Wat pakt u op?

Als gemeente ondersteunen we ook dit 
jaar van harte de Landelijke Opschoon-
dag op zaterdag 18 maart. Op deze dag 
komen in het hele land mensen in actie 
voor een schoon Nederland. U kunt via de 
website Nederlandschoon.nl een eigen 
actie opstarten en promotiemateriaal 
downloaden (posters, flyers, etc.). 

Opschoonpakket van de gemeente
Doet u mee met een eigen opschoonac-
tie? Geef dit dan ook even aan ons door, 
dan kunt u van ons spullen voor uw actie 

gebruiken. Zoals afvalgrijpers of afvalzakken. 
Stuur een e-mail naar wijkbeheerondersteu-
ning@debuch.nl. Zet in de onderwerpregel 
‘Opschoondag 2023’ en in het bericht uw 
contactgegevens en de locatie van uw actie.

De Landelijke Opschoondag is een initiatief 
van Nederland Schoon. Dit is de 21e editie, 
de afgelopen jaren organiseerden al vele 
inwoners diverse opruimacties in hun buurt. 

Meer informatie vindt u op nederlandschoon.nl. 

Zaterdag 18 maart: Landelijke Opschoondag

Zaterdag 11 maart is er weer een Repair 
Café en energie-advies in de bibliotheek 
van Castricum (Geesterduinweg 1). Van 
12:30 tot 15:30 uur zijn alle belangstellen-
den welkom. 

In het Repair Café kunnen bezoekers met hulp 
van vrijwilligers hun kapotte spullen vaak een 
nieuw leven in blazen. Denk aan kleine elek-
trische apparaten, eenvoudige reparaties aan 
computers en elektronica, elektronisch speel-
goed en advies bij textielreparatie. De entree 
is gratis maar giften zijn welkom. Je betaalt 
alleen voor eventuele materialen. Repareren en 
laten repareren is uiteraard op eigen risico. 

Energie-advies
Verder zijn er vanuit CALorie energiecoaches 
aanwezig om informatie te verstrekken en 
adviezen te geven over verduurzaming van de 
woning, energiebesparing en het opwekken 
van duurzame energie. 

Meer informatie
Het Repair Café wordt eens per twee 
maanden georganiseerd. 

Voor meer informatie zie de websites: 
Transitiecastricum.nl en Calorieenergie.nl. 

Repair Café en energie-advies

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Geelvinckstraat 76 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
20 februari 2023 (Z23 114898)
Grutto 77 in Castricum, het na-isoleren van het dak, datum ontvangst 20 februari 2023 
(Z23 114846)
Klapweide 1 in Castricum, het plaatsen van een lift, datum ontvangst 21 februari 2023 
(Z23 115095)
Oude Parklaan 102, 102a t/m 102z te Castricum en Oude Parklaan 104, 104a t/m 
104k en 104m t/m 104n en 104p t/m 104w te Castricum (Oude Parklaan vlek I),
het gewijzigd uitvoeren van de indeling van het middendeel ‘herberg’, datum ontvangst 20 
februari 2023 (Z23 114730)
Westerweg 114 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 20 februari 
2023 (Z23 114614)
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

Kapelweg 20a in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 22 februari 2023 
(Z22 103123)
Pernéstraat 31 in Castricum, het wijzigen van het gebruik van Yoga centrum naar 
kapsalon en schoonheidsspecialiste, verzenddatum 17 februari 2023 (Z23 108563)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Wielewaal 8 in Castricum, het bouwen van een woning, verzenddatum 22 februari 2023 
(Z22 098982)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Gemeente Castricum, ontwerpbesluit verlenen para commercieel alcohol- en terras-
vergunning (uitgebreide procedure), Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64
in Limmen (Z22 100859)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 2 maart 2023 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan 
een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

• Melding klein evenement Beachvolleybal 2023 op zaterdag 24 juni 2023 op het 
strand Castricum, verzenddatum 21 februari 2023 (Z22 097473)

• Verleende collectevergunning Stichting Steun Mensenrechten, 
Stop Maatschappelijk Geweld, in de periode van maandag 10 juli 2023 tot en met 
zaterdag 15 juli 2023 Castricum, verzenddatum 21 februari 2023 (Z23 111972)

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

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

Raadsinformatieavond donderdag 9 maart 2023 
Bij de raadsinformatieavond krijgt de gemeenteraad een presentatie of toelichting over 
een of enkele onderwerpen. Als inwoner of betrokkene kunt u vragen stellen of opmer-
kingen maken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.  

Commissies Raadzaal
20.00 – 21.15 Presentatie revitalisering Castricummerwerf

   lankbord e ie be uur opdrac  e ibel plaa bare woningen

Commissies Trouwzaal
20.00 – 21.15 Toelichting op werkzaamheden bibliotheek Kennemerwaard
21.30 – 22.30 Auditcommissie

Het Raadsspreekuur
Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een probleem aan of wilt u een idee voorleggen, 
dan kunt u zich aanmelden voor het raadsspreekuur. Het spreekuur is elke twee weken 
op maandagavond. Van elke partij is een vertegenwoordiger aanwezig. Aanmelden kan 
via de gri e, o  ui erli k  uur op donderdag  e  eer volgende preekuur i  op 
maandag 6 maart 2023.

Contact met de griffie
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich 
aan elden al  in preker  iervoor kun  u erec  bi  de gri e  a  kan per ail via 
raad gri e ca ricu nl o  ele oni c  via    o    

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

Tijd Onderwerp

Welkom bij de gemeenteraad
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Op deze pagina leest u alles over de verkiezin-
gen op woensdag 15 maart. Die dag kunt u 
tussen 7:30 en 21:00 uur stemmen voor:  
• de Provinciale Staten van Noord-Holland 

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

Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (hhnk.nl).

Stempassen en vervangende stempassen
De stempassen voor deze verkiezingen krijgt 
u rond 1 maart thuis bezorgd. Op 3 maart nog 
geen stempassen ontvangen? Vraag dan 
vervangende stempassen aan: 
1. Kom langs in het gemeentehuis tijdens de 

openingstijden van de receptie, met uw 
identiteitsbewijs. U krijgt een aanvraagfor-
mulier, vult het ter plekke in en levert het in. 
U krijgt een vervangende stempas mee. 
Let op: dit kan tot 14 maart 12:00 uur!

2. Vraag schriftelijk een vervangende pas 
aan. U downloadt het formulier op onze 
webpagina www.castricum.nl/verkiezingen 
onder de button: Stempas. U vult het in en 
ondertekent het. Maak een kopie van uw 
geldige identiteitsbewijs en stuur dat samen 
met het formulier naar de gemeente: e-mail 
verkiezingen@castricum.nl, of per post naar: 
Gemeente Castricum, Bureau Verkiezingen, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Let op: deze aanvraag moet uiterlijk 
10 maart door ons zijn ontvangen! 

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

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

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

Hoe moet ik stemmen? 
Ga met de stempassen én uw identiteitsbewijs 
(ID) naar een stembureau in de gemeente. Uw 
ID mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen.

Waar zijn de stembureaus? 
U mag zelf kiezen in welk stembureau in onze 
gemeente u gaat stemmen. Er zijn er 20. Op 
onze webpagina www.castricum.nl/
verkiezingen onder de button: Stembureaus 
staat een duidelijk overzicht. 

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. 
- Vul daarvoor de achterzijde van uw stem-
passen in. U zet beiden een handtekening en 
geeft een kopie mee van uw identiteitsbewijs. 
Dit kunt u regelen tot op de dag van de 
verkiezing. 
- Of vul vooraf een speciaal formulier in. U kunt 
dat afhalen bij de receptie in het gemeentehuis 
of  downloaden op onze webpagina www.
castricum.nl/verkiezingen onder de button: 
Machtiging. U vult het formulier in, ondertekent 
beiden, en stuurt dat op naar de gemeente: 
e-mail verkiezingen@castricum.nl, of per post 
naar: Gemeente Castricum, Bureau Verkiezin-
gen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Dit 
formulier moeten wij uiterlijk 10 maart van u 
ontvangen.

Vooraf is het belangrijk te weten wie u 
mag machtigen, d.w.z. in welk gebied de 
gemachtigde woont. Op onze website staat 
dat beschreven, en aan de telefoon leggen wij 
het u duidelijk uit.
Kijk voor meer informatie op www.castricum.
nl/verkiezingen/ onder de button: Volmacht. 
Of bel ons via 14 0251. 

Als ik in een andere gemeente wil 
stemmen? 
U kunt uw stem ook uitbrengen in een andere 
gemeente. Dan is het belangrijk te weten 
in welk gebied die gemeente ligt. Op onze 
website staat dat beschreven, en aan de 
telefoon leggen wij het u duidelijk uit. 

Wat moet u regelen: 
-  U ruilt uw stempassen om voor kiezerspas-

sen. Dat kan bij de receptie in het gemeente-

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

Verkiezingen: wat, wie en hoe?  
huis. Neem uw stempassen en uw identi-
teitsbewijs mee. Dit kunt u regelen tot 
14 maart 12:00 uur.

- of u vult vooraf een speciaal formulier in. 
U kunt dat afhalen bij de receptie in het 
gemeentehuis of downloaden op onze web-
pagina www.castricum.nl/verkiezingen onder 
de button: Kiezerspas. U vult het formulier 
in, ondertekent het, en stuurt dat op naar de 
gemeente: e-mail verkiezingen@castricum.
nl, of per post naar: Gemeente Castricum, 
Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 
CA Castricum. Dit formulier moeten wij 
uiterlijk 10 maart van u ontvangen. 

Kijk voor meer informatie op www.castricum.
nl/verkiezingen/ onder de button: Kiezerspas. 
Of bel ons via 14 0251.

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

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

De Provinciale Staten besluiten onder 
andere: 
• 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, fie paden en 
bruggen.

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.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl



Wij houden een enquête over de nieuwe 
bestemming van de locatie waar nu de 
Maranathakerk staat. Wilt u meeden-
ken? Vul dan de vragenlijst hierover 
in op onze meedenkwebsite 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl. 

De Maranathakerk is niet meer in gebruik als 
kerk. De gemeente heeft het gebouw en ter-
rein in maart 2020 gekocht. Sindsdien is het 
tijdelijk in gebruik door het Supreme College, 
dat onderwijs biedt aan leerlingen in de leef-
tijd van 12 tot 18 jaar. 

Wij zoeken voor deze plek een mooie, 
nieuwe invulling, die past bij de maatschap-
pelijke behoefte van inwoners. Dat doen wij 

graag samen met u, via de enquête.  

We onderzoeken voor deze locatie de moge-
lijkheden voor de bouw van woningen, een 
zorgpraktijk, een bioscoop of een combinatie 
daarvan. We hebben daarvoor een verken-
ning opgesteld, waarin meer informatie staat 
over het soort woningen, de omvang van het 
gebouw, parkeren en de financiële gevolgen 
op hoofdlijnen. Die verkenning kunt u lezen 
op www.ikdenkmeeovercastricum.nl. 

Over de mogelijkheden op deze locatie orga-
niseren wij ook een informatieavond. Deze is 
op maandag 13 maart van 18:30 tot 20:00 
uur in het gemeentehuis Castricum.

Beantwoordt u onze vragen over 
de locatie Maranathakerk?

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 1 maart 2023
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De twee zwagers zijn er klaar voor. 
Na jaren te hebben gewerkt voor 
anderen in de regio zijn ze toe aan 
hun eigen onderneming. En ze 
weten wat ze willen: met z’n 
tweeën goed benaderbaar en 
servicegericht klaar staan voor hun 
klanten. Beiden zijn bekende 
namen en gezichten in de omge-
ving van Limmen en daarbuiten. 
Koen is de specialist en vakman op 
het gebied van alles met een 
brandstof- en elektrische motor. 
Zwager Jeroen kent de gehele 

autobranche van binnenuit als 
bedrijfsmanager en verkoper. 
Samen hebben ze een prachtig 
pand gevonden in het nieuw 
ontwikkelde verzamelgebouw, 
dicht aan de Rijksweg, vijf minuten 
vanaf de A9 en centraal gelegen in 
de groeiregio Limmen, Castricum, 
Heiloo en Alkmaar.

Een autobedrijf in tijden van 
verandering
Autobedrijf Levering & Van 
Leeuwen is een duurzame onder-

neming. Jeroen en Koen hebben 
de ervaring om dit ook werkelijk te 
realiseren met oog voor het milieu 
en met gebruik van de nieuwste 
technieken en materialen. Beide 
ondernemers weten dat het Neder-
landse autopark gemiddeld steeds 
ouder wordt, inmiddels koploper 
van Europa, en dat wij steeds 
zuiniger omgaan met ons kostbare 
autobezit. Ook zien zij dat hun 
vertrouwde klantenschare meer en 
meer gebruikte vervoersmiddelen 
koopt als familie- of bedrijfswagen, 
caravantrekker, camper, hobby-
oldtimer of als overgangsoplossing 
naar een elektrische toekomst. 
Steeds meer is de ‘straat’ de nieuwe 
showroom.

De klant kan bij Autobedrijf Leve-
ring & Van Leeuwen binnenlopen, 
overleggen en wordt met raad en 
daad bijgestaan. Of het nu onder-
houd, reparatie, APK, in- of 
verkoop, winterbanden en opslag 
of lease betreft: het hoort er alle-
maal bij voor Koen en Jeroen. Ook 
voor schade, �nanciering, in- en 
ombouw of revisie kunt u hier 
terecht. Dat alles met de 
vertrouwde BOVAG-garantie en 
pech-onderweg-diensten.

Afspreken of binnenlopen
Graag nodigen Koen en Jeroen u 
uit om langs te komen of telefo-
nisch contact op te nemen. Uiter-
aard kan dat ook via de website. U 
bent van harte welkom voor 
genoemde diensten en producten, 
maar aarzel niet om eens te komen 
kijken of kennis te maken. Een 
bezoek aan 

Autobedrijf Levering & Van 
Leeuwen loont altijd. Het telefoon-
nummer is 072 2100213. Het 
bedrijf is gevestigd aan de Maatlat 
9C op bedrijventerrein Nieuwe 
Laan Oost in Limmen. Website: 
www.leveringenvanleeuwen.nl.

Limmen - Vandaag opent Autobedrijf Levering & Van Leeuwen zijn 
garage in de voormalige bouwmarkt Fixet. Koen van Leeuwen en Jeroen 
Levering starten hun nieuwe, hypermoderne mobiliteitscentrum op het 
bedrijventerrein Nieuwelaan Oost. Het kenmerk van dit allround autobe-
drijf is de laagdrempelige walk in-formule. De ervaren garagisten Jeroen 
en Koen weten uit ervaring wat de klant wil: een betrouwbare partner 
voor de auto en/of bedrijfswagen met full service, topkwaliteit én voor 
een eerlijke prijs.

Nieuw concept autobedrijf op 
Nieuwe Laan Oost in Limmen

Koen van Leeuwen en Jeroen Levering. Foto: aangeleverd

Meerdere mensen hebben gemeld 
dat ze de hond mogelijk hebben 
zien lopen in het duingebied tussen 
Egmond en Bakkum. Zo zou Tezz op 
15 februari door een vogelaar 
gespot zijn in het natuurgebied Star-
revlak bij Egmond. Of het inderdaad 
om deze hond gaat, kan niet met 
zekerheid worden gezegd. Bijko-
mend probleem is dat Tezz inmid-
dels volgens kenners in een zoge-
noemde ‘wildmodus’ moet zijn 
gekomen. Dit houdt in dat de hond 
zich als een wild dier gaat gedragen 
en het contact met mensen zal 
mijden. Esther: ,,Tezz is een goede 
overlever, ze is in Bergen door 
iemand gezien nadat ze een haas 
had gevangen. Maar als ze in de 
wildmodus staat, betekent het dat 
ze zich overdag zal schuilhouden en 
pas in de schemering tevoorschijn 
komt. Wij hebben zelf het idee dat ze 
in Bakkum of Bergen zou kunnen 
zitten.’’

Een team van ongeveer zestig vrij-
willigers helpt mee om te zoeken in 
het duingebied. Esther en haar 
partner Robert, die zelf in Heerhugo-
waard wonen, zijn vrijwel elke avond 
zelf op pad, maar het leidde voor-
alsnog tot niets. Wie de hond ergens 
ziet lopen, kan het dier beter niet 
roepen of lokken. Dat zou volgens 
experts een averechts e�ect hebben. 
De verwachting is dat alleen Esther 
en Robert in staat zullen zijn om 
contact met Tezz te maken. Andere 
zoekers krijgen het dringende 
verzoek om de hond te negeren en 
in plaats daarvan een duidelijke foto 
van het dier te maken, met vermel-
ding van de exacte locatie en het 
tijdstip van aantre�en. Die foto kan 
doorgestuurd worden via WhatsApp 
naar één van de volgende nummers: 
06 83531131 (Esther) of 06 19219129 
(Robert). Zij kunnen dan zo snel 
mogelijk zelf naar de betre�ende 
locatie gaan.

Regio - Al ruim anderhalve maand wordt de 2-jarige hond Tezz (foto) 
vermist. Het dier werd op 8 januari uitgelaten door de moeder van eige-
naresse Esther en schrok toen van iets bij het uitstappen uit de auto. Tezz 
rende weg en kwam niet meer terug. Sindsdien wordt met man en macht 
gezocht om de hond terug te vinden.

Zoektocht naar vermiste hond 
Tezz in duinen bij Bakkum

De vermiste hond Tezz zwerft al ruim anderhalve maand rond. Foto: aangeleverd
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DONDERDAG 2 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

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

VRIJDAG 3 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres 
(eerste vrijdag van de maand).

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.30 - 12.30 uur 
open kerk met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars. 10.00 - 12.00 uur kerk 
open voor bezoekers om even 
tot rust te komen of een kaarsje 
op te steken.

ZATERDAG 4 MAART
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur meditatieve viering 
met zanggroep, voorganger K. 
Kint.

ZONDAG 5 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur father Mathew met 
gemengd koor.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur pastor 
Eveline Masetti met kinderdienst 
(2e zondag 40-dagentijd) te 
volgen via Omroep Castricum 
en via de livestreamlink op 
www.pkcastricum.nl.

Evangeliegemeente Castricum 
(Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3), 10.00 uur Elsa 
Waljaard via www.egcastricum.
nl/go/livestream/.

Plaza achter ‘De Oude Keuken’ 
op Dijk en Duin, 10.00 uur 
pastor Anton Huisman.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. H. 
Ruitenbeek.

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur woord- en communie-
viering met kleinkoor, voor-
ganger Pastor M. Nagtegaal.

R.K. Sint-Jacobus Major Akers-
loot, 0.00 uur Eucharistieviering, 
voorganger I. Osterhaus met 
Aquariuskoor.

MAANDAG 6 MAART
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 7 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

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

Castricum - Aan de Nuhout van der 
Veenstraat is in de nacht van zaterdag 
op zondag een auto in vlammen 
opgegaan. Rond kwart voor vier 
werden brandweer en politie opge-
roepen. De voorzijde van de gepar-
keerde auto stond toen al in lichter-
laaie. De auto zal vermoedelijk ‘total 
loss’ worden verklaard. Er is geen 
aanwijzing voor brandstichting, maar 
de oorzaak van de brand is onbekend.

Nachtelijke autobrand

Vervolg voorpaginaverhaal

Over één ding zijn de partijen het 
eens: het college moet het voorstel 
terugnemen. Over de oplossingen 
lopen de meningen echter sterk 
uiteen. Een mogelijkheid is om het 
kindcentrum helemaal aan de 
Vondelstraat te realiseren en de 
hoogte in te gaan. GroenLinks, de 
VVD en Lokaal Vitaal willen het IKC 
helemaal naar het Stinzenbos. De 
VrijeLijst wil wachten op het totaal-
plan voor de scholen in Castricum en 
de PVDA, D66, CDA, houden de 
opties open om op twee locaties 
(Vondelstraat en Prof. Winklerlaan) 
de school te plaatsen. De PvdA 
tekent daarbij aan dat het mogelijk 
zou kunnen gaan om een tijdelijke 
voorziening aan de Winklerlaan. 
Forza!: ,,Dit plan is te slecht en moet 
terug.’’ Mariska El Ouni van D66 en 
Florence Eijck van de PvdA wijzen 
erop ‘dat dit gedoe het vertrouwen 
van de burger in de gemeente 
bepaald niet helpt’.

Oplossingsgerichtheid
,,Ieder voor zich en het etaleren van 
het eigen standpunt. Waar is de 

oplossingsgerichtheid van de 
gemeenteraad?’’, vraagt bestuurs-
voorzitter Carla Smits zich af. Begin-
nend met het college houdt nu ook 
een groot deel van de raad zich 
vooral bezig met het eigen stand-
punt. Het college moet terug naar de 
tekentafel en al die voorstellen gaan 
vooral heel veel vertraging voor de 
Cuneraschool opleveren en creëren 
bovendien (valse) tegenstellingen. 
,,Kap maar een deel van het Stin-
zenbos en plaats daar het IKC want 
Lokaal Vitaal vindt kinderen belang-
rijker dan bomen. Wie is er nu tegen 
kinderen? Het gaat bij het Stinzenbos 
om het bewaren van een parel voor 
de toekomst van die kinderen’’, aldus 
Arie Dekker, natuurbeschermer. Die 
wirwar aan oplossingen polariseert: 
kinderen tegen bomen; scholen 
tegen buurtbewoners. Buurten tegen 
elkaar. En de consequentie: een 
mogelijk jarenlang traject met juridi-
sche procedures tot gevolg. Stin-
zenbos kappen, nieuwe verkeersom-
leidingen maken, hoogbouw, het 
leidt allemaal tot nieuwe procedures.

Waar vindt men elkaar?
Bestuursvoorzitter Carla Smits: ,,Ik 

doe een oproep aan de gemeente-
raad dat men elkaar probeert te 
vinden op wat wel kan in plaats van 
ieder voor zich.’’ Tabijn heeft aange-
geven wat men wil. Anders dan door 
de wethouder en enkele raadsleden 
beweerd wordt, als zou Tabijn uitslui-
tend één locatie wensen, schrijft 
Tabijn weliswaar een voorkeur te 
hebben voor één locatie, maar als dat 
niet kan dan moet het maar zoals het 
wel kan en dat is eventueel op twee 
locaties.

Gedachtenexperiment
Bewoners van de Vondelstraat en 
Prof. Winklerlaan, natuurbeschermers 
en de school gaan samen om de 
tafel. Dan ligt er binnen de kortste 
keren een werkbaar voorstel aan 
college en gemeenteraad. Zonder 
politieke of ambtelijke bemoeienis. 
De betrokkenen willen allemaal een 
oplossing en geen voortslepende 
procedures en herhaaldelijk 
uitstellen van besluitvorming. Moge-
lijk kan men gezamenlijk gebruik 
maken van het ‘right to challenge’ dat 
ooit is vastgelegd in Castricum. 
Burgers nemen de regie in eigen 
handen.

Gemeenteraad aan zet, wirwar 
aan voorstellen ligt op tafel

Zaterdag 11 maart is het weer 
mogelijk om een proefrit te maken 
in een elektrische deelauto. Deze 
keer staat de werkgroep Mobiliteit 

van Energiecoöperatie CALorie met 
twee auto’s op een locatie in 
Koningsduin (Oude Parklaan, ter 
hoogte van het oude mannenpavil-

joen). Tussen 14.00 en 16.00 uur 
kun je terecht voor een proefrit. Op 
deze dag kun je ook met al je 
vragen over autodelen, de werking 
van de app en de abonnementen 
terecht.

Het delen van elektrische auto’s is 
een zeer e�ectieve manier om je 
ecologische voetafdruk te 
verkleinen en je maandelijkse 
kosten te verlagen. Als deelnemer 
van een gebruikersgroep weet je 
met wie je auto’s deelt. Dat voelt 
vertrouwd. Ook zzp’ers en lokale 
organisaties kunnen meedoen en 
de deelauto gebruiken voor zowel 
zakelijk als privé. ,,Waar het gebruik 
voor particulieren het hoogst is ’s 
avonds en in het weekend, gebruikt 
men de auto zakelijk vooral doorde-
weeks en overdag. Dat vult elkaar 
dus mooi aan’’, aldus Marjolein van 
CALorie. Bij voldoende interesse in 
een buurt komt er een elektrische 
deelauto bij.

Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op: www.onzeauto.
com/samenslimrijden/castricum.

Castricum - ,,Veel inwoners zijn erg blij met de deelauto’’, aldus een 
enthousiaste Marjolein Zonjee van CALorie. Er zijn inmiddels vier deel-
auto’s in Castricum en daar wordt druk gebruik van gemaakt. ,,We horen 
van inwoners terug dat ze het erg lekker vinden rijden, zo’n elektrische 
auto. Het is een automaat en het is vaak ook nog goedkoper dan een 
eigen auto rijden.’’

Project met elektrische deelauto’s 
blijkt groot succes in Castricum

Bij de start van een autodeelproject. Foto: aangeleverd

Castricum - Amnesty International is 
dé mensenrechtenbeweging die 
wereldwijd opkomt voor gelijke 
rechten voor iedereen. Om haar onaf-
hankelijkheid te bewaren – om altijd 
en overal te kunnen zeggen wat ze wil 
– neemt Amnesty voor onderzoek en 
acties geen geld aan van overheden of 
politieke groeperingen. Juist daarom 
is de opbrengst van de jaarlijkse 
collecte voor Amnesty van onschat-
bare waarde. Amnesty streeft naar een 
rechtvaardige wereld waarin iedereen 

gelijke rechten heeft en in vrijheid kan 
leven. Met onderzoek, lobby, 
campagnes en rapporten oefent de 
organisatie druk uit op machthebbers 
die de rechten van mensen schenden. 
Dat blijkt een e�ectieve methode. 
Gewetensgevangenen komen vrij, 
doodvonnissen worden omgezet, 
discriminerende wetten worden 
aangepast, marteling stopt, en daders 
worden berecht. Hoe belangrijk het 
werk van Amnesty is, blijkt uit de 
woorden van Bernardo Caal Xol uit 

Guatemala nadat hij vervroegd vrij-
kwam: ,,Ik ben ieder van jullie erg 
dankbaar. Jullie gaven me hoop op de 
gerechtigheid, vrijheid en gelijkheid.’’ 
Caal Xol was veroordeeld omdat hij 
geweldloos actievoerde tegen de 
bouw van twee waterkrachtcentrales. 
Die brachten de bestaansmiddelen 
van de oorspronkelijke bevolking in 
gevaar. Meer informatie over Amnesty 
International is op www.amnesty.nl te 
vinden. De collecte vindt plaats van 12 
tot en met 18 maart.

Collecteweek Amnesty International
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De gebundelde energie van het 
Orkest van de Achttiende Eeuw en de 
gepassioneerde topstudenten van de 
oude muziekafdeling van het Konink-
lijk Conservatorium Den Haag zorgen 
er steevast voor dat dit jaarlijkse 
project een van de hoogtepunten 
van het seizoen is. Voor de editie 
2023 wordt de succesformule uitge-
breid met de allerbeste studenten 
van de afdeling zang en leden van 
Capella Amsterdam. Schouder aan 
schouder voeren de gelouterde 
professionals en de gretige nieuwe 
generatie zangers en instrumenta-
listen Händels Messiah uit, onder 
leiding van Daniël Reuss, één van de 
favoriete dirigenten van het Orkest 
van de Achttiende Eeuw. Door de 
jaren heen bleek Side by Side voor de 
aanstormende talenten een levens-
veranderende ervaring, voor de leden 
van het Orkest van de Achttiende 
Eeuw een bron van inspiratie en voor 
het publiek een muzikale belevenis 
van de eerste orde. Geniet op vrijdag 
10 maart om 20.15 uur van dit gewel-
dige concert. Koop nu kaarten à 
27,50 euro via ww.cultuurkoepel-
heiloo.nl of aan de deur.

Heiloo - Op vrijdag 10 maart presenteert de Cultuurkoepel Het Orkest 
van de Achttiende Eeuw – Side by Side. 110 musici brengen de Messiah 
van Händel onder leiding van Daniël Reuss.

Cultuurkoepel presenteert Het Orkest 
van de Achttiende Eeuw - Side by Side

Side by Side is de combinatie van het Orkest van de Achttiende Eeuw en 
topstudenten van de oude muziekafdeling van het Koninklijk Conservatorium Den 
Haag. Foto: Alex Schröder

Heiloo - In The Front Porch Tour 
zingen Niki Jacobs, Ivo Bernard en 
Ro Krauss het repertoire van 
Leonard Cohen, Bob Dylan, Dolly 
Parton en Emmylou Harris, maar 
ook songs van Gillian Welch, Loretta 
Lynn, Willie Nelson, Joan Baez en 
vele anderen. Tijdens dit optreden 
tre� en drie vrienden elkaar na een 
lange tijd op een veranda in 
Tennessee, maken samen muziek en 
vertellen elkaar en u mooie 
verhalen. 

Verhalen over liefde, drank, dood en 
het geluk. Kortom: het leven. Niki is 
een graag geziene gast in de 
Cultuurkoepel. Afgelopen jaar schit-
terde ze nog in de voorstelling The 
Ballad of Mauthausen, waarin de 
Mauthausen-liederencyclus van 
componist Mikis Theodorakis 
centraal stond. 

Kom op zondag 12 maart om 15.15 
uur genieten alsof je met drie muzi-
kale vrienden op een zachte nacht 
onder de sterrenhemel op een 

veranda in een schommelstoel zit. 
Kaarten à 22,50 euro zijn online 
verkrijgbaar via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en aan 
de deur.

Niki Jacobs: The Front Porch 
Tour in Cultuurkoepel

Niki Jacobs werkt in deze voorstelling 
samen met Ivo Bernard en Ro Krauss. 
Foto: Anne van Zantwijk

De muziekvoorstelling van Eddie, 
Kees, Paul, Rob, Terts en Toon ruikt 
naar Werkteater, Parade, Drs P, NUHR, 
Peter Faber, Theatergroep Flint, 
Orkater, Frank Grootho� , Bram 
Vermeulen, de Bayou Mosquitos, 
Sissies en de � lm Spetters. Geen 
wonder – daar komen ze vandaan!

Stampende muziek
Ze hebben elkaar in deze unieke 
combinatie gevonden en kennen 
stuk voor stuk Magere Hein, uit de 
eerste hand. Ze hebben hem over-
wonnen, ze zijn van hem gaan 
houden en noemen zichzelf inmid-
dels ervaren hemelpoortbestormers. 
,,Want’’, zo zeggen ze, ,,Doodgaan 
kan iedereen, maar na je dood terug-
keren op aarde en daarover een 
stampend leuk muziekprogramma 
maken – dan moet je een Naverteller 
zijn!’’

Te erg voor woorden
Noraly Beijers over de voorstelling: 
,,Zes mannen, niet meer piepjong, 
nog niet stokoud. Leverkwalen, 
acute blindheid en hallucinaties tot 
een plotselinge verlamming waarna 
de dokter tegen je zegt: ‘u zit in een 
hartaanval’. 
Het is allemaal te erg voor woorden, 
maar deze mannen kunnen hun 
verhalen met smaak navertellen. Ze 
doen dat met accordeon, gitaar, 
banjo, piano, tuba en zingende zaag. 
En ze zingen er bij alsof hun leven 
ervan afhangt. Dat is natuurlijk ook 
zo, want anders noemden ze zichzelf 
niet De Navertellers. Gaat dat zien. 
Gaat dat zien!’’

Informatie
De voorstelling begint om 20.00 uur. 
Kijk op www.geesterhage.nl voor 
kaarten en overige informatie.

NUHR-cabaretier en Parade-
muzikant vertellen het na
Castricum - Op zaterdag 11 maart is in Theater Koningsduyn de muziek-
voorstelling De Navertellers te horen en te zien. Niemand minder dan 
cabaretier Eddy Wahr (bekend van Niet Uit Het Raam) en muzikant Terts 
Brinkhof (oprichter van De Parade) hebben, samen met vier andere 
bekende theatermakers, een ontroerend en opbeurend muziekpro-
gramma gemaakt, waarmee ze dit seizoen door de theaters in Nederland 
toeren.

De Navertellers. Foto: Jean van Lingen

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

Deze week in de nieuwsbrief:
48e editie ‘Limmen Artistiek &

Creatief’ komt eraan

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Aftersun

vrijdag 20.00 uur
zondag 15.30 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
The Banshees of Inisherin

zaterdag 20.00 uur 
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

The Whale
donderdag 20.00 uur

zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

Klem
maandag 19.30 uur

De Acht Bergen
donderdag & vrijdag 15.00 uur

zondag 12.30 uur
Asterix & Obelix 

in het Middenrijk
donderdag & vrijdag 15.00 uur

zondag 13.00 uur
Mummies

Programma 2 maart t/m 8 maart

De jonge tiener Sophie en haar 
dertigjarige vader Calum gaan op 
vakantie naar een Turkse badplaats 
waar ze zwemmen, poolen, zonne-
baden en luieren. Terwijl er voor de 
beginnende puber een nieuwe 
wereld opengaat, worstelt Calum 
buiten het zicht van Sophie met de 

zwaarte van het leven. 
Twintig jaar later vormen Sophies 
tedere herinneringen aan deze 
vakantie een krachtig en hartver-
scheurend portret van hun relatie, 
waarbij ze probeert de donkere kant 
van haar liefdevolle vader te 
begrijpen.

Aftersun

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

Charlie de man geworden is die we 
zien, en hoe hij hoopt toch een vader 
voor Ellie te kunnen zijn. The Whale is 
zowel hartverwarmend als 
hartverscheurend. 
De Oscargenomineerde regisseur 
Darren Aronofsky maakt je onderdeel 
van een leven waar je van weg wilt 
kijken, maar dat je tot tranen toe 
beroert.

The Whale
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Donderdagavond 23 februari sprak de raadscommissie zich uit over het 
collegevoorstel over IKC Cunera en de Vrije School. Het resultaat is 
ontluisterend. Vrijwel de hele raad keurde de draai die het college heeft 
gemaakt af. De hele raad? Nee, één partij bleef moedig strijden voor het 
standpunt van haar wethouder: GroenLinks.

Fractievoorzitter Gerard Brinkman vond als enige dat het college overtui-
gend heeft aangetoond dat een IKC Cunera in zijn geheel past aan de 
Vondelstraat. Toch ging hij een stap verder. Hij stelt voor de straat ter 
hoogte van de school af te sluiten voor autoverkeer. Een knip dus in de 
Vondelstraat. Dan kan het speelterrein aansluitend aan de school worden 
ingericht.

Brinkman had blijkbaar niet door dat hij daarmee toegaf dat een IKC aan 
de Vondelstraat dus NIET past. Want waarom anders de straat afsluiten? 
Andere raadsleden trapten er niet in. Brinkman deed overduidelijk een 
poging om zijn wethouder te steunen. Hij stelde dat in heel Bakkum geen 
doorgaand autoverkeer mag zijn. In zo’n visie past het afsluiten van een 
stuk Vondelstraat. En, oh ja, �etsers zouden er wel door mogen gaan. Dat 
is pikant. Want hoe kan je kinderen veilig laten spelen als er tussen het 
gebouw en het speelterrein om de haveklap e-bikes langs razen? 
Brinkman heeft iets tegen auto’s en wil �etsen stimuleren. Maar �etsen, 
en dan vooral e-bikes, zijn in toenemende mate veroorzakers van 
verkeersongelukken. Blijkbaar vindt Brinkman het minder erg als een kind 
door een �etser wordt aangereden dan door een auto?

GroenLinks toont zich niet meer van deze tijd. Brinkman zat naast 
mevrouw Eijck van de PvdA. Haar betoog stond lijnrecht tegenover dat 
van Brinkman. Constructief, realistisch en bewust van de zorgen van het 
toegestroomde publiek. Heel bijzonder. Misschien helpt een lijstverbin-
ding tussen beide partijen om GroenLinks te verlossen van ouderwetse 
ideeën en radicale schijnoplossingen. Uiteindelijk dwong de raadscom-
missie de wethouder van GroenLinks tot het intrekken van zijn slechte 
voorstel. Goed werk van de commissie!

Actiecomité Cunera Bakkum

Het provinciebestuur gaat over regionale planologie, bestemmings-
plannen en infrastructuur. Mijns inziens behoort de verkiezingscampagne 
dáárover te gaan, en niét over het staatsrechtelijke wangedrocht van de 
getrapte Eerste Kamerverkiezing. Tóch zijn landelijke politici weer druk 
bezig om de verkiezingen voor de Provinciale Staten om te katten naar de 
landelijke politiek. ‘Den Haag’ kaapt de campagne.  

Daarover wil ik m’n gram kwijt: de landelijke politiek heeft vanaf de 
bankencrisis (herfst 2008) de collectieve sector door bezuinigingen zwaar 
geamputeerd en die kortingen nooit ongedaan gemaakt nadat in zomer 
2013 de economie zich blijkens de AEX-beursindex helemaal had 
hersteld. Gevolg: de collectieve sector is door z’n hoeven gezakt. Voor-
beelden: de zorg, het onderwijs o.a. het fnuikende leenstelsel voor 
studenten, de krakende Belastingdienst, de ingezakte sociale woning-
bouw (door Stef Blok in 2013 ontregeld door zijn verhuurdershe�ng en 
in 2017 door de ophe�ng van het VROM-Ministerie voor Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).

Het kabinetsbeleid pluimstrijkt wel de marktsector, proclameert het 
ondernemings-’vestigingsklimaat’ maar bekommert zich niet om regio-
nale gevolgen zoals bij de Groningers wier huizen door aardgas-bevingen 
in de grond zakten, en bij Schiphol-omwonenden die met 198.000 slaap-
gestoorden bij de GGD geregistreerd werden in het laatste kalenderjaar 
vóór de luchtvaart door de coronapandemie tot stilstand kwam.

Wilhelm Carton, Castricum

GroenLinks: de weg kwijt?

Verkiezingscampagne gekaapt

Limmen - Claudia Oudshoorn raakte 
arbeidsongeschikt nadat er iets mis 
ging bij het laten zetten van een 

ruggenprik. Ze wilde echter niet stil-
zitten en koos ervoor om zich, zo 
goed als ze dat kon, in te gaan 

zetten voor lokale goede doelen. 
Dat leidde destijds tot de start van 
Moeders uit Broekpolder, want 
Claudia woonde toen nog in Bever-
wijk. Enkele jaren geleden verhuisde 
ze naar Limmen, waar ze Kim Zand-
bergen ontmoette. Kim sloot zich 
aan bij het initiatief, dat verder ging 
onder de naam Crazy Moms. 

Afgelopen zaterdag organiseerden 
de dames een succesvolle glamour 
bingo in EetBarLekker. Maar liefst 
160 dames namen deel en de 
prijzen werden geschonken door 
een groot aantal ondernemers uit 
de regio. Het leverde een mooi 
bedrag op voor Thuis Bij Limmen en 
Villa Westervenne; twee organisaties 
die zich inzetten voor mensen met 
dementie. Crazy Moms dankt alle 
sponsors en deelnemers voor hun 
bijdragen.

Crazy Moms zetten met glamour 
bingo zich in voor goede doelen

Foto: aangeleverd

In onze editie van 22 februari publi-
ceerden wij een oproep van de Red 
Hat Society. Daarin stond vermeld 
dat die organisatie is opgericht door 
Jenny Joseph in Amerika. 

Een oplettende lezer van deze krant 
attendeerde ons erop dat die infor-
matie niet correct is. Weliswaar 
vormde een gedicht van dichteres 
Jenny Joseph de aanleiding voor het 
oprichten van de Red Hat Society, 
maar degene die de destijds startte 

met de rode hoeden voor haar ouder 
wordende vriendinnen heet Sue 
Ellen Cooper, een Amerikaanse uit 
Californië. Aanvankelijk was het 
alleen bedoeld voor een klein 
groepje bekenden, maar uiteindelijk 
is het uitgegroeid tot een wereldwijd 
gebeuren. Jenny Joseph was geen 
Amerikaanse maar een Britse, 
geboren in Birmingham. Zij schreef 
het gedichtje al in 1961.

De redactie

ectificatie ed Hat Societ

Castricum - In of buiten het dorp kom je wel eens borden tegen die verwarring oproepen. Zo staat er op een paaltje bij 
de voetgangersingang van Camping Bakkum aan de Zeeweg een bord voor wandelaars. Daaronder is het bekende 
bordje met ‘VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN’ aangebracht. Op de vraag of deze borden niet in strijd zijn met 
elkaar, antwoordde de campingmanager: ,,Het is een voetgangersingang en in principe mag iedereen daar wandelen. 
We hebben echter soms wel eens last van ongenode gasten en dan helpt het verbodsbordje om ergens wettelijk op 
terug te vallen.’’ Tekst en foto: Hans Boot

Wel/niet welkom op Camping Bakkum?

In het afgelopen jaar heeft Mariska 
zich daarnaast aangesloten bij Onaf-
hankelijke Politiek Noord-Holland, in 
het kort OP-NH. Dit is een verzame-
ling van lokale partijen in 
Noord-Holland. 
Vorig jaar bij de gemeenteraadsver-
kiezingen stemde bijna veertig 
procent van de kiezers op een lokale 
partij. Deze partijen zijn echter nooit 
vertegenwoordigd geweest in de 
provincie. Doorgaans hebben de 
landelijke partijen het daar voor het 
zeggen.

Mariska Tauber: ,,Hoe mooi zou het 
zijn als we als lokale partijen ook mee 
kunnen spreken in de provincie. Waar 
je voorheen tegen een muur opliep 
kun je misschien nu toch een geluid 
laten horen. Doe je dat niet, dan blijf 
je afhankelijk van de landelijke 
partijen. Bij OP-NH begint de pira-
mide onderop, vanuit de inwoners 
via de lokale partijen. Zij zijn onze 
oren en ogen, lokaal en in de 
provincie.’’ OP-NH is lijst 19 bij de 
verkiezingen en Mariska staat op 
plek 5.

Castricum - Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en voor de waterschappen. Op de lijst voor Provinciale Staten 
staat het Castricums raadslid Mariska Tauber als eerste vrouw van de 
partij OP-NH. Mariska, voor velen beter bekend als Mariz van clubMariz, 
is raadslid voor Lokaal Vitaal, de grootste partij in de raad van Castricum.

Raadslid Mariska Tauber verkies-
baar voor rovinciale Staten

Mariska Tauber is gemeenteraadslid 
voor Lokaal Vitaal. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 muziekgezelschap  6 gezegde  12 lof bewijzen  
13 windzijde  15 land in Zuid-Amerika  18 liefdegift  20 de 
oudste  21 opbrengst  23 achter  24 één en ander (afk.)  25 
racewagentje  26 Baskische afscheidingsbeweging  27 Militaire 
Politie  29 boom  30 en andere  32 bijwoord  33 uitvoer  36 bos 
bloemen  39 insect  40 gekkekoeienziekte  41 grote zee  44 
gevarieerd  47 lage rivierstand  48 dat is  49 voegwoord  50 
telegraaf restant  52 Turks bevelhebber  53 allooi  55 vogel  56 
Romanum Imperium  58 inhoudsmaat  60 Europese Unie  61 
mondeling  64 gevaarlijk  67 opera van Verdi  68 holle beitel  
69 ellende  70 vroeger.

Verticaal: 2 mannelijk dier  3 nauw bemeten  4 plechtige ge-
lofte  5 biljartspel  7 hoogvlakte  8 cilinder  9 riv. in Duitsland  
10 vliegende schotel  11 zuurdeeg  14 Russisch heerser  16 
dun papier  17 oxidatie  18 herfstbloem  19 eenjarig dier  22 
gedaan en laten  28 haast  31 armholte  34 hallucinerend mid-
del  35 bid (Latijn)  37 in bezit van  38 voordat  41 drinkgelag  
42 roofvogel  43 volstrekt niets  44 rekenkundig getal  45 com-
plot  46 kei  47 insect  51 reisweg  54 administratietroepen  57 
Nijlreiger  59 bewijsstuk  62 gebouw in Amsterdam  63 jongere 
broer of zus  65 sukkel  66 Noorse godheid.
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Nice2Have heeft de mooiste 
modeaccessoires, tassen en 
bijous in huis. Je vindt er 
toonaangevende trendmerken 
als Zinzi, Melano, Qoss, Aze 
Jewels en Josh; stuk voor stuk 
zorgvuldig geselecteerd op 
kwaliteit en betaalbaarheid. 

Een winkel voor hem en haar met 
veel leuke cadeau-ideeën. Kom 
langs op het adres Geesterduin 
50 in Castricum of kijk op 
www.nice-2-have.nl voor meer 
informatie. 

Deze week verloten we onder de 
inzenders van de juiste oplossing 
van onze puzzel een cadeaubon 
van Nice2Have ter waarde van 20 
euro.

Mail de oplossing voor 
maandag 6 maart naar
puzzel@castricummer.nl

Limmen - Heb je bijvoorbeeld geen 
zin of tijd om te sporten? VormVitaal 
Limmen heeft ervaring in het bege-
leiden van mensen die alles al wel 

eens hebben geprobeerd, maar 
steeds weer terugvielen in het oude 
patroon. De werkwijze met het EMS-
apparaat is veel intensiever dan 

sporten. Daarbij lig je bij VormVitaal 
Limmen lekker ontspannen op de 
comfortabele behandelbank, terwijl 
via ultrasound de vetcellen worden 
aangepakt. Tegelijkertijd worden de 
spieren middels elektrostimulatie 
getraind, zonder kans op blessures. 
Voor huidverbetering, lipoedeem en 
cellulite maakt men gebruik van het 
LPG-endermologie-apparaat. Nieuw-
gierig geworden? Meld je aan voor 
een intake en proefbehandeling. Nu 
van 69 euro voor 49 euro! Bel/app 
naar 06 85852603 of mail naar 
limmen@vormvitaal.nl of online op 
www.vormvitaal.nl. Tevens kunt u bij 
VormVitaal Limmen terecht voor het 
PS Food & Lifestyle-programma: 
eiwitrijke, koolhydraatarme 
producten, geen jojo-e�ect! De 
intake voor het PS Food & Lifestyle-
programma is gratis!

Kilo’s eraf en spieren sterk en 
strak bij VormVitaal Limmen

De werkwijze met het EMS-apparaat is veel intensiever dan sporten.
Foto: aangeleverd

Castricum - Snackbistro De Toren 
aan de Geesterduinweg weet elke 
inwoner van Castricum wel te vinden. 
Zeker op de wekelijkse ‘krokettendag’ 

(donderdag) met kroketten voor de 
halve prijs. 
Het was de laatste maanden een 
beetje rommelig in de omgeving, 

vanwege verbouwingen bij winkel-
centrum Geesterduin en recent 
eindelijk de langverwachte aanpas-
sing van het voetpad en terras voor 
De Toren en ingang Geesterduin. Dat 
alles is nu bijna helemaal gereed. Als 
de bouwhekken verdwenen zijn, kan 
het terras weer opgebouwd worden.

Een mooie kans om even binnen 
plaats te nemen om te genieten van 
heerlijke maaltijden, of gewoon een 
drankje met bittergarnituur. Trou-
wens, gewoon je snack afhalen of 
laten bezorgen blijft natuurlijk ook 
van toepassing. Daarbij heeft Snack-
bistro De Toren ook de mogelijkheid 
salades, broodjes, bittergarnituur etc. 
te leveren voor je verjaardagsfeestje, 
vergadering, jubileum of 
netwerkborrel. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan 
maar eens op www.cateringdetoren.
nl of bel even naar 0251 650568. Tot 
snel!

Snackbistro De Toren vrijwel 
gereed voor nieuw seizoen

Snackbistro De Toren prachtig aangepast aan de uitstraling van Geesterduin en met 
het terras bijna klaar. Foto: Aart Tóth

Heeft u er al eens bij stilgestaan wie 
er namens u beslissingen mag 
nemen op �nancieel en medisch 
gebied als u dat zelf niet meer kunt 
of wilt? Hoe zorgt u ervoor dat u niet 
uw huis als het ware moet ‘opeten’ 
door de hoge eigen bijdrage in de 
Wet langdurige zorg? Hoe ziet 
bijvoorbeeld een ‘behandelverbod’-
tekst eruit? Er zijn zo ontzettend veel 
mogelijkheden, welke keuzes zijn 
slim om te maken en hoe werkt het 
eigenlijk allemaal in de praktijk?

Uitleg in begrijpelijke taal
Veel mensen raken bij dit onderwerp 
al snel de draad kwijt, omdat een 
notaris zich veelal bedient van 
vakjargon met de nodige juridische 
termen. Erfrechtdeskundige Ellen 
Joan Padt staat juist voor een heldere 
uitleg en wil voorkomen dat men 
achteraf met meer vragen blijft zitten 

dan aanvankelijk het geval was. 
Naast informeren kan Ellen Joan Padt 
u ook adviseren bij het daadwerkelijk 
samenstellen van akten en bege-
leiden naar kwalitatief goede notaris-
kantoren in de regio.

Gratis inloopspreekuur
Iedereen die vragen heeft over het 
levenstestament en over het onder-
werp erfrecht in het algemeen is 
twee keer per maand van harte 
welkom bij het gratis inloop-
spreekuur dat is ondergebracht in 
een ruimte van ontmoetingscentrum 
De Stut (achter het Europaplein). Het 
betreft altijd de tweede en de vierde 
vrijdag van de maand tussen 12.00 
en 16.00 uur. Voor de actuele data 
checkt u het beste even de website 
www.testamentenerfecht.nl of bel 
085 4000900. Gratis parkeren in de 
wijk.

Heemskerk - Vrijdag 10 maart staat ontmoetingscentrum De Stut aan de 
Maasstraat 3 in het teken van het levenstestament. Tussen 12.00 en 16.00 
uur kunt u zich kosteloos en vrijblijvend laten informeren en al uw 
vragen stellen over dit complexe onderwerp.

Erfrechtdeskundige Ellen 
Joan Padt geeft uitleg 
over het levenstestament

Ontmoetingscentrum De Stut aan de Maasstraat 3 in Heemskerk. 
Foto: Regio Media Groep
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FC CASTRICUM 1 
BEVERWIJK 1

Zaterdag 4 maart, 
sport park Noord-End
Aanvang 14.30 uur

Binnenkort op zondagmorgen(groot)ouder-kind voetbal

Vredeburg 1 komt uit in de eerste 
klasse A van de NHSB en moet 
knokken voor lijfsbehoud. Tegen 
Magnus Noordkop Combinatie 1 – 
gemiddeld 130 ratingpunten sterker 
– viel op voorhand weinig eer te 
behalen. Toch leek na remises van 
teamcaptain Bert Hollander, Wim van 
Dijk, Bob Stolp en Harold Ebels, 
leidend tot een tussenstand van 2-2, 
nog geen vuiltje aan de lucht. Maar 
dat was slechts schijn: even later 
moest Ed Stolp de koning omleggen 
na een knappe vijandelijke aanval; 
werd de witte koning van Hidde 
Ebels op het veld a2 in de kraag 
gevat en werd kopman Luc Janssen 
tegen een zeer sterke tegenstander 

slachto�er van superieure matvoe-
ring door toren en paard.

Dat Barry Blekemolen tegen midder-
nacht een remise afdwong tegen zijn 
sterke tegenstander was leuk voor 
zijn persoonlijke rating, maar kon SV 
Vredeburg niet meer redden: 2,5-5,5. 
Met nog één ronde te gaan, waarin 
Vredeburg nota bene op bezoek 
moet bij de nummer één, Caïssa 1 uit 
Hoorn, is Vredeburg op de schop-
stoel van de eerste klasse A beland. 
Op de voorlaatste plaats is Vredeburg 
afhankelijk van de resultaten van de 
degradatieconcurrenten KTV 
Enkhuizen en En Passant uit Den 
Burg. Dat gaat nog spannend 

worden. Zelfs het aantal bordpunten 
– vergelijkbaar met het doelsaldo bij 
voetbal – kan doorslaggevend zijn.
In de interne competitie zorgde Adri 
Beentjes voor een even knap als 
verrassend resultaat door de door-
gaans sterkere Hans de Goede te 
verslaan. Beentjes passeert De Goede 
nu op de ranglijst. De partij tussen 
Jeroen van Vliet en Marlies Sturk 
kende wisselende kansen, maar na 
een zet of dertig werd de vrede gete-
kend: remise. Ook de onderhou-
dende partij tussen Theo Al en Nico 
Pepping eindigde in een puntende-
ling. Jan Brantjes kon het niet 
bolwerken tegen de lepe Pieter Klein, 
die met goed gevoel voor positie en 
activiteit naar de overwinning ging. 
Robin Rommel won op basis van zijn 
surplus aan schaakervaring van Jaap-
Jan Min die, zoals dat heet, strijdend 
ten onder ging.

Limmen - Op vrijdag 24 februari ontving het vlaggenschip van SV Vrede-
burg het loeisterke Magnus Noordkop Combinatie 1 uit Schagen voor 
een bondswedstrijd. De overige schakers speelden ronde twintig van de 
interne competitie.

SV Vredeburg op de schopstoel

Castricum - Op sportpark Wouter-
land vond zaterdag een bijzonder 
spannende wedstrijd jeu de boules 
plaats tussen de teams 2 en 3 van De 
Stetters. Beide teams spelen in 
dezelfde poule van de Nederlandse 
Petanque Competitie (NPC). Eerst 
werden drie partijen ‘twee tegen 
twee’ gespeeld, met als uitslag 2-1 

voor team 3. Na wat regen volgde 
twee partijen ‘drie tegen drie’ en 
daarmee kwam de totaalstand op 3-2 
in het voordeel van team 3. Na de 
lunch waren de rollen omgedraaid. 
Bij de volgende serie van drie 
partijen ‘twee tegen twee’ bleek team 
2 sterker te zijn, daarmee kwam de 
totaalstand op 4-4 uit. 

Tot in de laatste worp bleef het zeer 
spannend en stond het publiek met 
ingehouden adem te kijken. Iedereen 
die zelf het spel eens wil proberen, is 
van harte welkom. 

Kijk op www.stetters.nl voor een 
overzicht van de speeldagen en 
-tijden. Spelmateriaal is aanwezig.

Spannende interne strijd bij De Stetters

Links team 2, rechts team 3. De twee teams waren goed aan elkaar gewaagd. Foto’s: aangeleverd

Begin september 2022 is Yanne afge-
reisd naar Pamplona, waar zich het 
hoofdkwartier van Equipo Kern 
Pharma bevindt. Hij was gevraagd 
om daar vier testwedstrijden te 
rijden in het bergachtige Baskenland. 
De eerste wedstrijd was het gelijk 
raak. Op de laatste en zwaarste klim 
reed hij weg uit de kopgroep en met 
bijna een minuut voorsprong won hij 
de wedstrijd. Gesierd met een typi-
sche Baskische txapela mocht hij 
plaats nemen op hoogste podium. In 
de tweede wedstrijd reed hij ook 
weer continu voorin, maar werd 
uiteindelijk vijftiende. Ook de derde 
wedstrijd werd gewonnen door 
Yanne. Op zijn verjaardag won hij na 
een heuvelachtige rit de sprint van 
een kopgroep van twintig man.

Op het podium werd hij, nog in de 
kleuren van zijn toen nog Neder-
landse club Jan van Arckel, vergezeld 
door Vuelta-winnaar Olano en vijf-
voudig Tourwinnaar Indurain. De 
laatste wedstrijd werd hij netjes 
derde. De test was meer dan 

geslaagd en het werd de�nitief dat 
hij voor het opleidingsteam mocht 
gaan rijden. Afgelopen zondag was 
de eerste rit van de Spaanse compe-
titie Copa España in Don Benito en 
werd hij in een hectische eindsprint 
elfde. Yanne had op meer gehoopt, 
maar kon toch tevreden terugkijken 
op de eerste wedstrijd met zijn 
nieuwe ploeg.

Het opleidingsteam gaat Yanne ook 
ondersteunen bij zijn carrière op de 
baan, hetgeen een belangrijke voor-
waarde was om naar een andere 
ploeg te gaan. Medio december is hij 
nog in actie geweest op de baan in 
het Zwitserse Grenchen om UCI-
punten te verzamelen voor deel-
name aan Nations Cupwedstrijden. 
Hij won zowel de scratch als het 
omnium. Met winst van het Olympi-
sche onderdeel omnium heeft hij 
goede kaarten bij de nieuwe bonds-
coach Nick Stöpler neergelegd om 
komend jaar Nations Cupwedstrijden 
te gaan rijden in Caïro en Milton 
(Canada).

Dorenbos gaat op Spaans avontuur
Castricum - Wielrenner Yanne Dorenbos koerst het komende seizoen bij 
Equipo Finisher, de Spaanse opleidingsploeg van ProTeam Equipo Kern 
Pharma. De Castricummer zal tot de zomer met deze ploeg de Copa 
España rijden, een competitie van elf wedstrijden in Spanje.

Yanne Dorenbos op 15 september vorig jaar op het podium samen met Vuelta-
winnaar Olano en vijfvoudig Tourwinnaar Indurain. 
Foto: aangeleverd

Akersloot - Ron Boendermaker uit 
Egmond aan Zee heeft overtuigend de 
hoofdprijs binnengehaald tijdens de 
wekelijkse donderdagavondcompe-
titie om de OIT Mountainbike Cup. Na 
een aantal weken van absentie op 
sportpark De Cloppenburch door 
wedstrijden op het strand, was Boen-
dermaker dit maal de te kloppen man, 
gezien zijn uitslagen van de afgelopen 
weken elders. Hoewel hij bij zijn 
inschrijving – hij was één van de 

eersten – aangaf het rustig aan te 
doen vanwege zijn afgelopen zware 
programma, bleek de realiteit anders. 
Als door een wesp gestoken, viel hij 
het parcours aan, om uiteindelijk als 
snelste te eindigen. Walter van Kuilen-
burg en Vincent Beentjes leken aan 
elkaar gewaagd, maar Beentjes moest 
uiteindelijk genoegen nemen met de 
derde plaats. Nieuwkomer Herman 
Zomerdijk mocht het gevecht aangaan 
met de ervaren kilometervreter Koen 

Boendermaker geeft vol gas

Momenteel speelt bij volleybalvereni-
ging Croonenburg een enthousiaste en 
gezellige groep �tvolleyballers, 
bestaande uit zes dames van 40 jaar en 
ouder. Zij zouden graag nog verster-
king van een paar enthousiastelingen 

kunnen gebruiken van zowel dames als 
heren, leeftijd maakt niet uit. Er wordt 
laagdrempelig samen gebald en de 
trainingen kunnen in overleg verder 
worden ingevuld: wat meer potjes 
spelen of juist wat meer oefeningen. In 

Fitvolleybal, doe je ook eens mee?
Castricum - Gezond en �t blijven door één keer per week te volleyballen! 
Sport voor senioren gaat om lekker bewegen en vooral ook gezelligheid. 
Daarnaast is het belangrijk om met je hele lijf bezig te zijn, zodat je op 
een veelzijdige manier �t blijft. Volleybal is daar de ultieme teambalsport 
voor, omdat lichamelijk contact ontbreekt.

het zomerseizoen gaat de groep naar 
buiten om op de eigen strandvolley-
balvelden te spelen. Heb jij vroeger 
gevolleybald of heb je er een beetje 
gevoel voor en lijkt het je leuk om weer 
eens een avondje in de week laag-
drempelig te ballen? Kom dan eens op 
donderdagavond van 19.30 tot 21.00 
uur meetrainen met de �tvolleyers van 
Croonenburg in de sporthal bij Vonk/
Clusius in Castricum. De eerste drie 
keer zijn gratis om te zien of je het leuk 
vindt. App of bel dan even met trainer 
Egbert (+31 6 49874205).

Konst, maar moest nu nog zijn meer-
dere in hem erkennen. Barry Schrama 
kon zich nog handhaven voor een 
mooie plek in de rangschikking van 
het OIT-klassement.

Uitslag:
1. Ron Boendermaker, Egmond aan 
Zee; 2. Walter van Kuilenburg, Akers-
loot; 3. Vincent Beentjes, Castricum; 4. 
Koen Konst, Castricum; 5. Herman 
Zomerdijk, Limmen; 6. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan den Hoef; 
7. Barry Schrama, Akersloot.
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Meynard Albert Sonck de Vries is aller-
minst een sieraad van de vooraan-
staande familie Sonck waarvan hij deel 
uitmaakt. Hij is tot levenslang veroor-
deeld wegens het aanzetten tot de 

aanslag op De Blinde én wegens het 
plegen van het strafbare sodomie. 
Vanuit zijn cel in het vervallen Slot 
Purmersteyn in  Purmerend blikt hij 
terug op wat het leven hem tot nu toe 
heeft gebracht. De krappe kerker 
waarin hij zijn dagen slijt staat symbool 
voor een leven vol beperkingen: als 
laatste Sonck – hij heeft de achternaam 
van zijn moeder meegekregen om de 
familie voor uitsterven te behoeden – 
werd van hem verwacht dat hij én voor 
het regentschap zou gaan én voor 
nageslacht zou zorgen. Daaraan kon en 
wilde hij niet voldoen. Hij probeert te 
ontsnappen om zijn vrijheid te vinden. 
Deze historische biogra�e van journa-
list/schrijver Marcel van Stigt (1961) uit 
Purmerend is gebaseerd op ware 

gebeurtenissen.

Fragment uit het boek:
De lippen van De Blinde trokken weer 
samen en sloegen wit uit. Zijn gezicht 
kreeg aanvankelijk dezelfde kleur, maar 
liep steeds roder aan. Meynard wees 
naar beide oren van De Blinde. ,,Het 
lijkt erop dat er rook uit uw oren krin-
gelt. Dat is niet gezond, hoor.’’ De ogen 
van De Blinde schoten vol vuur. Met al 
zijn kracht smeet hij zijn hoed met een 
woeste grauw op de grond. Hij stapte 
naar voren en prikte zijn wijsvinger als 
een priem in de borstkas van Meynard. 
,,U gaat ernstig in de fout, heer Sonck. 
Zéér ernstig. U hoort hier meer van. 
Rekent u daar maar op.’’ Hij bukte zich 
om zijn hoed op te rapen, sloeg er een 
keer wild mee op zijn knieën, draaide 
zich om en liep vloekend weg.

Het boek ‘De laatste Sonck’, uitgegeven 
bij Pumbo, kost € 19,50 en is via 
https://www.boekenbestellen.nl/boek/
de-laatste-sonck/55805 te bestellen.

Heiloo - Joseph de Blinde, in de achttiende eeuw schepen in Heiloo, is 
ooit om het leven gekomen door een aanslag op hem die fataal uitpakte. 
De aanslag was beraamd door Meynard Albert Sonck de Vries, die in het 
landgoed Egelenburgh woonde en een con�ict met hem had. Over 
Meynard heeft Marcel van Stigt de historische biogra�e ‘De laatste Sonck’ 
geschreven.

Historische biografie ‘De laatste 
Sonck’ speelt deels in Kennemerland

Auteur Marcel van Stigt met zijn boek 
‘De laatste Sonck’. Foto: aangeleverd

AGENDA

DONDERDAG 2 MAART

Beheerstraining voor gebruik van 
e-bike van 11.00 tot 12.00 uur op de 
parkeerplaats aan de Boschweg 17 
in Akersloot. Deelname kost 4 euro 
inclusief ko�e/thee. Aanmelden bij 
Ton Kramer (info@kpbiking.nl / 06 
50506087). Foto: aangeleverd

Freerunnen door Team Sportservice 
Kennemerland voor kinderen van 
de basisscholen in Castricum en 
Heemskerk om 10.00 uur (groep 3 
t/m 5) en 11.15 uur (groep 6 t/m 8) 
in de sporthal aan De Velst in 
Heemskerk. Aanmelden via www.
noordhollandactief.nl, er is een 
wachtlijst.

VRIJDAG 3 MAART
Inzameling voor de Voedselbank 
door vrijwilligers van diaconie De 
Goede Herder van 10.00 tot 12.00 
uur bij de St.-Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum. Houd-
bare levensmiddelen, verzorgings-
producten, contant geld en Douwe 
Egberts-spaarpunten zijn welkom.

Spreekuur door GroenLinks van 
11.00 tot 12.00 uur op de week-
markt ter hoogte van het Bakkers-
pleintje in Castricum met kandi-
daat-Statenlid Paul Laport, water-
schapbestuurder Saskia Borgers, 
Lydia Snuif van WaterNatuurlijk, 
raadslid Gerard Brinkman en 
commissielid Frits Puhl.

Expressieve dansmeditatie van 
15.30 tot 17.30 uur door Paula Bakx 
bij OBS De Kustlijn aan de Roose-
veltlaan 1 in Castricum. Geïnspi-
reerd op de ‘5 Ritmes’ en Biodanza. 
Aanmelden via paula@dansenge-
niet.nl of telefoonnummer 06 
24503879. Info op www.dansenge-
niet.nl/agenda.

ZATERDAG 4 MAART
Workshop banketstaafbonbons 
maken bij het Crea Café in gebouw 
De landbouw aan de Dorpsstraat 30 
in Castricum. Deelname kost 1 euro. 
Aanmelden via creacafe1901@
gmail.com.

Liedjesprogramma ‘Meisje’ door 
Mylou Frencken om 20.15 uur in de 
Cultuurkoepel aan de Kennemer-
straatweg 464 in Heiloo. Kaarten à € 
18,50 via www.cultuurkoepelheiloo.
nl en aan de zaal. Foto: Ben Kleyn

ZONDAG 5 MAART
Platenbeurs door Stichting Trefpunt 
van 11.00 tot 16.00 uur in jongeren-
centrum BukBuk aan de Pastoor van 
Muijenweg 12 in Heiloo. Entreeprijs 
3,50 euro inclusief ko�e/thee. Info 
via www.trefpuntheiloo.nl.

DINSDAG 7 MAART
Gratis training voor vrijwilligers over 
communicatie door Wessel Louis 
van 09.30 tot 12.00 uur in cultureel 
centrum Geesterhage aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum. 
Aanmelden via www.vrijwilligers-
academiebuch.nl is noodzakelijk.

O�ciële opening Peutercafé Akers-
loot om 10.00 uur in de bibliotheek 
aan de Rembrandtsingel 1 in Akers-
loot. Foto: aangeleverd

EXPOSITIES
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 exposeert 
‘De IJskoningin’.

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

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

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

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

De expositie ‘Kruisweg’ van kunste-
naar Philip Hans Franses over het 
lijdensverhaal van Jezus is 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.

Castricum - Bij de kruising van de 
Zeeweg en de Provinciale Weg N203 is 
vorige week dinsdagmiddag een auto 
in de sloot gereden. De bestuurder 
van het voertuig werd onwel en 
verloor daardoor de macht over het 
stuur. Ter hoogte van de verkeers-
lichten bij de kruising reed het voer-
tuig over het �etspad de sloot in. Op 
dat moment reden er geen �etsers. De 
auto kwam op de zijkant tot stilstand. 
De bestuurder is met onbekend letsel 
naar een ziekenhuis overgebracht. Het 
voertuig is door een bergingsbedrijf 
afgevoerd. Foto: Inter Visual Studio

Bestuurder onwel, auto in sloot

Castricum - Op vrijdag 3 maart 
zamelen vrijwilligers van diaconie De 
Goede Herder weer producten in 
voor de voedselbank. Vorige maand 
kwamen gulle gevers al ruim vóór de 
aanvangstijd van 10.00 uur bij het 
inzamelpunt langs, daarbij kou en 
harde wind trotserend. Gedurende 
de ochtend moesten de vrijwilligers 

alle zeilen bijzetten om alle bijdragen 
in ontvangst te nemen. De nood is 
hoog, want het aantal gezinnen dat 
noodgedwongen een beroep op de 
Voedselbank moet doen, stijgt nog 
steeds enorm. De vrijwilligers doen 
daarom wederom een groot beroep 
op alle inwoners van Castricum om 
vrijdag 3 maart weer in groten getale 

te komen doneren, zodat elk hulp-
vragend gezin een basispakket 
voedsel kan ontvangen. 
Tussen 10.00 en 12.00 uur bent u 
weer van harte welkom bij de St.-
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113. Laat de vrijwilligers, maar vooral 
onze mede dorpsgenoten, niet in de 
steek!

Inzameling voor Voedselbank

Castricum - Op 13, 15 en 20 februari 
hebben de buurtsportcoaches van 
Team Sportservice Kennemerland 
�theidstesten afgenomen bij 63 
seniore inwoners uit Castricum, 
Akersloot en Limmen. De inwoners 
kregen inzicht in hun bloeddruk, 
gewicht, vetpercentage, lengte, 
conditie, lenigheid, kracht en even-
wicht. Na de test kregen zij een 
persoonlijk gesprek met de buurt-
sportcoach over de test en de 
beweegmogelijkheden in de 
gemeente.
Tijdens de testdag van 15 februari in 
het gemeentehuis van Castricum 
kwam wethouder Roel Beems langs. 
,,Goed om zoveel seniore inwoners te 
zien tijdens deze test, wij vinden �tte 
senioren belangrijk. Zeker met het 
oog op de toenemende vergrijzing. 
Beweging voor senioren zal deel uit 
maken van de Sport- & Bewegings-

nota, die dit jaar door de gemeente 
wordt opgesteld. Het college 
verwacht de nota dit najaar aan de 
raad te kunnen presenteren’’, aldus de 
wethouder.
Volgende week start het vier weken 
durende beweegprogramma in 
Castricum, Akersloot en Limmen, 
waarbij de deelnemers twee keer per 
week langs verschillende lokale 
sport- en beweegaanbieders gaan. 
Een goede manier voor inwoners om 
kennis te maken met het veelzijdige 
beweegaanbod voor senioren. Voor 
de sportaanbieders is dit een mooi 
gericht promotiemoment voor hun 
aanbod. De buurtsportcoaches zijn 
hard bezig met het vaststellen van de 
drie programma’s. Het belooft een 
gevarieerd programma te worden. 
Iedereen kan deelnemen op zijn of 
haar eigen niveau.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 

alle drie de beweegprogramma’s. Lijkt 
het u leuk om deel te nemen? Neem 
dan contact op met Winnie Assen-
delft via wassendelft@teamsportser-
vice.nl of 088 2037340.

Veel animo voor fitheidstesten

Buurtsportcoaches Winnie Assendelft 
en Stefan Bakker met in het midden 
wethouder Roel Beems.
Foto: Team Sportservice 
Kennemerland
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Vervolg voorpaginaverhaal

Stan had als peuter van twee al iets 
met molens. ,,Mijn oma woonde 
naast molen De Kat en molen De 
Dog in Uitgeest en ze liep hier regel-
matig met mij in de wandelwagen 
langs. Ik werd getriggerd door de 
ronddraaiende wieken. Ik was nog te 
klein om mij af te vragen hoe dit kon. 
Toen ik wat ouder was raakte ik geïn-
teresseerd in de constructie en het 
mechaniek van molens. Je kunt op 
windkracht zoveel dingen met een 
molen doen. Denk aan het malen 
van graan, het ophalen van water of 
het zagen van hout.

Ook de kracht van een molen fasci-
neerde mij. Als er veel water is 
gevallen zijn oude molens nog 
steeds nodig. Een voorbeeld is de 
Wimmenumer molen in Egmond aan 
den Hoef, die  regelmatig wordt 
ingezet voor het drooghouden van 
de polder.”

Oude ambacht
Stan’s keuze voor een opleiding aan 
het Regiocollege was heel bewust. 
,,Ik wil graag het oude ambacht 
leren. Het liefst zie ik het hout in z’n 
oorspronkelijke staat. Hoe lopen de 
nerven? Wat is het mooiste deel van 
het hout dat ik kan gebruiken voor 

het doel dat ik voor ogen heb? Bij 
een reguliere timmeropleiding leer 
je voornamelijk prefab onderdelen 
uit de fabriek te plaatsen. Ik vind het 
juist een uitdaging om dingen zelf te 
maken.”

Molen De Mol
Stan vertelt dat de oorspronkelijke 
meelmolen aan de Molenweg in de 
Molenbuurt stond, maar dat deze in 
1916 is afgebrand. ,,In 1987 bouwde 
Joop van der Steen een replica van 
deze molen (schaal 1:3) in zijn eigen 
tuin. 
De molen draaide regelmatig. Sinds 
de eigenaar is overleden (2007) is er 
niets meer met de molen gedaan en 
heeft hij ruim tien jaar stil gestaan. 
Het raakte mij als jongetje van vier 
dat de molen er zo zwaar vervallen 
bijstond. Ik wilde graag dat deze 
molen voor Limmen behouden zou 
blijven. Op m’n zesde ben ik in 
contact gekomen met de weduwe 
van de eigenaar. Na haar overlijden 
heeft de familie Van der Steen de 
molen aan mij geschonken.” Voor 
Stan kwam toen de kans om de 
molen te restaureren. Dit is niet van 
de ene op de andere dag gegaan.

Restauratie
Stan: ,,Op 17 augustus 2019 is de 
molen van zijn oude locatie verwij-
derd en naar de werkplaats van mijn 
vader vervoerd. Ik kreeg hierbij hulp 
van Winder Limmen en Henk Verver. 
Zij regelden het transport. Hierna 
ben ik met het herstel van de romp 
en de kap begonnen. Dit is inmid-
dels voltooid en de kap is door een 
professionele molenrietdekker 
bedekt met riet. De draagconstructie 
van de molen (de onderbouw) en de 
fundering moeten nog gemaakt 
worden. Met het maken van de 
wieken kreeg ik hulp van een molen-
maker bij de Zaanse Schans. De 
romp, de kap en de houten tand-
wielen heb ik zelf met de hand 
gemaakt. Op school ben ik bezig met 
de balkconstructie (geraamte) van 
de onderbouw. 

Opleiding
Stan is eerstejaars leerling, ‘opleiding 
technicus hout en restauratie’ aan 
het Regiocollege in Zaandam. Frans 
Zonneveld, docent aan het college, 
kan wel wat over Stan vertellen. ,,Het 
is indrukwekkend dat Stan al op z’n 
veertiende met het idee liep om zelf 
een molen te bouwen. Hij heeft een 
bijzondere fascinatie voor molens. 
Het feit dat hij er nu zelf een bouwt 
zegt genoeg over zijn intrinsieke 
motivatie. Hij had al veel voorkennis 
toen hij met de opleiding startte en 
hij wist al het veel over handgereed-
schap en het gebruik van machines. 
Op school maakt Stan het geraamte 
en de houtverbindingen van de 
onderbouw van de molen zodat het 
straks als een soort prefab-bouw-
pakket in elkaar gezet kan worden. 
Het hiervoor benodigde hout 
zaagde hij op de Zaanse Schans 
waar hij als vrijwilliger werkt. In 
Limmen maakt hij in de werkplaats 
van z’n vader de wanden van de 
onderbouw. Ik zie hem later wel 
molenaar worden, of in een molen 
wonen.”

Stage
In het kader van zijn opleiding loopt 
Stan stage bij molenmaker R. Jonker, 
een restauratie en molenmakersbe-
drijf in Zaandam. Hier leert Stan de 
�jne kneepjes van het vak. Stan: ,,Ik 

leer hier veel technische dingen over 
molens, oude stolpboerderijen en 
oude panden. Ik vind het leuk en 
vooral interessant.”

Kosten
Stan kreeg tot nu toe hulp in natura 
van bedrijven in Limmen en van de 
molenmaker op de Zaanse Schans. 
Ook ontving hij soms giften en 
bijdragen van sponsors. Het venijn 
zit ‘m in de staart want Stan heeft 
sponsorgeld nodig om het project te 
kunnen afronden. Hij hoopt dat er 
mensen of bedrijven zijn die in het 
gat willen springen. Het zou voor 
hem koren op de molen zijn omdat 
de molen dan volgens planning 
(later dit jaar) geplaatst kan worden.

Droom komt uit
De molen komt tegenover de 
museale hoek in Limmen te staan. 
De vergunning is bij de gemeente 
aangevraagd en de ambtelijke 
molen draait inmiddels op volle 
toeren. Stan: ,,Ik hoop snel duidelijk-
heid te krijgen zodat het plaatsen 
door kan gaan. Als de molen er 
eenmaal staat geeft het mij een 
goed gevoel dat ik heb kunnen 
bijdragen aan het behoud van een 
stukje geschiedenis en cultuur van 
Limmen.”

Toekomst
Stan heeft nog geen exact beeld van 
zijn toekomst. ,,Ik wil vooral molens 
bouwen, en deze restaureren. Na 
deze opleiding overweeg ik een 
opleiding tot uitvoerder te volgen. Ik 
kan dan bouw- en restauratiepro-
jecten zelf aansturen. Ook wil ik als 
vrijwilliger bestaande molens laten 
draaien en bezoekers uitleg geven 
over de werking van een molen. Of 
ik ooit zelf in een molen ga wonen, 
zoals mijn docent beweert? Ik loop 
niet met dat idee, maar je weet maar 
nooit.” 

Wilt u doneren? Neem dan contact 
op met Stan via e-mail (stan-
baltus2006@gmail.com) of via Face-
book (Molen de Mol).

Kent u ook mensen met een  
bijzonder verhaal? Laat het de 
redactie weten!

‘’Ik had als kind al een fascinatie voor molens”

Stan, bezig met de laatste handelingen aan het kleine tandwiel van de molen. Foto: Henk de Reus

Links de molen in 1988 met eigenaar (wijlen) Joop van der Steen. Foto: fam. van der 
Steen. Rechts de binnenkant van de molen voordat deze in 2019 werd verwijderd. 
Foto: Stan Baltus

Het grote houten tandwiel (doorsnede van 65 centimeter) heeft Stan helemaal met 
de hand gemaakt. Foto: Stan Baltus Stan (r) maakt op het Regiocollege de houtverbindingen van de onderbouw van de molen. Foto: Henk de Reus




