
13 april 2022Castricum e.o.

16
Brunel Solar Team showt 
zonneauto bij Ruiterhuys

3
JOP in Castricum nu 
o�ciële street art locatie

21
Castricum is een nieuwe 
eeuweling rijker

REGIO MEDIA GROEP

Door Mardou van Kuilenburg

Tijdens de Oekraïnemanifestatie op 
12 maart, in het gemeentehuis van 
Castricum, merkte Mans op dat veel 
inwoners bereid waren hulp te bieden 
aan vluchtelingen. ,,Dat doen ze alle-
maal op hun eigen manier. Inmiddels 
hebben 46 vluchtelingen uit Oekraïne 
onderdak gekregen bij een gastgezin 
in de gemeente. Veel van deze toewij-
zingen gaan via Takeca-rebnb, een 
organisatie die gastgezinnen en hun 
woning screent. Het is niet zomaar 
iets: vluchtelingen vang je niet voor 
een of twee weken op, dat gaat over 
meerdere maanden. Vooralsnog heb 
ik geen verhalen gehoord van gastge-
zinnen waarbij het niet meer gaat.’’

‘Grillig verloop’
De gemeente Castricum heeft de 
opdracht gekregen om opvang te 
regelen voor 99 vluchtelingen. 
Daarvan zijn momenteel 82 plekken 
gereserveerd. Dertien Oekraïners 
bewonen een gemeentelijke 
opvanglocatie, 33 vluchtelingen 
huizen in een gastgezin. Over het 
verloop van de vluchtelingenstroom 
is veel onzeker. ,,De oorlog heeft een 
wat grillig verloop. Veel vluchtelingen 
die onderweg waren naar de grens, 
zijn omgekeerd nu de oorlog in Kiev 
weer wat verder weg lijkt. Het is moei-
lijk te voorspellen hoeveel mensen we 
kunnen verwachten de komende tijd. 
Voor onze regio wordt gerekend met 
10.000 vluchtelingen als maximaal 
scenario. Dat betekent dat we in dat 
geval vier keer zo veel mensen 

moeten huisvesten dan we nu doen. 
Daarom zijn we naast de korte 
termijnplannen gestart met het kijken 
naar de lange termijn. Er worden vijf 
locaties onderzocht voor de huisves-
ting van vluchtelingen, waaronder de 
Oosterzijweg in Limmen, de Puikman 
en de Montessorischool in Castricum. 
Dat is allemaal nog heel pril. Opvang 
en huisvesting komt formeel voor 
rekening van de burgemeesters. Als 
college werken we nauw samen. Of 
dat nu gaat om zorg, onderwijs werk 
en inkomen.’’

‘Tijdelijke huisvesting broodnodig’
,,Als het een lange oorlog wordt, is de 
kans groter dat vluchtelingen niet 
meer terugkeren naar hun thuisland. 
Ze leren de taal, vinden een baan, 
gaan naar school en krijgen een 
sociaal netwerk… Dat heeft ook 
consequenties voor de woningmarkt, 
waar we al met krapte te maken 
hebben. De lokale bevolking, status-
houders en asielzoekers vissen alle-
maal in dezelfde vijver. Dat kan 
wringen. Er is eigenlijk permanente 
behoefte aan tijdelijke huisvesting – 
een woningmarkt die je makkelijk 
kunt opblazen of laten leeglopen. 
Denk aan �exwoningen of naoorlogse 
wijken zoals we die van vroeger 
kennen. Mensen hebben een tijdelijk 
onderkomen nodig, voor even, maar 
uiteindelijk gunnen we iedereen 
deugdelijke huisvesting. Je moet een 
wooncarrière kunnen maken.’’
Mocht de toestroom vluchtelingen 
plots groter worden dan het aantal 
beschikbare opvanglocaties, dan 

heeft de gemeente een regeling 
getro�en met Van der Valk in Akers-
loot. Daar kunnen, in het ergste geval, 
ook gezinnen ondergebracht worden.

School, sport en zorg
Mans roemt de inzet van vereni-
gingen, scholen, inwoners en onder-
nemers die de vluchtelingen willen 
helpen. Ook de tolken die zich dag en 
nacht inzetten voor informatievoor-
ziening en bemiddeling verdienen 
een pluim. ,,Opvang, zorg en 
meedoen zijn belangrijke pijlers in 
deze crisis. Meerdere mensen staan te 
trappelen om aan het werk te gaan.” 

De eerste kinderen uit gevluchte 
gezinnen zijn inmiddels onderge-
bracht op meertalige scholen in de 
omgeving. ,,We zijn nu ook bezig met 
basisscholen die geen meertalig 
onderwijs aanbieden. Het kan soms 
even duren voor een kind geplaatst 
wordt. Voor vluchtelingen is het 
belangrijk dat zij zich na aankomst 
direct laten inschrijven, zodat ze een 
burgerservice-nummer kunnen 
krijgen. Alleen dan kan de gemeente 
zorgen voor onderwijs, sport, een 
veilige plek om te wonen en medi-
sche hulp. Het is wat we noemen een 
langzame crisis – je zag ‘m aankomen. 
Toch hebben we geen glazen bol en is 
de situatie in Oekraïne niet te voor-
spellen. Vooralsnog heeft de 
gemeente een hoop praktische zaken 
gerealiseerd. Het is nu vooral 
afwachten wat er gaat gebeuren.’’

Meer informatie over opvang
Inwoners die overwegen om vluchte-
lingen in hun woning of eigen gezin 
op te nemen, kunnen contact 
opnemen met takecarebnb.org. Kijk 
voor meer informatie over reizen, 
opvang en onderdak op www.
castricum.nl/oekraine.

Castricum - Inzamelingsacties, gastgezinnen en hulp bij integratie: 
burgemeester Toon Mans is ‘blij verrast’ door de initiatieven die zijn 
ontstaan sinds de oorlog in Oekraïne. De gemeente is bezig met het voor-
bereiden van tijdelijke huisvesting op verschillende locaties, waaronder 
de Oosterzijweg in Limmen. ,,Het zijn geen oplossingen voor de lange 
termijn. Uiteindelijk gunnen we iedereen deugdelijke huisvesting.’’

Burgemeester Mans ‘blij verrast’ door 
lokale initiatieven voor vluchtelingen

Burgemeester Mans tijdens de oekraïnemanifestatie in het gemeentehuis. Foto: Henk de Reus

Castricum - Het CDA is als vierde 
partij aangesloten bij de coalitiebe-
sprekingen. Eerder kwamen Lokaal 
Vitaal, VVD en GroenLinks al tot de 
conclusie dat ze voldoende basis 
zien om samen een coalitie te 
vormen, met daarbij nog een vierde 
partij. Hiervoor waren meerdere 

partijen in beeld, maar op advies 
van de informateurs Bert Meijer en 
Marjan Leijen is de keus voorlopig 
op het CDA gevallen. Deze week 
praten de vier partijen over het 
coalitieprogramma, de verdeling 
van domeinen en portefeuilles en 
de te benoemen wethouders.

CDA vierde gesprekspartner 
voor vorming nieuwe coalitie

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
RUCOLA STAMP

MET 2 KIPBURGERS
SAMEN€ 8,99

ASPERGESOEP
MET VERSE ASPERGES 

PER POT  € 4,99

LAMSWORSTJES
100 GRAM € 2,19

PAAS VLEESWARENTRIO 
GEBRADEN FRICANDEAU

PROSCIUTTO XO  
LIKKEPOT

SAMEN € 6,99

*PAASTAARTJES *PAASBROOD/TULBAND
*BONBONEITJES *PAASHAZEN/EIEREN

*ROOMCHOCOLADE PAASSTAVEN
TEVEEL OM OP TE NOEMEN

De Roset wenst 

u heerlijke 

paasdagen!

DEZE WEEK 
IN DE KRANT



2 inderegio.nl • 13 april 2022NIEUWS

DONDERDAG 14 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek. 19.00 
uur, ds. Rik Willemsen. Witte 
Donderdag MvdH m.m.v. de 
Cantorij.
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres
19.00 uur, vicaris Gerard Bruggink 
Witte Donderdag m.m.v. koor 
Jubilate.
R.K. parochie Sint Jacobus Major 
Akersloot, 19.00 uur, Witte 
Donderdag. WVC met H.Hudepohl 
m.m.v. koor Aquarius.
Corneliusparochie Limmen: 19.30 
uur: Woord- en Communieviering 
met Caeciliakoor. Voorganger: 
Pastor M. Nagtegaal.

VRIJDAG 15 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 

kaars. 19.00 uur, ds. Rik Willemsen. 
Goede Vrijdag
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur, kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te steken. 
15.00 uur pastoor Ruben Torres 
Goede Vrijdag Kruisweg met voor-
zang van Annie Assendelft en Ria 
Peters. 19.00 uur, diaken Marcel de 
Haas Goede Vrijdag Kruisverering 
m.m.v. koor Jubilate.
R.K. parochie Sint Jacobus Major 
Akersloot, 15.00 uur, Goede 
Vrijdag. Kruiswegstatie met J.
Eekels. Koor Enkele heren.
Corneliusparochie Limmen: 19.30 
uur: Oecumenische Gebedsviering 
in Protestantse Kerk met liturgisch 
koor. Voorgangers: Pastor M. 
Nagtegaal en vertegenwoordiger 
Protestantse Kerk.

ZATERDAG 16 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk 
21.00 uur, Johannes en diaken 
Jaider m.m.v. koor Cantare. 

Paaswake.
R.K. parochie Sint Jacobus Major 
Akersloot, 21.00, Paaswake. WCV P. 
Kint. 
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 21.30 uur. ds. Rik 
Willemsen, Paaswake.
H. Corneliuskerk Limmen: 19.00 
uur: Gezinsviering met kinderkoor. 
Voorganger: Pastor M. Nagtegaal. 
21.00 uur: Woord- en Communie-
viering met liturgisch koor. Voor-
ganger: Pastor M. Nagtegaal

ZONDAG 17 APRIL
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen. Pasen 
m.m.v. Liturgiekoor en kinder-
dienst. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestreamlink 
op www.pkcastricum.nl
R.K. parochie Sint Jacobus Major 
Akersloot, Euch.viering J. Veldt. 
M.m. Herenkoor.
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastoor Ruben Torres 
Eerste Paasdag m.m.v. Gemengd 

Koor.
Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Elsa Waljaard . Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/
H. Corneliuskerk Limmen: 10.00 
uur: Woord- en Communieviering 
met Caeciliakoor. Voorganger: 
Pastor M. Nagtegaal

MAANDAG 18 APRIL
R.K. parochie Sint Jacobus Major 
Akersloot, WCV Y. v. Stiphout. 
M.m.v. dameskoor.
R.K. St. Pancratiuskerk  
11.00 uur, pastoor Ruben Torres en 
Margo de Wolf Tweede Paasdag 
gezinsviering m.m.v. het kinder-
koor De Sterretjes.
Corneliusparochie Limmen: 10.00 
uur: Woord- en Communieviering 
met spontaan koor. Voorganger: 
Pastor M. Nagtegaal

DINSDAG 19 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

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 verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. 

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

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 - Kok Scott van der Himst 
heeft de Bokkedoorns Award 
gewonnen. De 19-jarige Castri-
cummer nam het vorige week op 
tegen vier medestudenten van de 
Nova College Hotelschool. De koks 
moesten een crème brulée met 
garnituur van citrus bereiden en een 
mysterie-opdracht naar eigen inzicht 
uitvoeren, serveren en toelichten aan 
de jury. Deze mysterie-opdracht 
betrof het �leren van een rode mul. 
Ook moesten de deelnemers hun 
vakkennis aantonen door een lijst 
gastronomische vragen te beant-
woorden. Behalve de Bokkedoorns 
Award met het bijbehorende certi�-

caat won Scott een diner voor twee 
én een tweedaagse stage in restau-
rant De Bokkedoorns in Overveen. 
Foto: aangeleverd

Kok Scott van der Himst (19) 
wint Bokkedoorns Award

Bakkum - De eerste tulpensoorten staan inmiddels in bloei. Langs de kant 
van de weg zijn ze in stalletjes te koop. Het is ook leuk om je eigen boeket 
samen te stellen, zoals Romy (4) en Norah (6) hier op de foto doen. Het kan in 
de Pluktuin aan de Limmerweg, die sinds vorige week woensdag weer open is. 
Tekst en foto: Henk de Reus

Lente: zelf je tulpenboeket 
samenstellen in de pluktuin

Akersloot - Bibliotheek Akersloot 
levert vloeroppervlakte in ten gunste 
van de Historische Vereniging Oud 
Akersloot (HVOA). De meerwaarde 
voor de bibliotheek zit in een uitbrei-
ding van activiteiten, waardoor de 
bibliotheek nog meer een ontmoe-
tingsplek kan zijn. De bibliotheek en 
HVOA werken al samen bij inloop- en 
informatiebijeenkomsten, tentoon-
stellingen en activiteiten voor scho-
lieren. Het idee is om dit uit te 
breiden met �lmochtenden, vlogs 
van jonge Akersloters, tafelge-
sprekken en stamboomonderzoek. 
De eigenlijke verbouwing, die mede 
mogelijk gemaakt wordt door 
subsidie van de gemeente, laat nog 
even op zich wachten. Wel zijn 
inmiddels in de bibliotheek de voor-
bereidende werkzaamheden zicht-
baar. Klanten zien dat als ze naar de 
bibliotheek komen. Een deel van de 
boeken is verplaatst naar andere 
kasten en sommige kasten staan 
leeg.

De huidige collectie past straks niet 
meer binnen de nieuwe ruimte, 
waardoor het onderdeel informa-
tieve boeken voor volwassenen moet 
verdwijnen. Dit collectieonderdeel 
wordt herplaatst in andere vesti-
gingen van Bibliotheek Kennemer-
waard of afgeschreven. Overbodige 
kasten zijn opnieuw ingezet in 
andere vestigingen. Materialen als 
reisgidsen, kookboeken en andere 
onderwerpen, zijn en blijven gratis te 
reserveren binnen Bibliotheek 
Kennemerwaard. De bibliotheek in 
Akersloot gaat werken met kleine 
themacollecties zodat er toch regel-
matig informatieve boeken rond een 
bepaald onderwerp te vinden zijn. 
Vanaf dinsdag 19 april organiseert de 
bibliotheek (tijdens openingstijden) 
een speciale boekverkoop van de 
afgeschreven materialen uit de 
collectie. Zo komt de afgeschreven 
collectie voor een deel ten goede 
aan de inwoners van Akersloot en de 
klanten van de bibliotheek.

Bibliotheek Akersloot 
bereidt verbouwing voor

In de trailer was een tentoonstelling 
te zien over deze kinderen in de 
Tweede Wereldoorlog. De kinderen 
van groep 7 en 8 gingen terug naar 
het jaar 1939 en via vier verschillende 
kamers ontdekten zij de waarge-
beurde oorlogsverhalen van Eva 
(Joodse vluchteling), Nelly (NSB-
meisje), Jan (verzetsstrijder) en Henk 
(gewone burger). Via allerlei 

opdrachten, voorwerpen, foto’s en 
documenten uit die tijd kwamen de 
kinderen achter de oorlogsverhalen. 
De tentoonstelling sloot prima aan 
bij het project ‘De Tweede 
Wereldoorlog’. 
Ook basisschool De Rembrandt uit 
Akersloot maakte gebruik van het 
unieke moment van de verzetsbus in 
Castricum.

Castricum - Afgelopen week stond de bus van het Verzetsmuseum 
Amsterdam bij basisschool De Kustlijn. In een grote trailer van bijna 
twaalf meter lang kwam de organisatie van het museum langs om de 
kinderen van groep 7 en 8 het verhaal van Eva, Jan, Nelly en Henk te 
vertellen.

Verzetsbus in Castricum

Leerlingen luisteren naar het verhaal van de Joodse vluchteling Eva. 
Foto: aangeleverd
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Agenda Raadsplein 
Donderdag 21 april 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsvergadering
19.30 – 20.00  1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Debat raad

A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming

A Benoeming commissieleden 
B Diverse voordrachten 
C Bekrachtigen geheimhouding verantwoording ENSIA 2021

5 Sluiting
20.15 – 21.30    Opvang Oekraïense vluchtelingen 
20.15 – 21.30    Beleidsplan Schuldhulpverlening 

Pauze
21.45 – 22.30 Burgerinitiatief van dhr. Den Bakker m.b.t. een alternatief 

verkeersplan voor Castricum  
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

2A Besluitenlijsten raadsvergaderingen van 17 februari 2022, 
29 maart 2022 en 30 maart 2022 

2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

2E Vragen uit de raad 

JOP in Castricum nu officiële street art locatie

In het openbaar mag het bijna ner-
gens, maar onder sommige jongeren is 
graffiti spuiten een geliefde bezigheid. 
In Castricum is er nu voor één open-
bare plek toestemming verleend om 
graffiti te spuiten: bij de JOP (Jongeren 
Ontmoetings Plek) aan het Gerbrands-
ven. Om een plek te bieden voor street 
art en om overlast tegen te gaan op 
plekken waar graffiti verboden is.

Een jonge inwoonster uit de gemeente 
Castricum deed dit verzoek aan de 
gemeente Castricum. Zij gaf aan dat graf-
fiti-spuiters nu moeten uitwijken naar bij-
voorbeeld de gemeente Haarlem voor hun 

hobby. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten aan dit verzoek 
gehoor te geven. De windvangers van de 
JOP aan het Gerbrandsven waren al langer 
doelwit van creatieve uitingen. 
Nu wordt dat dan officieel toegestaan.

Burgemeester Mans : “We hebben geke-
ken in de hele gemeente wat geschikte 
plekken zouden zijn en kwamen uit bij de 
JOP. Omdat de gemeente eigenaar is, 
kunnen we snel deze stap zetten. We wil-
len street art artiesten uitdagen om mooie 
kunstwerken te maken. Wie weet 
ontwikkelt zich zo een nieuwe 
Castricumse Banksy.”

Hartstichting collecteert
van 10 t/m 16 april 2022.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Voor de aanleg van een gehandicapten-
parkeerplaats ter hoogte van Poelven in 
Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

Vanaf 13 april 2022 ligt het verkeersbesluit 
6 weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Tijdens deze periode kunt u bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Team Verkeer en Vervoer 
Castricum via 140251.

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 21 april vergadert de raad 
in de raadzaal. U bent van harte welkom 
de vergadering bij te wonen. Ook kunt u
alle vergaderingen live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u 
ook de vergaderstukken. Daarnaast kunt u 
de raadsvergaderingen achteraf terugkijken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de commis-
sievergaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij 
de griffie. Bij commissies die zijn aange-
merkt met een * (zie agenda) is inspreken 
niet (meer) mogelijk.   

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 

gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan of 
wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan 
voor het raadsspreekuur. Aanmelden kan 
via de griffie, tot de donderdag voorafgaand 
aan het spreekuur uiterlijk 12.00 uur. Het 
eerstvolgende Raadsspreekuur is op 9 mei 
2022. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
de griffie: e-mail raadsgriffie@castricum.nl, 
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Aangepaste openingstijden rond Pasen
Gemeentehuis
Ons gemeentehuis, de balies en de recep-
tie zijn gesloten op vrijdag 15 april (Goede 
Vrijdag) en maandag 18 april (Tweede 
Paasdag). 

Milieustraat
De milieustraat aan het Schulpstet en de 
onderkomens Wijkbeheer zijn gesloten op 
15 april (Goede Vrijdag) en 18 april (Tweede 
Paasdag). Ook de milieustraten van Uit-
geest en Heiloo zijn op deze dagen dicht. 
De milieustraat van Bergen is wel open op 
Goede Vrijdag.

Afvalophaaldagen
Welke afvalophaaldagen veranderen, leest 
u in de Afvalwijzer-app of op 
www.mijnafvalwijzer.nl. 

Let op de volgende afvalophaaldagen:  
• Limmen: de ophaaldag van Limmen 

West verschuift van maandag 18 april 
(Tweede Paasdag) naar vrijdag 15 april. 

• Limmen: de ophaaldag van Limmen Oost 
verschuift van 18 april (Tweede Paasdag) 
naar dinsdag 19 april. 

• Akersloot: de ophaaldag voor restafval 
voor Akersloot op 15 april (Goede 

Vrijdag) verandert niet.

Let op: twijfelt u of uw adres onder 
Limmen West of Oost valt? Check dan uw 
afvalkalender op www.mijnafvalwijzer.nl.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

De Drie Linden 3 in Limmen, het wijzigen van het bestemmingsplangebruik ten 
behoeve van een fitnesscentrum (legalisatie), datum ontvangst 2 april 2022 (Z22 
067219)
Dorpsstraat 23 in Castricum, het wijzigen van het gebruik ten behoeve van wonen, 
datum ontvangst 6 april 2022 (Z22 067737)
Laan van Albert’s Hoeve 45 in Castricum, het vergroten van het trapgat naar de 
zolder, datum ontvangst 4 april 2022 (Z22 067454)
Oosterzijweg 12-14 in Limmen, het verbouwen van de verdieping Paulusgebouw, 
datum ontvangst 29 maart 2022 (Z22 066768)
Pernéstraat 71 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 1 
april 2022 (Z22 067110)
Prins Hendrikstraat 25 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 2 april 2022 (Z22 067221)
Prof. Winklerlaan 2 in Castricum, het brandveilig gebruiken van het gebouw, datum 
ontvangst 4 april 2022 (Z22 067453)



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 13 april 2022 

Gemeentenieuws

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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Seringenlint (kavel 9) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
5 april 2022 (Z22 067502)
Uitgeesterweg 23 (naast) in Limmen, 7-4 het bouwen van een woning, datum 
ontvangst 5 april 2022 (Z22 067554)
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

Dusseldorperweg 139a en 139b in Limmen, het plaatsen van dakopbouwen en het 
wijzigen van de gevel, verzenddatum 31 maart 2022 (Z056280)
Iepenlaan 15 in Castricum, het bouwen van de atelier, verzenddatum 6 april 2022 
(Z22 061069)
Jan Evertsenlaan 10 in Castricum, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 
6 april 2022 (Z22 063851)
Kastanjelint 6 in Limmen (kavel 3), het gewijzigd uitvoeren van de kelderbak, 
verzenddatum 5 april 2022 (Z22 063885)
Narcissenveld 44 in Castricum, het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 7 april 
2022 (Z22 066725)
‘t Kieftenland 9 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 6 april 2022 
(Z054498)
Van Oldenbarneveldweg 32 in Castricum, het kappen van een kastanje, 
verzenddatum 5 april 2022 (Z22 066001)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Duinakker 23 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 6 april 2022 
(Z22 061937)
Dusseldorperweg 137 in Limmen, het realiseren van 2 appartementen, verzenddatum 
1 april 2022 (Z22 059212)
Oude Parklaan 98 in Castricum, het aanleggen van een ontsluitingsweg tussen kavels 
H en I op landgoed Duin & Bosch, verzenddatum 28 maart 2022 (Z22 060339)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

14 inderegio.nl • 13 april 2022NIEUWS

Het kabinetorgel van de Dorpskerk 
werd in 1740 gebouwd door de 
bekende orgelbouwer Christian 
Müller (1690-1763). Müller was een 
zeer kundig orgelmaker. Tot zijn 
grote projecten behoorden onder 
meer de bouw van orgels voor de 
grote kerk in Leeuwarden, de Waalse 
kerk in Amsterdam en de oude 
St-Bavokerk in Haarlem. Müller 
bouwde ook kleinere instrumenten 
voor huiselijk gebruik, waaronder het 
orgel in de dorpskerk van Castricum. 

Het aantal overgeleverde Neder-
landse kabinetorgels uit de acht-
tiende eeuw is zeer gering. Het orgel 
in de dorpskerk is zowel om artistieke 
reden als om zijn zeldzaamheid van 
zeer grote waarde. 
Door de Raad voor Cultureel Erfgoed 
is een fors bedrag aan subsidie 
toegezegd en voor de te vervangen 
blaasbalg was al een legaat 
bestemd.

Van het orgel gaat men het bescha-
digde �neer vervangen. Tevens 
vervangt men de zakbalg door een 
magazijnbalg met schepbalk. Hier-
door verkrijgt het orgel een meer 
‘ademende’ klank en ontstaat een 
strakkere toon. 
Het orgel klinkt nu zeer strak en luid. 
Het terugbrengen van de orgelpijpen 

in de oorspronkelijke staat brengt 
met zich mee dat er een meer 
natuurlijke en zachtere toon ontstaat. 
Door de reconstructie wordt de over-
wegend twintigste-eeuwse interpre-
tatie van het achttiende-eeuwse 
materiaal teruggebracht naar de 
oorspronkelijke stijl en klankkleur. 

Zolang het orgel er niet staat, bege-
leidt een pianist de gemeentezang 
op de vleugel. 
Na afronding van de werkzaam-
heden volgt een heropeningsconcert 
in de kerk.

Dorpskerk staat voor twee 
restauratieprojecten
Castricum - Het kerkgebouw van de protestantse gemeente in aan het 
Kerkpad 1 zal dit jaar twee grote restauraties ondergaan. De glas-in-
loodramen van het negenhonderd jaar oude kerkgebouw zullen hersteld 
worden en het Müller-kabinetorgel zal worden overgebracht naar 
Zaandam, waar een gespecialiseerd bedrijf het orgel zal restaureren. 
Beide projecten gaan een half jaar duren.

Het Müller-kabinetorgel in de 
dorpskerk van Castricum. Foto: 
aangeleverd

Hans: ,,Het streefbedrag was 1500 
euro, dus we zijn dik tevreden.’’ De 
schoonzus van Hans heeft een zoon 
die aan de taaislijmziekte lijdt. Inmid-
dels krijgt hij het nieuwe medicijn 
Kaftrio en daar heeft hij veel baat bij. 
Zijn moeder reageert: Het heeft onze 
zoon Joey letterlijk en �guurlijk meer 
lucht gegeven. Zijn saturatie is nog 
nooit zo hoog geweest. Hij heeft 
meer energie en hoeft minder te 
hoesten. Hij kan weer hele dagen 
naar school en afspreken met 
vrienden. Zijn sociale leven kan hij 

weer oppakken, evenals sporten. En 
mooier nog, hij kan uitkijken naar 
zijn studiereis, wellicht naar Frankrijk. 
Al met al Joey 2.0!’’ Hans vult aan: ,,En 
daar hebben we het voor gedaan. Al 
die mensen die zich op deze manier 
inzetten om taaislijmziekte de wereld 
uit te helpen. Iedereen ontzettend 
bedankt voor jullie bijdrage en zo zie 
je maar weer dat alle beetjes helpen. 
Je kunt  nog steeds doneren; ga naar 
skate4air.nl en kijk bij teams Hans en 
Piet. Bedankt, we wensen iedereen 
een mooie zomer toe!’’

Bijna 2500 euro voor SKATE4AIR
Castricum - Het schaatsseizoen zit erop. Hans Gosselink en Piet Bouma 
hebben op de schaatsbaan in Alkmaar zo’n zevenduizend rondjes 
gereden en dus bijna 2700 kilometer afgelegd. Met diverse acties wisten 
de Castricummers bijna 2500 euro bijeen te brengen voor SKATE4AIR, 
een organisatie die door middel van een sportevenementen geld inza-
melt voor onderzoek tegen taaislijmziekte.

Hans Gosselink en Piet Bouma met hun team. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Ik lees altijd met veel plezier De 
Castricummer. Een aantal keren 
heeft de gemeente Castricum zelf 
een positief artikel laten plaatsen 
over het goed scheiden van afval 
door zijn inwoners in het jaar 2021. 
Het restafval is zelfs gehalveerd! 
Maar het ophalen van GFT-afval 
geeft – zeker in de zomer – één keer 
in de drie weken ook klachten van 
stankoverlast, maden en vliegen! Dit 
komt voornamelijk door de resten 
van groenten en fruit. Wat ik dan als 
bewoner mis in het geplaatste 
artikel is het stimuleren van het 
hebben van een compostbak in je 
eigen tuin. Zelf heb ik die al jaren en 
hoef ik daardoor ook veel minder 
zakken met aarde te kopen, want 
die aarde maak ik zelf! En ik ben nog 
milieuvriendelijk bezig ook! 
Misschien kan ik anderen ook stimu-
leren dit te doen?

Evelien Bouwman, Akersloot

Compostbak 
in je tuin

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier







ANNO NU
uitvaartverzorging
ANNO NU
uitvaartverzorginguitvaartverzorging

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen,
ongeacht waar u verzekerd bent.

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Petra van der Meer

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Een uitvaart als 
liefdevolle 
afsluiting van 
het leven

Petra Overbosch
Uitvaartbegeleider

Een uitvaart als 

•  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.

Na de oproep van de organisatie voor 
aanmeldingen bleek het grootste 
aantal deelnemers van de afgelopen 

jaren weer graag mee te willen doen. 
Zelfs een enkeling die eerder was 
gestopt heeft besloten om weer mee 

te doen. Het belooft een onvergete-
lijke editie te worden. Iedereen is wel 
weer toe aan gezelligheid en verbon-
denheid. Er zullen naar verwachting 
weer drommen mensen door het 
dorp gaan die zich verwonderen over 
al het moois en vol bewondering 
kijken naar alle kunstwerken. De 
deelnemers vinden het dan ook altijd 
leuk om bij hun mozaïek te staan en 
complimenten in ontvangst te 
nemen of vragen te beantwoorden. 
De inwoners zullen tijdens de Bloe-
mendagen vele straten versieren, 
mooie bloemstukken tentoonstellen 
en op zondag vindt een leuk evene-
ment voor jong en oud plaats in het 
park aan de Enterij. Houd de website 
wwwbloemendagenlimmen.nl of de 
pagina op Facebook in de gaten voor 
de laatste nieuwtjes.

Limmen - De Bloemendagen Limmen gaan dit jaar, na twee jaar stilzitten, 
weer door. Van zaterdag 23 april tot en met woensdag 27 april zal 
Limmen weer omgetoverd worden tot een waar geur- en kleurspektakel.

Limmen gaat weer bloemen prikken

Een bloemenkunstwerk uit een eerdere editie van de Bloemendagen is door de 
recente gebeurtenissen weer zeer actueel. Foto: aangeleverd

Castricum - Het Bonhoe�ercollege 
maakt dit jaar het vijftigste schooljaar 
mee. Daarom zijn er de nodige feeste-
lijke activiteiten. Van 19 t/m 23 april 
trapt Theater Bonhoe�er af met de 
muzikale theatervoorstelling Be Right 
Back. De voorstelling gaat over een 
school die dramatische momenten 
beleeft, zoals een allesverwoestende 
brand. Dat roept herinneringen op 
aan de eigen oude school. Ook de 
aula met daarin een zitkuil en foto’s 
van het oude Bonhoe�ercollege 
komen in de voorstelling voorbij.
Be Right Back gaat over Mick, een 
jongen die �ink last heeft van zijn 
podiumangst. Samen met een aantal 
andere leerlingen doet hij mee aan 
een dansauditie voor het theater op 
school. De groep zet een coole dans 
neer totdat het Micks moment is om 
te stralen. Hij wordt overvallen door 
angst en de auditie mislukt. Iedereen 
lijkt hem de schuld te geven en Mick 

is radeloos. Plots krijgt zijn leven een 
andere wending. Tickets voor de 
voorstelling Be Right Back zijn via 
www.theaterbonhoe�er.nl 
verkrijgbaar.
Theater Bonhoe�er is sinds 2008 een 
theatergroep waar meer dan honderd 
leerlingen en docenten van het 
Bonhoe�ercollege aan meewerken. 
De groep acteurs, aangevuld met een 
dansgroep, brengt het verhaal. De 
muziek in deze voorstelling vormt 
een reis door de tijd en wordt 
gespeeld door de eigen band met 
zang. Ook achter de schermen 
werken tientallen leerlingen mee aan 
het schrijven van een script, het 
bouwen van decors, website, theater-
techniek, �lm en fotogra�e. Zo komen 
zij jaarlijks tot een grote 
theatervoorstelling. 
Kijk op https://theaterbonhoe�er.nl/
tickets voor kaarten en overige 
informatie.

Muzikale theatervoorstelling 
50-jarig Bonhoeffercollege

De jubileumvoorstelling van het 
50-jarige Bonhoe�ercollege. 
Foto: aangeleverd

Akersloot - Brandweer Akersloot kon 
zaterdag 2 april na twee jaar weer 
een fysieke jaarvergadering houden. 
Er werd terug gekeken naar de afge-
lopen jaren en de jubilarissen werden 
in het zonnetje gezet. Tevens werden 
meerdere diploma’s uitgereikt. 
Burgemeester Toon Mans speldde de 
onderscheidingen op bij de jubila-

rissen Rens Admiraal (12½ jaar), Paul 
Kaandorp (12½ jaar), Rik Sander (12½ 
jaar), Rob Admiraal (20 jaar), Patrick 
Pepping (20 jaar), Thom Groot (25 
jaar), Vincent Tiebie (25 jaar), Gerard 
Swart (30 jaar) en Ton Dekker (30 
jaar). Het manschapsdiploma werd 
uitgereikt aan Joost Pepping, Robert 
Hoek, Jonathan de Vries en Roel van 

Seventer. Paul Kaandorp, Vyvyan 
Berkhout en Rens Admiraal 
ontvingen het diploma brandweer-
chau�eur. Het korps nam afscheid 
van Rob Admiraal, Gerard Swart, Wil 
Hollenberg en Roeland Eijpe. Laatst-
genoemde blijft overigens wel voor 
de brandweer behouden in zijn 
nieuwe woonplaats Limmen.

Brandweer Akersloot huldigt 
jubilarissen en reikt diploma’s uit

Van links naar rechts: plaatsvervangend teamcommandant Jan Idema, Rob Admiraal, Gerard Swart, Roeland Eijpe, Thom Groot, Ton 
Dekker, Rens Admiraal, Vincent Tiebie, Paul Kaandorp, Joost Pepping, Vyvyan Berkhout, Robert Hoek, Patrick Pepping, Jonathan de 
Vries, burgemeester Toon Mans en Roel van Seventer. Foto: Rens Harzing
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Het team van de Cultuurkoepel is 
vereerd met het bezoek van het 
Koninklijk Conservatorium Den Haag 
en de Juilliard School of Music New 
York. Zij brengen het oratorium ‘Die 
Israeliten in der Wüste’, gebaseerd op 
het oudtestamentische verhaal over 
de pijn en het lijden van de Israë-
lieten in de woestijn. In dit stuk 
houdt Carl Philipp Emanuel Bach 
gelijke tred met de veranderende 
muzikale ideeën van die tijd door zijn 
typische stijlen los te laten. Het is 
Bachs doel om een duidelijke toon te 
creëren en uiteindelijk een aantal van 

de emoties van zijn personages te 
recreëren. Het tweede deel van het 
oratorium vervolgt met het verhaal 
dat begint met een Händeliaans 
thema, hoogstwaarschijnlijk toege-
voegd vanwege het grote succes van 
Händels ‘Messiah’ in Hamburg. Kom 
vrijdag 22 april aanstaande om 20.15 
uur genieten van dit schitterende 
oratorium. Wilt u verzekerd zijn van 
een plaats, reserveer dan uw kaarten 
à € 2,50 via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl of koop ze bij het VVV-
kantoor op Landgoed Willibrordus te 
Heiloo.

Koepelkeuze: Koninklijk 
Conservatorium Den Haag
Heiloo - De programmeurs van de Cultuurkoepel krijgen regelmatig 
juweeltjes langs die een breed publiek verdienen en prachtig passen in 
de Koepelprogrammering. Onder het motto ‘Koepelkeuze’ brengt de 
Koepel daarom een serie optredens/concerten, waarbij het publiek na 
het optreden mag betalen wat men het waard vindt.

Het Koninklijk Conservatorium Den Haag en de Juilliard School of Music New York 
treden op in de Cultuurkoepel. Foto: Claudio Papapietro

Inhaalverbod en snelheidscontroles: 
‘De N203 moet veiliger’

Om verblinding van �etsers tegen te 
gaan, wil de provincie een haag 
planten tussen de autoweg en het 
(brom)�etspad. Er geldt al een 
inhaalverbod op de weg, maar dat 
geldt straks ook voor het inhalen van 
landbouwvoertuigen. De middenlijn 
wordt vervangen door ribbelmarke-
ring. Voor deze maatregelen is nog 
wel formele besluitvorming nodig 
door Provinciale Staten.

Paul Slettenhaar, gemeente 
Castricum (Verkeer): ,,De N203 moet 

veiliger. Het is een van de onveiligste 
provinciale wegen in Noord-Holland.” 
Gedeputeerde Jeroen Olthof 
(provincie Noord-Holland): ,,Deze 
maatregelen zijn relatief makkelijk 
uitvoerbaar en hebben een groot 
e�ect op de verkeersveiligheid op de 
N203. Ik wil hier begin 2023 mee aan 
de slag kunnen.’’

De provincie brengt deze zomer 
kantbelijning aan op het (brom)
�etspad. Olthof: ,,Die bestaat uit 
verhoogde en re�ecterende witte 

lijnen. Het �etspad wordt daardoor 
beter zichtbaar, ook wanneer er veel 
tegenlicht is van auto’s.’’

Groot onderhoud en door�etsroutes
De bestuurders hebben ook 
gesproken over aanpassingen aan de 
weg en het (brom)�etspad bij het 
groot onderhoud in 2028. Volgend 
jaar start de provincie al met onder-
zoeken naar wat noodzakelijk, 
wenselijk en mogelijk is. Naast verbe-
tering van de verkeersveiligheid is 
het realiseren van een door�etsroute 
daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
De provincie en regiogemeenten 
realiseren door�etsroutes om het 
gebruik van de �ets als schoon en 
gezond alternatief voor de auto te 
stimuleren.

Castricum - De provincie Noord-Holland en de gemeenten Castricum en 
Uitgeest hebben afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid van de 
N203 aan te pakken. Kantbelijning op het �etspad, meer snelheidscon-
troles en een inhaalverbod voor alle voertuigen: het zijn enkele maatre-
gelen die in 2022 en 2023 genomen kunnen worden.

Paul Slettenhaar (gemeente Castricum), Cecilia van Weel (gemeente Uitgeest) en Jeroen Olthof bij de N203. Foto: Henk de Reus

LEZERSPOST

Maud (7 jaar) heeft met ecoline stiften een prachtige impressie gemaakt 
van Castricum: twee bomen, de zee en het zwembad. Dit project valt 
onder ‘Pure Kunst’ van Marion de Jonge.

Vorige week deden mijn 
man en ik een bijzondere 
vondst; we zagen een 
kievitsbloem in het bos 
van Bakkum en Castricum. 
Deze zeldzame bloem 
groeit voornamelijk langs 
waterkanten, dus hoe deze 
bloem hier nu is gekomen 
is een leuke vraag. 
Ze doet er acht jaar over 
om tot bloei te komen, dus 
des te bijzonderder om 
deze bloem in bloei 
zomaar in het bos tegen te 
komen!

Saskia Tuijn, Castricum

Pure Kunst

Kievitsbloem

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

zondag 14.00 uur
La Traviata

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur  zondag 15.30 uur

The Lost Leonardo
vrijdag 20.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Jump Darling

donderdag 19.30 uur
vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 19.30 uur
Fantastic Beasts: 

The Secrets of Dumbledore
zaterdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur

Silence of the Tides
zaterdag 16.00 uur
maandag 20.00 uur

Belfast
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 20.00 uur

The Duke
zondag 12.00 uur

maandag 15.00 uur
De Bad Guys (NL)

zondag 12.30 uur
maandag 15.00 uur

Sonic 2 (NL)

Programma 14 april t/m 20 april

Het 19e-eeuws Parijs is een plek vol 
contrasten: passie en oppervlakkig-
heid, liefde en lust, leven en dood. 
Courtisane Violetta zingt enkele van 
Verdi’s meest gelauwerde aria’s, 
waaronder het vrolijke ‘Sempre libera’ 
bij haar aangrijpende en gepassio-
neerde ontmoetingen met Alfredo 

en Germont. Richard Eyres productie 
voor de Royal Opera vierde onlangs 
zijn 25 jaar op het podium van het 
Royal Opera House en keert dit jaar 
terug met de bejubelde operaster 
Pretty Yende als Violetta. Het koor is 
van de Royal Opera en het orkest van 
het Royal Opera House.

La Traviata - Royal Opera House

In 2005 trekt een olieverfpaneel met 
een afbeelding van Christus de 
aandacht van twee kunsthandelaren. 
Achter de slordige restauratie menen 
ze de hand van een meester te zien. 
Voor 1.157 dollar kopen ze het werk 
op. Het doek stijgt snel in waarde, 
maar intussen rijst ook de vraag naar 
de authenticiteit van het kunstwerk. 
Is het restaurateur Dianne Modestini 
bijzonder goed gelukt om de stijl van 
Da Vinci na te bootsen? Kunstcritici 

zijn sceptisch maar de belangen zijn 
groot. In ieder geval wordt het schil-
derij – nog voordat de geraad-
pleegde kunstkenners het eens zijn 
– in 2012 op de Leonardo-tentoon-
stelling in de National Gallery in 
Londen als een echte Da Vinci gepre-
senteerd. Duizelingwekkende 
bedragen worden geboden en het 
schilderij wisselt van eigenaar tot 
niemand meer weet waar het zich 
bevindt.

The Lost Leonardo
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AGENDA
VRIJDAG 15 APRIL

Paasbrunch met bingo om 11.00 
uur bij Welzijn Castricum aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. Deel-
name kost 2,50 euro (altijd prijs!) 
en deelnemers dienen zich aan te 
melden via info@welzijncastricum.
nl of 0251 656562.

G-disco met DJ’s Mervin en Dylan 
van 20.00 tot 22.00 uur in jonge-
rencentrum Discovery aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum. 
Toegang: 4 euro (inclusief twee 
consumptiemunten).

ZATERDAG 16 APRIL
Oorlogsmuseum 1940-1945 aan 
de Julianaweg 43 in Akersloot 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Entreeprijs: 2,50 euro (geen pin 
aanwezig). Parkeergelegenheid 
om de hoek nabij de jachthaven. 
Info via www.oorlogsmu-
seum1940-1945.nl.

Kunstproeverij van 11.00 tot 14.00 
uur bij Perspectief aan de Van 
Oldenbarneveldtweg 37 in 
Bakkum met demonstraties 
modeltekenen, abstract schilderen, 
hout of steen hakken, boetseren, 
glas snijden, gra�sch werken en 
�guratief schilderen met acryl- of 
aquarelverf. Info op www.perspec-
tiefcastricum.nl.

Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op 
Camping Bakkum aan de Zeeweg 
31 in Bakkum.

ZONDAG 17 APRIL
EERSTE PAASDAG

Paasbrunch om 10.30 uur (inloop 
10.15 uur) bij Evangeliegemeente 
Castricum in cultureel centrum 
Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Vooraf 
aanmelden via info@egcastricum.
nl.

Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op 
Camping Bakkum aan de Zeeweg 
31 in Bakkum.

Bierproeverij Dampegheest om 
15.00 uur in De Oude School aan 
de Schoolweg 1 in Limmen. 
Toegang gratis. Info op www.
dampegheest.nl/proe�okaal.

MAANDAG 18 APRIL
TWEEDE PAASDAG

Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op 
Camping Bakkum aan de Zeeweg 
31 in Bakkum.

DINSDAG 19 APRIL
Online bijeenkomst over slaappro-
blemen bij kinderen (1,5 - 12 jaar) 
door GGD Hollands Noorden van 
20.00 tot 21.15 uur. Aanmelden via 
www.ggdhn.nl/cursussen en info 
via telefoonnummer 088 0100550.

WOENSDAG 20 APRIL
Luisteren naar klassieke muziek 
met Gert Floor van 10.00 tot 12.00 
uur bij Toonbeeld aan de Geester-
duinweg 7 in Castricum. Centraal 
staan de jaren 20 van de vorige 
eeuw in Parijs: Erik Satie, de 
Groupe des Six en Igor Stravinski. 
Toegangsprijs: 8 euro. Aanmelden 
via www.bknw.nl/agenda.

Optreden zanger-gitarist Peter 
Dekker om 14.00 uur (inloop vanaf 
13.30 uur) in Heeren van Limmen 
aan de Dusseldorperweg 103 in 
Limmen. Dit optreden is bestemd 
voor gasten van de Zonnebloem. 
Voor info en vervoer bel met Ria 
Hooijboer (072 5052235). Foto: 
aangeleverd

Soepcafé door Transitie Castricum 
om 14.30 uur in de Tuin van Kapi-
tein Rommel aan de Stationsweg 
(nabij nummer 3, schuin tegenover 
het NS-station) in Castricum. Foto: 
aangeleverd

EXPOSITIES
De Zaanse kunstenares Inez 
Melessen (1956) exposeert op 
zondag 17 en maandag 18 april  in 
het kerkje De Kemphaan op eiland 
De Woude. In haar keramiek en 
drukwerk zoekt ze naar de grenzen 
van wat technisch mogelijk is. Het 
kerkje is geopend van 12.00 tot 
17.00 uur.

De expositie ‘Opstanding’ van 
kunstenares Riet Huurdeman is tot 
en met 17 april te zien in de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1 in 
Castricum. Geopend op de 
donderdagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur en vrijdagmorgen van 
10.30 tot 12.30 uur.

Kees Kalkman exposeert tot eind 
april schilderijen in de Tuin van 
Kapitein Rommel aan de Stati-
onsweg 3 (schuin tegenover het 
NS-station) in Castricum. De 
openingstijden zijn op werkdagen 
van 09.30 tot 16.30 uur.

Gemma Distelbrink exposeert haar 
werk tot en met 29 mei in Gemaal 
1879 aan de Fielkerweg 4 in Akers-
loot. Te zien zijn onder meer vogel-
portretten en objecten als elfen-
bankjes. Elke zondagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur geopend. 
Toegangsprijs gemaal: 1 euro 
(geen pinbetaling mogelijk).

Minou Spits exposeert tot en met 
30 mei kleurrijke en sfeervolle 
foto’s in restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117. 
Dagelijks te bekijken van 09.00 tot 
17.00 uur. Kijk op www.deoude-
keuken.net voor uitgebreide 
informatie.

Castricum - Boekhandel Laan 
probeert de zwaarmoedige dagen 
omtrent Oekraïne een lichtpunt te 
geven. Het thema ‘Eerste Liefde’ van 
de Boekenweek helpt daar goed aan 
mee. 
Een eerste liefde overspoelt je met 
gevoelens en verlangens die je eerder 
nog niet kende. Een nieuwe wereld 
vol behoeften, driften en onzeker-
heden openbaart zich. 
Om woorden te geven aan dat warme 
gevoel, aan die verwarring en 
heimwee, wenden we ons telkens 
weer tot de dichters en de schrijvers. 
Misschien daarom dat Ilja Leonard 
Pfeij�er het Boekenweekgeschenk 

mocht schrijven; hij heeft de leeftijd 
en tijd en vooral het vermogen om 
hierop terug te blikken en dat des te 
meer lyrisch te beschrijven. 
‘Monterosso Mon Amour’ is een 
verhaal over het belang van verhalen. 
Tegelijkertijd is het een ode aan de 
anonieme mensen die het literaire 
bedrijf draaiend houden, zoals boek-
handelaren, bibliotheekmedewerkers 
en organisatoren van lezingen. 
Wie deze week voor minstens 15 euro 
aan Nederlandstalige boeken koopt, 
krijgt het Boekenweekgeschenk 
cadeau. Achter in het geschenk is een 
QR-code, met een extraatje van de 
NS. Marieke Lucas Rijneveld, die sinds 

kort onder de naam Lucas verder 
gaat, heeft het Boekenweekessay ‘Het 
Warmtefort’ geschreven. Voor 5 euro 
is dit kleinood verkrijgbaar.

Boekenweek nog tot en met maandag

Gratis spullen voor Oekraïners 
in kringloopwinkel op Kooiplein

De kringloopwinkel is gevestigd in 
de voormalige Renault-garage. Twee 
vrijwilligers, een uit Nederland en 
een uit Oekraïne, zijn drie dagdelen 
in de week aanwezig om de spullen 
uit te delen. 
Wilt u spullen doneren? De kring-
loopwinkel zit verlegen om toiletarti-

kelen (tandpasta en tandenborstels, 
shampoo, douchegel), speelgoed 
(0-17 jaar) schone kleding, schoenen 
en accessoires (zonder gaten en 
scheuren). Ook baby- en kinders-
pullen zijn van harte welkom. Denk 
aan wipstoeltjes, ledikantjes, kinder-
wagens en loop�etsen. Spullen die 

niet bruikbaar zijn of langere tijd 
blijven liggen, worden geschonken 
aan Muttathara of een goed doel. 
Op de Facebookpagina ‘Castricum 
voor Vluchtelingen’ is meer infor-
matie te vinden over de kringloop op 
het Kooiplein. 
De openingstijden: maandag 
(tussen 15.00 en 17.00 uur), 
woensdag (tussen 15.00 en 17.00 
uur) en zaterdag (tussen 11.00 en 
13.00 uur).

Castricum - Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen vanaf deze week terecht 
op het Kooiplein voor kleding, speelgoed of een kinderwagen. De spullen 
worden gratis aan Oekraïners beschikbaar gesteld.

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mr. Mitchel Schildwacht

Een werknemer heeft recht op loon voor het werk 
dat hij heeft verricht. Veelal zal in de arbeidsover-
eenkomst of in de praktijk duidelijk blijken op wel-
ke dag het loon uiterlijk moet zijn betaald. Maar 
wat kan de werknemer doen als zijn werkgever 
het loon niet of niet tijdig heeft betaald?

Wettelijke verhoging
In de wet is opgenomen dat de werknemer 
recht heeft op een verhoging van zijn loon als de 
werkgever drie dagen te laat is met de betaling. 
Die verhoging bedraagt voor de vierde tot en 
met de achtste dag van het verzuim 5% per dag 
en voor de opvolgende werkdagen steeds 1% tot 
het maximum van 50% is bereikt. Dit maximum is 
al na een verzuim van 33 werkdagen bereikt. Een 
werknemer die dus een vordering heeft uit achter-
stallig loon zal aanspraak kunnen maken op een 
verhoging van maximaal 50% over zijn vordering. 

Een werknemer die bijvoorbeeld stelt een bedrag 
van € 10.000,-- te moeten ontvangen uit achter-
stallig loon van maanden geleden, kan op grond 
van de wet dus een verhoging vorderen van € 
5.000,--. Dit is voor de werkgever een behoorlijke 
sanctie. Wel kan de werkgever de rechter verzoe-
ken de verhoging te matigen.

Waarover is de wettelijke verhoging verschul-
digd?
De wettelijke verhoging is verschuldigd over het 
maand loon, eventuele bonussen, tantièmes, 
grati�caties, vakantietoeslag, maar ook over niet 
genoten vakantiedagen. 

Voorbeeld uit de 
praktijk
In een zaak van 
mijn cliënt heeft de 
werkgever nagela-
ten om het normale 
loon en de behaalde 
bonussen te betalen. 
Over deze bonussen 
bestond volgens de 
werkgever discussie. 
Hij was van mening 
die niet verschuldigd 
te zijn (mede vanwe-
ge de coronacrisis), waardoor hij die bonussen 
over de afgelopen jaren niet had betaald. Mijn 
cliënt was het daar niet mee eens. 

De rechter heeft in deze zaak bepaald dat de 
werkgever het loon en de bonussen inderdaad 
verschuldigd was, vermeerderd met een wette-
lijke verhoging van maar liefst 50%. Dit heeft tot 
een resultaat geleid van enkele tientallen duizen-
den euro’s. Voor de werkgever is dit dus een dure 
les geweest.

Een werknemer die zijn loon niet of niet tijdig 
krijgt betaald, doet er goed aan zich in een vroeg 
stadium juridisch te laten adviseren over zijn 
mogelijkheden. Hierbij geldt dat het in vrijwel 
alle gevallen mogelijk is een wettelijke verhoging 
te vorderen.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

Wat kan een werknemer 
doen als zijn werkgever 
het loon niet of niet tijdig 
heeft betaald?
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K 90

250 gram voor

€3,95

Walnoten
Boter, kaas en (paas)

eieren op de markt 500 gram€ 7,50
Heerlijk pikant en romig!

Boerenjoekel

Castricum - Bovenstaande artikelen zijn natuurlijk 
uitgebreid te verkrijgen bij het Hollands Kaascen-
trum op de markt, alhoewel de eieren dan zelf 
gekleurd moeten worden. Op de paasmarkt kost 
de Boerenjoekel uit Zegveld, een pittig romig 
kaasje, slechts 7,50 euro per pond omdat het Pasen 
is. Bij een visschotel van vishandel Beentjes zou ter 
versiering een eitje kunnen, maar dat is niet nood-
zakelijk, want het ziet er al uit om te smullen. Zo 
hebben ze gerookte trio’s, saladetrio’s en heerlijke 
zalmsalades tegen paashaasprijzen. Na het eieren 
zoeken lekker een deel visschotel met een advo-
caatje erbij en de dag kan niet meer stuk!

Geen visschotel? Dan kan een eiersalade als afwisse-
ling er zeker bij met datzelfde advocaatje of toch iets 
sterkers? Die eiersalade of zelfs huzarensalade wordt 
uiteraard gevuld met zoete of andere heerlijke aard-
appelen van Karel of Joost Jansen, die overigens 
speciale paasaardappelen in de aanbieding hebben. 
Trouwens, in die salades kunnen noten van Pi-Nuts 
zorgen voor die pittige smaak in de salades of 
gewoon lekker in een schaaltje ernaast. Rond de 
paasdagen heeft Pi-Nuts de walnoten tegen een 
speciaal paasprijsje.

Daarbij is het bij het eieren verstoppen wel handig de 
eieren vooraf hard te koken om geknoei bij het 
zoeken te voorkomen met resten in de tuin of zelfs 
onder die mooie nieuwe relax-stoel. Fijne paasdagen! 
Tekst: Aart Tóth

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

OVERHEERLIJKE 
PAASSPECIALITEITEN

MET ONZE VIS PAASTIPS, ZORGEN 
WIJ DAT DE PAASHAAS NIKS MIST.

EN OP HET MENU NATUURLIJK VIS, 
WANT DAT IS OOK MET PAAS HET 

LEKKERSTE WAT ER IS.

Karel Jansen

WE HEBBEN WEER NIEUWE 
OOGST AARDAPPELEN!

HEERLIJK VOOR BIJ DE ASPERGES!!

Akersloot - Op zondag 3 april 
opende Gemaal 1879 haar deuren 
met een expositie van Gemma Distel-
brink. Toepasselijk opende hoog-
heemraad Klazien Hartog van HHNK 
deze solo-expositie. Nu was het de 
bedoeling om aan de hand van 
Gemma’s kunstwerk, een bollenprik, 
buiten in het water het verschil in 
waterstand te laten zien als dit histo-
rische gemaaltje draait. Maar waar 
Distelbrink het vorige week maandag 
had neergezet, stond het kunstwerk 
later niet meer. Weg, foetsie! Alleen 
de onderkant stond er nog, onder 
water. De bollenprik was verdwenen. 
De kunstenaar voelt zich gevleid dat 
iemand haar kunstwerk zo mooi 
vindt, maar reageert: ,,Blijf met je 
tengels er van af. Er hing een bordje 
met uitleg aan het hek, met het 
verzoek het kunstwerk te laten staan. 
Maar dat mocht niet baten.’’ In het 
gemaal exposeert Distelbrink een 
nieuwe collectie oersnavels, enkele 
vogelportretten en laat ze zien 
waarom de �lm Silence of the Tides 
haar bollenprikken op de Waddenzee 
heeft opgenomen. De expositie is tot 
29 mei te zien op alle zondagen van 

13.30 tot 16.30 uur. Tips over de dief-
stal van de bollenprik graag per 
e-mail (info@gemmadistelbrink.nl).

Kunstwerk verdwenen
uit water bij Gemaal 1879

De bollenprik zoals hij vóór de diefstal 
in het water stond bij Gemaal 1879. 
Foto: aangeleverd

In het kunstproject worden bewo-
ners uit de gemeente Castricum 
geïnterviewd over hun dromen. Deze 

dromen worden door beeldend 
kunstenaar Denise Kamp vertaald 
naar kunstobjecten. De bedoeling is 

Leerlingen Bonhoeffer brengen 
dromen in beweging
Castricum - In opdracht van de kunstenaars Eva Lute en Denise Kamp zijn 
drie leerlingen van het Bonhoe�ercollege momenteel bezig een kineti-
sche installatie te ontwerpen voor het kunstproject ‘Dromen Delven 
Dromen Dragen’, dat begin dit jaar subsidie kreeg van de gemeente 
Castricum.

Technasiumleerlingen Linda, Luna en Hanna. Foto: aangeleverd

dat deze objecten uiteindelijk de 
lucht in worden getakeld en door het 
publiek in beweging worden 
gebracht. Maar hoe? Daar buigen 
Linde, Luna en Hanna, leerlingen van 
het Technasium, hun creatieve geest 
over onder begeleiding van New 
media artist Eva Lute.

Het Technasium is een vorm van 
onderwijs waarbij leerlingen inno-
vatieve oplossingen verzinnen voor 
bedrijven of opdrachtgevers die een 
nieuwe en verse blik voor een 
oplossing willen. Een hele uitda-
ging, die in dit geval ook in de prak-
tijk moet worden gebracht. Linde, 
Luna en Hannah: ,,Normaal los je 
een probleem op met een advies-
rapport of een maquette en nu 
gaan we een daadwerkelijk kunst-
werk maken.’’

De uiteindelijke presentatie van 
‘Dromen Delven Dromen Dragen’ zal 
plaatsvinden in de zomer van 2022 in 
het Ketelhuis op het Duin en Bosch-
terrein in Bakkum. Ondertussen is 
het maakproces op Instagrampagina 
www.instagram.com/dromen.delven.
dromen.dragen/ te volgen. Wilt u zelf 
ook uw droom delen? Dat kan op 
https://dromendelvendromen-
dragen.cargo.site/ in de online 
dromengalerie.





Roxworst is ontstaan uit een pure passie voor 
gedroogde worst soorten. Rox vertelt: ,,Ik ben 
als kind in contact gekomen met deze Franse 
lekkernij doordat we altijd op vakantie naar 
Frankrijk (Ardèche) gingen. Dan kwam er altijd 
een borrelplank op tafel. In 2010 zijn we zelf in 
Frankrijk gaan wonen en zo leerde ik nog meer 
Franse delicatessen kennen. Voor mijn bedrijf 
ging ik op onderzoek uit in de Ardèche. Ik kwam 
uit bij Alain, een dorpsgenoot van mijn ouders 
in Berrias et Casteljau. Een gepassioneerde man 
met een familiebedrijf vol Franse delicatessen. 
De familie staat al jarenlang iedere dag op de 
markt.’’ De worsten zijn via www.roxworst.nl te 
bestellen en ook verkrijgbaar bij het Kaaswin-
keltje en Slagerij Van der Meer in Castricum.

Franse delicatessen bestel je 
gewoon bij Roxworst

Paas aanbieding 
3 voor 15 euro!
Te bestellen via www.roxworst.nl

(aanbieding is alleen via de site geldig)
Verkooppunten zĳ n Slagerĳ  van der Meer 

en het Kaaswinkeltje in Castricum Rox is eigenaresse van het bedrijf 
Roxworst. Foto: aangeleverd

Castricum - Voor een overheerlijke gedroogde worst volgens traditioneel Frans 
recept hoef je niet de grens over te steken. Deze delicatessen zijn dankzij het 
bedrijf Roxworst sinds enige tijd ook gewoon online te koop.

2de Paasdag geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur  

Kom naar het gezelligste Tuincentrum 
in de Regio voor de mooiste Planten!

Bel 0251 - 312 114

BEMEST NU UW GAZON 
VOOR EEN GROEN VOORJAAR

Amerikaanse Sering €7,99 voor €5,99

Lavendel €6,99 voor €4,99

Convolvulus €9,99 voor €7,99

Akersloot - Na wat ambtelijke obstakels te 
overwinnen, slaagden hovenier Frits Janssen 
en tuinderszoon Rinus van Bohemen er in 
1982 in om een vergunning te krijgen voor 
het openen van een tuincentrum aan Klein 
Dorregeest. Op een terrein van zesduizend 
vierkante meter begonnen de zwagers met 
de verkoop van violen, heesters, coniferen 
en allerlei tuinbenodigdheden. Daarnaast 
hielden Frits en Rinus zich bezig met het 
ontwerpen, aanleggen en onderhouden van 
tuinen. Toen zwager Rinus er in 1990 mee 
stopte, ging Frits verder en veranderde hij de 
naam in Tuincentrum Frits Janssen.

De oude opstallen maakten later plaats voor 
een mooie kas en in 2006 nam zoon Dennis 
het bedrijf over. Hij bezit volop kennis en 
praktijkervaring, die hem met de paplepel 
werd ingegoten. Onder zijn leiding breidde 
het bedrijf zich uit met een mooie show-
room voor sierbestrating. De kamerplanten 
maakten ruimte voor een uitgebreide 
dierenafdeling en het bedrijf sloot zich aan 
bij GroenGilde. Hierdoor is het een echt 
‘groen’ tuincentrum geworden. Er is een 
groot assortiment heesters, vaste planten en 

bomen. Ruin vijfhonderd soorten vaste 
planten staan netjes op thema gesorteerd, 
zoals vlinder/bijenlokkers, zomerbloeiers, 
bodemdekkers, schaduwplanten, winter-
groen, alpine/rots en geurende planten.

Wild en inheems
Nieuw dit jaar is het thema ‘wild en inheems’. 
Dit zijn planten die van nature thuishoren in 
Nederland en op eigen kracht, dus zonder 
menselijk ingrijpen, naar Nederland 
gekomen zijn. Deze planten zijn beter 
aangepast aan het Nederlandse klimaat, 
beter bestand tegen ziektes en trekken meer 
bijen, vlinders en vogels aan dan exotische 
soorten. Verder verkoopt Tuincentrum Frits 
Janssen allerlei potterie, tuinaccessoires, 
diervoerders en een goed assortiment aan 
meststo� en voor de (groente)tuin en het 
gazon. Ook voor bestratingsmateriaal, schut-
tingen, vlonders en priëlen is de keuze groot. 
De enthousiaste medewerkers beschikken 
over veel groenkennis en geven graag 
advies op maat. 
Kortom: Tuincentrum Frits Janssen is echt de 
moeite waard! Tweede paasdag geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur.

Tuincentrum Frits Janssen bestaat 40 jaar

Het tuincentrum zoals het er vroeger uitzag (inzet) en de uitbundige bloemenpracht 
die je er tegenwoordig kunt aantre� en. Foto’s: aangeleverd

Heerlijk Pasen!



Heerlijk Pasen!
OP VERTOON VAN DEZE

ADVERTENTIE KRIJGT U 10 %
KORTING OP UW DINER

Dorpsstraat 66A Castricum
www.restaurantannapurna.nl

0251- 65 97 22

ELKE 3E
ZONDAG
VAN DE
MAAND

PROEF-
LOKAAL
15.00 - 20.00 UUR
WWW.DAMPEGHEEST.NL

ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEF-
LOKAAL

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

15.00 tot
20.00 uur

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

DAMPEGHEEST.NL

KOM PROEVEN...
ELKE 3E
ZONDAG
VAN DE
MAAND

PROEF-
LOKAAL
15.00 - 20.00 UUR
WWW.DAMPEGHEEST.NL

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

KOM PROEVEN...
Annapurna heeft paasverrassing

Anil Sharma geheel links met twee van de 
vakbekwame koks klaar om u te ontvangen. 
Foto: Aart Tóth

Castricum - Intussen goed ingeburgerd; 
Indiaas & Nepalees restaurant Annapurna 
aan de Dorpsstraat 66a. Geen speciaal paas-
menu, maar altijd de vertrouwde kwaliteit 
en heerlijke smaken. Mocht u vooraf een 
keuze willen maken uit het uitgebreide 
menu, dan kan dat zelfs op afstand via www.
restaurantannapurna.nl om vervolgens te 
gaan bespreken via de site of per telefoon 
(0251 659722).

Op diezelfde manier kunt u buiten het 
bespreken van een tafel ook terecht voor 
afhaal- of bezorgbestellingen om thuis te 
gaan smullen. Op de eerste paasdag is er 
zelfs een paasverrassing bij uw heerlijke 
maaltijd. Tweede paasdag is Annapurna 
gesloten. 

De evenementenkalender is gevuld 
met lentebokkentochten en bierfesti-
vals, de horeca roept om speciaalbier 
voor de toeristen en de lokale bierlief-
hebbers, bierpakketten worden weer 
cadeau gegeven en de fusten bier 
worden leeggetapt bij thuisfeesten.

Brouwer Perry: ,,Hier hebben wij op 
gewacht, het moment dat het feest 
weer losbarst en we zijn er helemaal 
klaar voor. De afgelopen jaren 
hebben we natuurlijk niet stilgezeten, 

we hebben de brouwprocessen 
geoptimaliseerd en geïnvesteerd in 
nieuwe apparatuur, waardoor we 
onze lokale bieren nog beter kunnen 
brouwen met stabiele kwaliteit. Dit 
gaat nu enorm helpen bij de groei en 
verder positioneren van ons biermerk 
in onze regio.’’

Brouwer Kees: ,,Onze lentebock Ut 1e 
Kieft-ai vliegt de deur uit en ook het 
Alkmaars Blondje is niet aan te 
slepen, die blijven we maar 

Voorjaarsdrukte losgebarsten bij 
Brouwerij Dampegheest
Limmen - De terrassen zitten vol en alle verjaardagen en partijen worden 
weer gevierd. Ook bij Brouwerij Dampegheest is goed te merken dat 
iedereen, na jaren met beperkende coronamaatregelen, het normale leven 
weer heeft opgepakt en geniet van het prachtige voorjaar.

Bezoekers krijgen een rondleiding door de brouwerij. Foto: aangeleverd

Restaurant Annapurna is geopend van 
dinsdag t/m zondag van 16.45 tot 21.45 uur, 
dus genoeg tijd om te bestellen of lekker 
bediend te worden door Anil en zijn team.

brouwen… We geven weer volop 
groepsrondleidingen in de brouwerij 
en ook in ons maandelijkse Proe� o-
kaal (zondag 17 april) is iedereen 
weer welkom, het er weer ouderwets 
gezellig!’’

Kijk op www.dampegheest.nl voor 
meer informatie over de bieren, de 
brouwerij, de rondleiding, de evene-
menten en het proe� okaal.

Kom in de kas
bij kwekerij

Cristian
Schilder

www.kwekerijcristianschilder.nl 

2DE PAASDAG 
GEOPEND

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur

RIJKSWEG 127 LIMMEN
(achter Keer op Keer)

GEOPEND VAN
10.00 - 16.00 UUR

alewijnott.nl  |  Koraalstraat 4 Alkmaar  | 072-5406000



de Paaskip in vol ornaat. Foto: Aart Tóth

Castricum - Buiten de speciale paas-
aanbiedingen van de ambulante 
handel is er nog een individu dat met 
presentjes rondloopt om uit te delen. 
Net als jaren ervoor zorgt een levens-
grote paaskip, ingehuurd door 

ondernemers uit het dorpshart, voor 
opschudding in dat dorpshart waar-
onder de vrijdagmarkt. Een nog 
grotere uitdaging dus om de markt 
te bezoeken.

Paaskip bezoekt weekmarkt 
met presentjes

de Paaskip in vol ornaat. Foto: Aart Tóth

Paaskip bezoekt weekmarkt Paaskip bezoekt weekmarkt 
met presentjesmet presentjes
Paaskip bezoekt weekmarkt 

Heerlijk Pasen!
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Brunel Solar Team showt zonneauto bij Ruiterhuys
Castricum - Lars van Keulen, die vroeger in Castricum woonde en werkte, maakt deel uit van een team van 
Delftse studenten dat bouwt aan een nieuwe zonneauto voor een race in Zuid-Afrika. Afgelopen vrijdag konden 
de bezoekers van Gasterij Het Ruiterhuys zo’n type bewonderen.

Door Hans Boot

De 21-jarige Lars van Keulen, tech-
nisch manager van het Brunel Sonar 
Team, voelt zich weer helemaal thuis 
als de zonneauto wordt uitgeladen 
bij Het Ruiterhuys: ,,Ik heb altijd bij 
mijn ouders in Castricum gewoond, 
waar mijn opa een kledingzaak had 
in de Torenstraat. Met veel plezier 

heb ik naast mijn studie werktuig-
bouwkunde in dit restaurant 
gewerkt. Nu woon ik in Delft en heb 
vorig jaar mijn bachelor gehaald. Ik 
ben toen mee geweest naar de race 
voor zonneauto’s in Marokko. Met 
tien andere studenten van de Techni-
sche Universiteit wordt nu de Nuna 
11 gebouwd. Deze auto gaat in 
september van start tijdens de acht-

daagse Sasol Solar Challenge in Zuid-
Afrika van Johannesburg naar 
Kaapstad.’’

Proefritten
Lars licht toe wat er allemaal bij het 
project komt kijken: ,,We doen alles 
in samenwerking met partners en 
sponsoren. Elk jaar wordt het team 
ververst om nieuwe input en een 

frisse blik op innovaties te krijgen. De 
auto rijdt volledig op zonne-energie. 
We starten met een volle accu en 
onderweg mogen we alleen bijladen 
met een zonnepaneel dat op de auto 
ligt. Het grootste deel van de auto 
wordt in Delft ontwikkeld, waar we 
een werkplaats met kantoor hebben. 
Op dit moment zijn we bezig met de 
bouw van een nieuwe motor en 
begin mei vinden de eerste proef-
ritten plaats. Reuze spannend 
natuurlijk.’’

Titel
Ondanks dat de temperatuur nog 
aan de frisse kant is, willen verschil-
lende gasten van het Bakkumse 
restaurant het bijzondere voertuig 
met eigen ogen aanschouwen. Lars 
zegt daarover: ,,Het was leuk om op 
deze manier jong en oud te kunnen 
inspireren op het gebied van duur-
zaamheid en innovaties. We kijken 
uit naar de elfde race in Zuid-Afrika, 
waaraan vijftien deelnemers vanuit 
de hele wereld meedoen. Tot nu toe 
zijn we tien keer eerste geworden in 
dit soort races en we zijn vast van 
plan om daar een elfde titel aan toe 
te voegen!’’

Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 

Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor 
publicatie. 

Geboortes

Castricum: 28-03-2022 Emma Loi 
dochter van Giorgia Saba en Fran-
cesca Loi; 31-03-2022 Leo Antonius 
Smorenberg zoon van Robertes H. 
Smorenberg en Naomi W.M. 
Verheijen.

Elders: 24-02-2022 Juul Elise Aagje 
van Oostrom dochter van Sebas-
tiaan van Oostrom en Anna A.M. 
Veldt.

Overledenen

Castricum: 12-03-2022 Franciscus 
Antonius Gunther, gehuwd met 
Catharina G. Vleugel; 13-03-2022 
Petrus Cornelis Johannes Nieu-
wenhuizen, gehuwd met Klaasje 
de Wit; 13-03-2022 Bernard 
Herman Boonstra, gehuwd met 
Vera C. Blom; 16-03-2022 Otto Ott, 
weduwnaar van Ali Kooijman; 
20-03-2022  Adriaantje van Drecht, 
weduwe van Jan S. Visser; 22-03-
2022 Wilhelmina Margaretha Maria 
Min, gehuwd met Gerardus C.J. 
Veldt; 25-03-2022 Geertje Cornelia 
Koelewijn, gehuwd met Arjen 
Mulder; 27-03-2022 Arieda den 
Hertog, weduwe van Nikolaas T.W. 
Karsemeijer.

Limmen: 24-03-2022 Wilhelmus 
Nicolaas Boersen, gehuwd met 
Johanna D.M. Konijn.

Burgerlijke stand 
Castricum

Door Aart Tóth

De presentatie van het festijn is in 
handen van Nienke van den Berg. 
Zangeres Patricia van Haastrecht 
zorgt samen met de Shenk Enter-
tainment-begeleidingsband voor 
een vette show. Het geheel wordt 
gedirigeerd Rolien Eikelenboom, 
waarbij de choreogra�e in handen 
is van clubMariz. Belangstellenden 
kunnen vanaf 1 mei plaatsbewijzen 
aanscha�en via www.kidsinconcert.
nl en die online betalen. Er zijn 
twee concerten, te weten om 13.00 
en 19.00 uur. Zorg dus niet voor 

teleurstellingen en bestel snel na 1 
mei.

Financiering
Ondanks dat de organisatoren 
voornamelijk vrijwilligers zijn, zijn 
er natuurlijk kosten voor de inhuur 
van apparatuur en dergelijke. Hier-
voor �nanciën bijeen brengen blijkt 
een behoorlijke klus, waarbij elke 
bijdrage welkom is. Alles wat na 
betaling van de kosten overblijft, is 
voor de NCFS. Die stichting doet er 
alles aan kinderen met een taai-
slijmziekte zo goed mogelijk te 
begeleiden en onderzoek naar 

medicijnen ervoor mogelijk te 
maken. Zowel particulieren als 
ondernemingen in de regio 
Castricum roepen we dan ook op 
een bijdrage over te maken aan de 
Stichting Kids in Concert via 
NL61RABO0349777659. De stich-
ting is ANBI-geregistreerd, dus 
�scaal aantrekkelijk. Doe mee!

Oefenen
Intussen zijn de bijna vijfhonderd 
leerlingen van de basisscholen en 
brugklassers �ink aan het oefenen 
en zijn er zelfs, samen met het 
NCFS, projecten van gemaakt op 
middelbare scholen. 

Maar ook basisschoolleerlingen zijn 
volop bezig, zoals op bijgaande 
foto bij basisschool Helmgras te 
zien is. 

Dus graag tot ziens op 18 juni!

Castricum - Op 18 juni vindt ‘Kids in Concert’ plaats: twee optredens met 
zo’n vijfhonderd leerlingen van basisscholen en brugklassen uit de 
gemeente Castricum. De grote hal van sporthal De Bloemen zal dan zijn 
omgetoverd tot een geweldig theater waar het spektakel zal plaats-
vinden. De opbrengst van de kaartverkoop en mogelijke sponsorinkom-
sten komen ten goede aan de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 
(taaislijmziekte).

Kids in Concert vraagt uw aandacht!
Basisschool Helmgras zingt het uit met Rolien van Eikelenboom aan de leiding. Foto: Aart Tóth

Door Henk de Reus

De organisatie legt op dit moment 
contact met sponsoren. Deze kunnen 
zich uiteraard zelf ook aanmelden. 
Daarnaast start zij binnenkort met 
het werven van vrijwilligers. Hiervoor 
zal nog een aparte oproep worden 
geplaatst. Wie het leuk vindt kan zich 
alvast aanmelden via www.triatlon-
castricum.com.
Woordvoerder Gert Stoppels is blij 
dat de Full of life triatlon dit jaar kan 
plaatsvinden. ,,Corona gooide de 
afgelopen twee jaar roet in het eten. 
Daar waar de voorbereidingen al 
waren ingezet en atleten mochten 
hopen dat de triatlon zou doorgaan 

moesten wij deze uiteindelijk toch 
weer afblazen. Dit was voor de 
atleten niet leuk, maar ook voor ons 
als organisatie niet. We zijn blij dat we 
corona nu achter ons kunnen laten 
en dat Castricum straks weer van een 
prachtig evenement kan genieten.’’
De organisatie laat verder weten dat 
de atleten die zich al in 2020 hadden 
ingeschreven hun startbewijs 
behouden en straks fris en getraind 
aan de start in het zwembad de Witte 
Brug kunnen verschijnen. Hier begint 
de triatlon met het onderdeel 
zwemmen. De �nish is na de onder-
delen �etsen en hardlopen op het 
horecaplein. In de aanloop naar de 
triatlon volgen nog nadere berichten.

Full of life triatlon na twee jaar 
terug op de kalender
Castricum - De vierde editie van de Full of Life triatlon Castricum gaat door 
op zondag 3 juli aanstaande in en rondom het dorpshart van Castricum. De 
organisatiecommissie is druk doende om na de coronaversoepelingen van 
het kabinet de organisatie weer in goede banen te leiden.

Twee jaar lang moest Castricum de Full of Life triatlon missen, maar dit jaar gaat hij 
door. Foto: aangeleverd

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Lars van Keulen bij zonneauto Nuna Phoenix. Foto: Brunel Solar Team
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Door Henk de Reus

We schrijven het jaar 1922. Riek 
wordt op 8 april van dat jaar in Land-
smeer geboren. Ze is het vijfde kind 
op rij en heeft al vier broertjes. De 
echtelijke woning blijkt op vrucht-
bare grond te staan want na Riek zien 
nog zes jongens en vier meisjes het 
levenslicht. Het oudste en het 
jongste kind schelen 29 jaar in leef-
tijd. Drie zusjes en twee broers zijn 
nog in leven. Op de vraag hoe oud ze 
op dit moment zijn noemt Riek na 
kort hoofdrekenwerk feilloos de 
leeftijden.

Sterk geslacht
Als je in haar appartement in De 
Boogaert binnenkomt valt onmiddel-
lijk een grote zwart-wit foto midden 
op de tafel op. Deze is gemaakt ter 
gelegenheid van het 45-jarig huwe-
lijk van haar ouders in 1960. Alle vijf-
tien kinderen staan achter het 
bruidspaar, terwijl ze uitbundig naar 
de fotograaf zwaaien.

Als je Riek voor het eerst ontmoet 
denk je met een vrouw van halver-
wege de tachtig te maken te hebben. 
Ze ziet er heel verzorgd uit. Haar 
lippen en wenkbrauwen werkt ze 
elke ochtend zelf bij, al gaat dat de 
laatste tijd wel wat moeilijker 
vanwege een schouderblessure.

Deze liep ze vier jaar geleden op. Als 
de verslaggever opmerkt dat 
mevrouw er nog zo jong uitziet 
reageert ze gevat. ,,Ik ben net een 
oude auto. Aan de buitenkant 
kunnen ze zo’n ding nog aardig 
oplappen, maar als je onder de 
motorkap kijkt krijg je een heel ander 
beeld.’’ Ze doelt op de schouderbles-
sure en op een knie die niet meer wil. 
Hierdoor is ze minder mobiel. 

Hendrika ziet alles nog goed zonder 
bril. Ze komt uit een sterk geslacht. 
Haar moeder werd 91 jaar en haar 
vader bijna tachtig. De laatste was 
eierenexporteur. Jaarlijks belandde 

een grote hoeveelheid eieren in 
Engeland.

Huwelijk
Op 13 april 1944 trouwde Riek met 
Henk Bremer. Het huwelijk duurde 36 
jaar. Riek en Henk kregen twee 
kinderen, zoon Boudewijn en een 
dochter Henriette (Jet). Boudewijn 
overleed helaas op 66-jarige leeftijd. 
Dochter Jet is 75 en woont samen 
met haar man Jaap in Frankrijk. Riek 
heeft zeven kleinkinderen en negen 
achterkleinkinderen.

Toen ze trouwde verhuisde Hendrika 
naar Amsterdam. Hier heeft ze het 
grootste deel van haar leven 
gewoond. Zeven jaar terug verhuisde 
ze naar Castricum. Hier betrok ze een 
appartement in Sans Souci. 

Omdat het fysiek wat minder ging en 
ze zorg nodig had verhuisde ze 
anderhalf jaar geleden naar De Boog-
aert. Vanuit haar appartement kijkt 
ze uit op een prachtige vijver. Ze is 
nog steeds blij met haar hulp Alie die 
na haar verhuizing nog steeds 
bijspringt met administratieve 
klusjes en boodschappen doen.

Oorlog
Hendrika is op de hoogte van het 
actuele nieuws en er ontgaat haar 
niets. ,,De oorlog in Oekraïne grijpt 
mij erg aan omdat ik zelf als jong 
volwassene de Tweede Wereldoorlog 
meemaakte. Ik was achttien toen de 
oorlog uitbrak. Het zouden de 
mooiste jaren van je leven moeten 
zijn. Mijn vader moest onderduiken 
en in zijn pakhuis vonden onderdui-
kers onderdak. Ik weet daardoor heel 
goed wat de mensen in Oekraïne 
meemaken. Ik volg de tv serie ‘ Het 
Verhaal van Nederland’ en merk dat 
de mensheid in twee millennia nog 
weinig heeft geleerd. Het gaat steeds 
om geld en macht.’’

Hobby’s
Hendrika vermaakt zich overdag 
prima op haar kamer. Ze leest en 
puzzelt graag en speelt Wordfeud op 
haar iPad. Ook leest ze de krant. Ze 
zegt soms tijd te kort te komen. Tot 
vier jaar geleden ging Riek regel-
matig met het vliegtuig naar haar 
dochter en schoonzoon in Frankrijk. 
Tegenwoordig onderhoudt ze het 
contact via Facetime en bellen. 
Vanwege haar verjaardag zijn Jet en 

Jaap een paar weken overgekomen.

Feestje
Afgelopen zondag vierde Riek haar 
verjaardag met dochter Jet, schoon-
zoon Jaap en de klein- en achter-
kleinkinderen. Het werd een gezellig 
familiefeestje in De Oude Keuken.

Castricum - In het jaar dat Hendrika (Riek) Bremer-De Goede het levens-
licht ziet duikt zwemmer en latere �lmster Johnny Weismuller als eerste 
mens onder de minuut op de 100 meter vrije slag en ontdekken Frederick 
Banting en Charles Best het hormoon insuline tegen suikerziekte. Afge-
lopen vrijdag mocht Riek zich ‘eeuweling’ noemen.

Castricum is een nieuwe eeuweling rijker

Mevrouw H.G. Bremer-De Goede tikte afgelopen vrijdag de 100 jaar aan. Foto: Henk 
de Reus

Hendrika, als baby in de armen van 
haar moeder, bijna honderd jaar 
geleden. Foto: aangeleverd

Familiefoto ter gelegenheid van het 45-jarig huwelijk van Riek’s ouders. Riek is de vijfde persoon van links. Foto: aangeleverd

Door Henk de Reus

Vera woont twaalf jaar in Castricum 
en volgde in Rusland een opleiding 
als jurist. Zij had een bijbaantje als 
actrice, maar kon hiermee in Rusland 
niet de kost verdienen. 

In Nederland ontwikkelde ze haar 
talent als actrice verder. Ze volgde 
een opleiding aan de Toneelschool 
‘De Trap’ en is nu freelance actrice en 
model. 
Dit jaar doet zij mee aan de verkie-
zing van Mrs. Universe Netherlands 
waarvan de �nale op 5 juni 
plaatsvindt.

Verkiezing
Het is een schoonheidsverkiezing 
voor vrouwen vanaf 25 jaar. Ook 
vrouwen van 18 jaar en ouder die 

kinderen hebben of getrouwd zijn 
kunnen deelnemen. Er doen wereld-
wijd tachtig landen aan de verkiezing 
mee. 
Naast een hal�arig traject waarin alle 
�nalisten trainingen, fotoshoots, 
catwalklessen en diverse workshops 
krijgen, zet de organisatie zich in 
voor het goede doel: ‘Stop Domestic 
Violence Against Women’.

Vera: ,,Er wordt gekeken naar 
persoonlijkheid, motivatie, inzet en 
zakelijke competenties. Daarom 
krijgen we ook opdrachten die we 
moeten uitvoeren. De resultaten 
hiervan worden meegenomen in de 
eindbeoordeling.’’

Sponsors
Vera heeft sponsors nodig. ,,Onze 
vaardigheden als zakenvrouw 

worden getest. Bij een beauty 
contest hoort ook het vinden van 
een sponsor.’’
De sponsoring kan in de vorm van 
een bedrag zijn, of door het beschik-
baar stellen van een product of 
dienst. Denk bijvoorbeeld aan het 
uitlenen van een galajurk voor de 
�naleshow, het verzorgen van de 
visagie of de hairstyling. 

Sponsors ontvangen een link voor de 
livestream van de �naleshow. De 
naam en het logo van de sponsor 
worden opgenomen in het program-
maboekje dat breed verspreid wordt. 

Ook komen sponsors in aanmerking 
voor een fotoshoot met de �naliste 
(inclusief �nalistenlint), om zo 
bedrijfsreclame te kunnen maken. 
Tenslotte wordt de bedrijfsnaam 
vermeld op social media.

Contact
Lijkt het u leuk om Vera te spon-
soren, neem dan contact met haar 
op via www.facebook.com/vera.

fetisova of via Instagram (@
verafetisovamodel)

Castricum - Vera Fetisova (43) speelt een belangrijke rol bij het vinden 
van gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen. Ook begeleidt zij 
beide. Wat echter niemand weet is dat de Castricumse een �naleplaats 
behaalde bij de verkiezing van Mrs. Netherlands Universe 2022. Zij zoekt 
sponsors om deze titel binnen te halen.

Castricumse in finale Mrs. Netherlands Universe 2022

Vera doet in juni een gooi naar de titel Mrs. Netherlands Universe 2022. 
Foto: aangeleverd
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Castricum - De maandelijkse G-disco 
wordt toch nog één keer op de 
vertrouwde locatie gehouden. De 
bezoekers zijn vrijdag 15 april 
welkom van 20.00 tot 22.00 uur in 
jongerencentrum Discovery aan de 
Dorpsstraat 2a. De DJ’s Mervin en 
Dylan draaien zoals gebruikelijk de 
grootste hits en zorgen ervoor dat 
het echt een feestje wordt. De 
toegangsprijs bedraagt 4 euro inclu-
sief twee consumptiemunten.

G-disco nog één keer 
in Discovery

Na een zware auditieronde waar 
maar liefst 75 auditanten op af 
kwamen, bestaat de groep spelers dit 
jaar uit 33 jongens en meiden. Het 
zijn leerlingen van de brugklas tot en 
met de eindexamenklassen en uit 
alle niveaus. Sinds oktober repeteert 
de cast en crew van JPTeens on Stage 
twee keer per week op spelscènes, 
meerstemmige zang en spectaculaire 
dansen. ‘Donna’s dagboek’ is de elfde 
productie van JPTeens on stage en 
het belooft net als alle voorgaande 
edities weer een spektakel te 
worden.

Zara Taylor (17), Lieke Dane (15), 

Celine van der Horst (19), Sophie van 
der Schaaf (17) en Mitchell Raats (17) 
spelen de hoofdrollen met grote 
verve. Zara vertelt: ,,Ik speel Donna 
en dat is een uitdagende rol met veel 
spel en solozang. Het to�e aan deze 
rol is dat Donna een rollercoaster aan 
emoties doormaakt in de voorstelling 
van anderhalf uur.’’ Lieke voegt toe: 
,,Toen ik auditie deed voor JPTeens 
on Stage hoopte ik heel erg op deze 
rol. Al jaren ben ik groot fan van deze 
musical en kon ik alle liedjes al 
meezingen. Toen ik hoorde dat ik de 
rol van Sophie mocht spelen sprong 
ik een gat in de lucht!.’’
De periode van �nishing touch is nu 

aangebroken. De laatste hand aan 
scènes, kleding, rekwisieten en 
decorstukken wordt gelegd. De repe-
tities bestaan nu voornamelijk uit 

doorlopen, oftewel het hele stuk in 
volgorde spelen inclusief decor- en 
kledingwissels. Allemaal bedoeld om 
er een prachtige voorstelling van te 
maken. Op 18, 19 en 20 april speelt 
JPTeens on Stage in totaal acht voor-
stellingen in de aula van school (De 
Bloemen 65 in Castricum). Voor de 
drie avondvoorstellingen (19.45 - 
21.15 uur) zijn nog kaarten beschik-
baar. Twijfel niet om deze talentvolle 
groep jongeren te zien schitteren en 
bestel je kaarten voor 8 euro per stuk 
door te bellen naar de receptie van 
school: 0251 652571 (08.30 - 16.00 
uur op werkdagen) of kijk op ww.
jpthijsse.nl voor meer informatie. 
Volg ook via Instagram: @
jpteensonstage.

Castricum - Volgende week maandag, dinsdag en woensdag speelt de 
musicalgroep van het Jac. P. Thijsse College de voorstelling ‘Donna’s 
dagboek’. Het verhaal gaat over Sophie, die op het punt staat te trouwen 
met Sky. Haar moeder Donna wordt op het mooie Griekse eiland met 
haar bruisende verleden geconfronteerd. Ze ontmoet drie voormalige 
liefdes en mogelijke vaders van Sophie. Sophie, die door haar echte 
vader weggegeven wil worden, probeert uit te vinden wie van de drie 
mannen dat is.

JPTeens on stage klaar om te schitteren

Castricum - Vanuit Transitie 
Castricum zetten de vrijwilligers van 
het Soepcafé op woensdag 20 april 
de pannen weer op het vuur. Kom 
gratis soep en brood eten en geniet 
van elkaars gezelligheid. De spullen 
voor dit duurzaamheidsinitiatief 
worden belangeloos ter beschikking 
gesteld door groentebroers Beentjes 
en bakker Brakenho�. Inloop: 14.30 
uur. Het soepcafé vindt plaats in de 
Tuin van Kapitein Rommel aan de 
Stationsweg  (nabij nummer 3, 
schuin tegenover het NS-station). 
Foto: aangeleverd

Soepcafé op 20 april

Sophie met haar beste vriendinnen. 
Foto: aangeleverd

De drie mogelijke vaders. Foto: aangeleverd

Sophie met haar bruidsmeisjes. Foto: aangeleverd

Castricum - Op zondag 24 april treedt 
om 15.00 uur de groep Balkanlab op 
in theater Koningsduyn. De groep 
brengt het programma ‘Van Mexico 
tot de Medina’. Balkenlab brengt in 
de voorstelling een mix van wereld-
muziekstijlen. De muzikale roots van 
deze groep liggen in de Balkan, zes 
jaar geleden ontstaan na een master-
class Sevdah (authentieke volksmu-
ziek) onder leiding van Mišo Petrović. 
De leden van de band verkennen 
graag hun muzikale grenzen en 
experimenteren met cross-overs van 
muziek uit verschillende delen van 
de wereld. Inmiddels bracht deze 
muzikale reislust hen vanuit voor-

malig Joegoslavië naar Roemenië 
(met Vasile Luca), het Midden-Oosten 
(met Haytham Sa�a) en Zuid-Amerika 
(met David Reyna). Al deze muziek-
stijlen samen staan garant voor een 
afwisselende, swingende muzikale 
mix tijdens het concert. Huidige 
bezetting: Okke Alkema (basgitaar), 
René Gosse (slagwerk), Hans Luycx 
(viool/zang), Maja Kuijper (zang), Jan 
Rademaker (accordeon) en David 
Reyna  (gitaar). De toegangsprijs 
bedraagt 18,50 euro (CJP en 65+ 
16,50 euro en kinderen 9,50 euro). 

Kaarten zijn via www.toonbeeld.tv 
en www.geesterhage.nl verkrijgbaar.

Toonbeeld Concert op Zondag 
met muziekgroep Balkanlab

De groep Balkanlab. Foto: aangeleverd

Lezing Extinction Rebellion: 
actievoeren of uitsterven

Natuurkundige Geert Kapteijns zal in 
de lezing ‘Actievoeren of uitsterven’ 
de toehoorders meenemen in de 
laatste stand van de wetenschap op 
het gebied van klimaat en ecologie. 
Dat is schrikken voor veel mensen. 
Maar hij zal ook laten zien wat het 
plan van Extinction Rebellion is om 
het tij te keren. Geweldloze burger-
lijke ongehoorzaamheid, de belang-
rijkste actiemethode van Extinction 
Rebellion, is namelijk een e�ectief 
middel om de nodige veranderingen 

teweeg te brengen. Omdat we nog 
maar heel kort tijd hebben, zijn de 
komende jaren cruciaal. ,,We moeten 
onszelf allemaal de vraag stellen: ‘Wil 
ik passief toekijken en medeplichtig 
zijn aan ontzaglijk lijden van mijn 
medemensen? Of wil ik later kunnen 
zeggen: ik heb alles gedaan wat ik 
kon om het tij te keren’?’’, zegt Iet van 
Hoof van Extinction Rebellion 
Castricum. ,,Wij kiezen met XR natuur-
lijk voor het laatste en willen iedereen 
uitnodigen om met ons mee te doen.’’

Castricum - Het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) geeft in het 
laatste rapport aan dat we nog maar heel weinig tijd hebben voordat het 
klimaat niet meer te redden is. De crisis is enorm en is al hier en nu. Op 22 
april om 20.00 uur geeft Extinction Rebellion Castricum een lezing in de 
Maranathakerk. Behalve over de stand van het klimaat en ecologie, gaat 
het over wat we kunnen doen om het tij te keren. De toegang is gratis.

De Red Rebels van Extinction Rebellion Castricum bij de klimaatmars op 12 maart. 
Foto: Hans van der Vecht

Expositie op De Woude

De Woude - Op zondag 17 en 
maandag 18 april exposeert de 
Zaanse kunstenares Inez Melessen 
(1956) in het kerkje De Kemphaan. In 
haar keramiek en drukwerk zoekt ze 
naar de grenzen van wat technisch 
mogelijk is. Geboeid door de natuur 
experimenteert ze met lichtval, vorm 
en aardkleuren om een vervreem-
dend spanningsveld te creëren 
tussen de materialen. ,,Het soort 
materiaal is voor mij het begin van de 
zoektocht. Wat kan ik ermee? Kleur 
en textuur zijn een onderdeel van de 
inspiratie’’, legt ze uit. Het toepassen 
van verschillende bewerkingstech-
nieken op materialen als klei, papier, 
textiel en verf maken het ingrijpen 
van de mens daardoor in het werk 
steeds voelbaar. ,,In deze zoektocht 
naar mogelijkheden ontstaan series 
die verhalen vertellen over liefde, 
onrust, eenzaamheid of avontuur in 
een geheimzinnige omgeving.’’ 
Het kerkje is op beide paasdagen van 
12.00 tot 17.00 uur geopend.
Foto: aangeleverd
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Door Joop Bakker

De teams werkten een rommelige 
eerste helft af. Het ging vooral de 
eerste dertig minuten erg moeizaam 
met veel zwabberende ballen. FC 
Castricum had veel last van de harde 
tegenwind. In de 31ste minuut was 
het Justo van de Werf die in de 
zestien twee man voorbij speelde en 
werd neergehaald. De zelfverzekerde 
speler nam vervolgens zelf de toege-
kende strafschop en schoot de bal 
hard en laag in; 0-1.
Nog geen acht minuten later was het 
wederom Van de Werf die via een 
prachtige pass van Thom Heling 
alleen op de keeper afging. Tot drie 
keer toe wist de keeper de bal te 
pareren. In de 41ste minuut schoot 
Erwin van Velzen de bal over de 
keeper heen, die te ver vanuit zijn 
doel was gekomen. Hij zag echter 
zijn schot net van de doellijn wegge-
schoten worden door een toege-
snelde speler van Reiger Boys. Reiger 

Boys probeerde nog voor rust de 
gelijkmaker te forceren, het schot 
van Floyd Groet werd er prima uitge-
haald door de sterk keepende Lars 
Beukers.
In de tweede helft moest Reiger Boys 
komen en dit resulteerde tot twee 
maal aan toe in de beginfase tot een 
kans, maar FCC-sluitpost Lars Beukers 
stond zijn mannetje en hield zijn doel 
schoon. Echter in de 68ste minuut 
was het dan toch raak voor Reiger 
Boys; de vrijgekomen Floyd Groet 
wist het prima af te maken; 1-1. Het 
doelpunt gaf het team een boost, 
want FC Castricum was sindsdien de 
betere en ging nadrukkelijk op zoek 
naar de voorsprong. Met het invallen 
van Joris Peijs en Elario Zweet wist 
FCC het tij te keren. In de 83ste 
minuut was het Elario Zweet die zijn 
schot via de rug van een verdediger 
van Reiger Boys in het doel zag 
belanden; 1-2. Vervolgens trok Joris 
Peijs in de 90ste minuut de�nitief de 
overwinning over de streep; 1-3.

Knokkend FC Castricum 
beloont zichzelf in slotfase
Castricum - FC Castricum behaalde zaterdagmiddag een zwaarbevochten 
overwinning tegen Reiger Boys. Ondanks het wegvallen van verschil-
lende spelers trok het team de zege over de streep.

Castricum - In precies een maand 
tijd kreeg Kleine Sluis de top 3 van 
deze competitie op bezoek. Nadat 
eerst HSV met een 1-0-nederlaag 
naar huis werd gestuurd en de drie 
punten ook gestolen werden in de 
thuiswedstrijd tegen VIOS, was 
Vitesse dit weekend aan de beurt. 
Ook Vitesse leed in Anna 
Paulowna puntverlies en ook dit 
keer mocht de thuisploeg de 
handen daarmee dichtknijpen. 
Want Vitesse gaf niet of nauwelijks 

kansen weg, maar vergat het veld-
overwicht met één of meer doel-
punten te verzilveren.

Al met al dus een slechte week voor 
de ploeg van Arjan de Zeeuw en Pim 
Touber, waarin maar liefst vijf punten 
werden weggegeven, mede door het 
midweekse verlies thuis tegen KFC. 
Vitesse moest het dit keer doen 
zonder Milo Cremers (geblesseerd) 
en Joey van Esveld (andere sportver-
plichtingen), hetgeen dus een �inke 

aderlating betekende voor het 
scorend vermogen van de koploper. 
Hun vervangers waren respectievelijk 
Sam Veldt, die prima speelde, en 
Luuk ten Broek. 

Voor rust had Vitesse veel balbezit 
waarbij het gevaar meestal van de 
rechter�ank kwam. Daar was Rik 
Beentjes zijn directe tegenstander 
vaak te snel af, maar afgezien van 
één kopkans voor Nick van de Ven 
die over ging, leidden zijn voorzetten 
nauwelijks tot serieus gevaar voor de 
verdedigers. En eenmaal ging hij 
voor eigen geluk maar zag zijn inzet 
net over de lat vliegen.

Het eerste kwartier na rust veran-
derde er weinig aan het spelbeeld. 
Pas nadat een kopgoal van Nick van 
de Ven werd afgekeurd wegens 
duwen, begon Vitesse de druk meer 
op te voeren. Dat leverde meteen al 
een grote kans op voor de net inge-
vallen Jort Kaandorp. Hij wist de door 
een verdediger bij de eerste paal 
�naal gemiste bal van dichtbij toch 
nog wel in te schieten, maar de 
prima keepende Teun Groot wist 
eveneens in een re�ex die bal te 
keren en een achterstand te 
voorkomen. 
Geen minuut later vloog een halve 
omhaal van Nick van de Ven rake-
lings over de lat. 

Ook daarna kreeg Vitesse zonder tot 
echt uitgespeelde kansen te komen 
nog wel wat mogelijkheden om de 
score te openen. Een opportunisti-
sche crosspass over de verdediging 
heen zorgde vlak voor tijd nog voor 
een 100% scoringskans toen Luuk 
ten Broek plotseling vrij voor doel 
verscheen. Maar dichtbij de tweede 
paal kwam de bal net niet goed op 
zijn hoofd en ging daarom net naast. 

En daardoor slaagde Kleine Sluis er 
dus in om de gehele top 3 van het 
scoren af te houden!

Kleine Sluis ontneemt Vitesse 
óók twee punten: stand blijft 0-0

Ondanks veldoverwicht slechts één punt voor Vitesse’22. Foto: aangeleverd

Meervogels gefopt door Saenden

Door Nico Adrichem

Na de knappe winst in de derby van 
vorige week, stond voor Meervogels 
1 de lastige uitwedstrijd tegen 
runner up Saenden op het 
programma. Op het erg kleine veldje 
van de Wormerveerders waren beide 
ploegen in het eerste deel aan elkaar 
gewaagd, maar veel speelde zich af 
op het middenveld en geen van de 
ploegen nam al te veel risico. Het 
meest opvallend waren enige stevige 
overtredingen, waarmee Saenden de 
angel uit het Meervogels-spel 
probeerde te halen. Alleen Tom Adri-
chem kwam tot enkele kleine 
kansjes, maar verder dan het zijnet 
kwam hij niet. Een logische 0-0-rust-
stand was het gevolg.
Na de rust zag het er anders uit: 
beide ploegen namen veel meer 
risico en vooral Saenden sloeg 
continu hun middenveld over, om 

met ballen achter de verdediging van 
de Akersloters gevaar te stichten. Dat 
lukte hen ook meermaals, maar toch 
waren de meeste en grootste kansen 
voor Meervogels. Met vereende 
krachten en tweemaal de paal hield 
doelman Liklikwatil zijn goal schoon 
en leek de brilstand ook eindstand te 
worden. Uit een rommelige situatie 
wist Saenden in de 92e minuut toch 
een heel gelukkige 1-0 te maken. 
Meervogels rechtte nog één keer de 
rug en Erwin Krom leek de gelijk-
maker nog te produceren. De 
fortuinlijke Saenden-doelman hield 
echter ook toen zijn goal schoon en 
na het laatste �uitsignaal was hij dan 
ook de gevierde man.

De tweede periodetitel ging echter 
toch naar Hercules Zaandam, dat 
nipt Koedijk versloeg met 0-1. Meer-
vogels zal moeten gaan voor de 
derde periode.

Programma komende week:
- Donderdag 14 april om 20.30 uur 
WSV’30 1 - Meervogels’31 1
- Maandag 18 april om 11.00 uur 
Meervogels’31 2 – Zouaven 2
- Maandag 18 april om 14.00 uur 
Meervogels’31 1 - WSV’30 1
Kom op mannen, recht de ruggen 
voor de derde periode!

Akersloot - Meervogels’31 2 toog naar het noordelijke Wervershoof om 
daar VVW 2 te bestrijden: dat ging hen goed af, na de tegenvallende 
laatste weken en de thuisclub kreeg met 2-4 klop. Prima gedaan!

Thom van Diepen in duel. 
Foto: Lynn Adrichem

Door Willem Koot

Björn Valkering was de eerste die van 
zich liet spreken. Zijn schot werd 
ternauwernood gekeerd. Voor rust 
een veel sterker Limmen zonder veel 
echte kansen. Alleen Jacco de jong 
brak mooi door vlak voor rust. Zijn 
schot ging over. Na rust wederom 
een sterker Limmen. In de 65e 
minuut soleerde Joery Admiraal naar 
de 16 meter. Zijn schot en een kleine 
stuit was de keeper teveel. 1-0. Tien 

minuten voor tijd had Miettinen de 
wedstrijd op slot kunnen gooien. 
Ook zijn schot ging over. Limmen 
riep het over zichzelf af dat Hollandia 
langszij kwam. Knullig balverlies op 
het middenveld werd Limmen fataal. 
Een voorzet werd met een kopbal 
afgerond. De 1-1 voelde voor 
Limmen als 2 verliespunten en voor 
Hollandia T als winst. De concur-
renten haalden de volle winst In de 
laatste minuten en dat was dus balen 
voor Limmen.

Sterker Limmen vergeet afstand 
te nemen en verspeelt voorsprong
Limmen - Nadat in een voorwedstrijd Limmen 2 met 4-0 van het tweede 
team van Hollandia T had gewonnen, begon het eerste zondag vrij agres-
sief aan de wedstrijd.

Het arbitrale trio voor de wedstrijd. Foto: Willem Koot

LIMMEN  -  KOEDIJK

Pupil v.d. week: MAX VERDUIN SPELER LIMMEN JO13-1
balsponsor:  NIJSSEN  JUNIOR B.V.

MAANDAG 18 APRIL 2E PAASDAG
Aanvang 14.00 uur:



Laat regelmatig 
de dakgoot reinigen

Schilderij
Het schilderij is waarschijnlijk de meest traditi-
onele keuze, maar dat wil niet zeggen dat het 
een oubollig geheel hoeft te worden. Het is 
de kunst om de stijl van het schilderij te laten 
aansluiten bij het interieur. Dit kun je bijvoor-
beeld bereiken door een aquarel op te hangen 
met een sobere voorstelling in slechts enke-
le kleuren. Als die kleuren dan ook nog eens 
terugkomen in de accessoires die je gebruikt 
hebt om de kamer aan te kleden, zit je hele-
maal goed.

Poster
Met posters kun je eindeloos variëren. Je kunt 
ze – net als schilderijen overigens – snel vervan-
gen en daarmee je kamer direct een heel ande-
re uitstraling geven. Zoek eens op het internet 
met het trefwoord poster en je vindt duizenden 
mogelijkheden. Misschien staan er in je kamer 
wat kunstvoorwerpen uit een bepaald land? 
Dan kun je heel eenvoudig die sfeer versterken 
door een poster uit hetzelfde land op te han-
gen. Je kunt ook een eigen foto of een op in-
ternet gevonden foto als poster laten printen. 
Houd er dan wel rekening mee dat de foto een 
hoge resolutie moet hebben, anders zal het re-
sultaat niet mooi zijn.

Fotowand
Superleuk en heel eenvoudig om te realiseren 
is een fotowand. Dit is simpelweg een kwes-
tie van fotolijstjes ophangen en daar je leuk-
ste foto’s in tonen. Kies lijstjes van verschillen-
de formaten en hang die kriskras door elkaar of 
in een bepaald patroon voor een speels e�ect. 
Het is overigens wel aan te bevelen om de lijst-
jes allemaal in dezelfde kleur te houden, anders 
oogt het al snel rommelig en dat wil je uiteraard 
voorkomen.

Lijntje spannen
Foto’s kun je in een lijstje doen, maar je kunt ze 
ook ophangen aan een lijntje. Dat geldt natuur-
lijk ook voor de wenskaarten die je ontvangt als 
je jarig bent of rond de jaarwisseling. Je maakt 
er heel simpel iets moois van, door een paar 
mooie houten planken aan de muur te schroe-
ven. Links en rechts schroef je een oog in de 
plank en tussen die twee ogen span je een stuk 
ijzerdraad of een touwtje. Hieraan kun je met 
kleine wasknijpertjes je foto’s en wenskaarten 
ophangen. Ook geschikt voor het ophangen 
van kindertekeningen!

Goed bij de tijd
Een mooie klok misstaat vrijwel nooit. Je hebt 

Inspirerende tips voor het aankleden van je wanden
Volgens cabaretier Herman Finkers is niets zo charmant als een spreuk aan de 
wand, maar natuurlijk heb je nog veel meer mogelijkheden om de wanden in je 
huis op te �euren. Want ook al geef je de wanden misschien een vrolijke kleur, 
dan nog ziet het er allemaal wat saai uit als je grote vlakken onbedekt laat. Ben 
je een creatieve doe-het-zelver, dan maak je jouw eigen wanddecoraties zonder 
veel moeite. Beschik je niet over die handige handjes, dan kun je heel wat leuks 
bij elkaar shoppen om de wanden in je huis op te �euren.

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

Úw timmerfabriek 
in de regio

Castricummerwerf 77, 1901 RV  CASTRICUM 
Tel. 0251-672126 

E-mail: info@timmerfabriekvanderloos.nl
www.timmerfabriekvanderloos.nl

- Houten kozijnen, ramen, deuren. 
- Ook monumentale kozijnen.
- Glas in alle soorten en maten.
- Sierlijsten, architraven, gootlijsten. 
-	Allerlei profileringen zijn mogelijk.
- Voor particulieren en aannemers.

Houtbriketten te koop 
voor alle soorten houtkachels 

Alles wat op het dak terechtkomt, belandt ge-
woonlijk uiteindelijk in de dakgoot. Niet al-
leen het water, maar ook de uitwerpselen van 
vogels, de bladeren van bomen, het zand dat 
door de wind meegevoerd wordt, enzovoort. 
Het is daarom van belang om de dakgoot re-
gelmatig te laten reinigen. Hiermee voor-
kom je veel problemen. Een verstopte dak-
goot leidt vaak tot overstroming, met als ge-
volg dat er een vieze, groenzwarte drab langs 
je gevel druipt. Geen gezicht natuurlijk, bo-
vendien is het een goede voedingsbodem 
voor schimmels en allerlei ongedierte. Als 
het voegwerk van je muur aangetast wordt, 
kan dat een rottingsproces op gang brengen 
en ben je nog verder van huis. Om nog maar 

te zwijgen van de kans op plaagdieren, zoals 
marters en ratten.

Zelf reinigen of uitbesteden
Het beste kun je de dakgoot twee tot vier 
keer per jaar reinigen, afhankelijk van de hoe-
veelheid vuil die je er per keer aantreft. Met 
een paar handschoenen, een neusmasker en 
een goede handsto�er kun je zelf aan de slag. 
Spoel goed na met een tuinslang, tot alles 
echt schoon is. Ben je zelf niet in staat om de 
dakgoot te reinigen of vind je dit te moeilijk? 
Schakel dan een professioneel bedrijf in, zo-
als een loodgieter. Kies een betrouwbaar (lo-
kaal) bedrijf en maak vooraf duidelijke prijs-
afspraken.

klokken in allerlei stijlen en formaten. Overweeg 
eens om een supergrote klok op te hangen. Niet 
alleen handig, maar ook een echte eyecatcher, 
die jouw interieur meteen een geheel eigen twist 
geeft.

Een werelds idee
De wereldkaart leent zich ook goed om als 
wanddecoratie te gebruiken. Natuurlijk kun je 
gewoon een kaart ophangen, maar het kan ook 
anders. Met goed gereedschap en enig geduld 
zaag je alle werelddelen uit hout en lijm je ze ver-
volgens op precies de juiste plek aan de wand. 
Zo heb je jouw eigen wereldkaart altijd binnen 
handbereik. Het gebruik van hout zorgt voor een 
natuurlijke uitstraling. Realiseer je wel dat dit een 

tamelijk permanente vorm van wanddecoratie is, 
want als je erop uitgekeken bent, zul je de hele 
wand moeten herstellen.

Fotobehang
Een losse foto aan de wand is leuk, maar wat 
dacht je van fotobehang? Hoe mooi is het, als je 
permanent kunt genieten van de zon die onder-
gaat in zee, bekeken vanuit het duinlandschap? 
Of van een weids uitzicht met grasland en koei-
en? Ook bossen, bloemenvelden en andere na-
tuurtaferelen zijn als fotobehang verkrijgbaar. 
Zorg er wel voor dat het behang aangebracht 
wordt door iemand met verstand van zaken, an-
ders zou het resultaat wel eens teleurstellend 
kunnen zijn.



Plattegrond op schaal
Wanneer je van plan bent om je slaapkamer 
opnieuw te gaan inrichten, maak dan eerst een 
plattegrond op schaal. Gebruik hiervoor twee 
vellen papier. Op het ene vel teken je de slaap-
kamer, op het andere de meubels. Vervolgens 
knip je die meubels uit, zodat je ze op de plat-
tegrond kunt leggen. Dit stelt je in staat om 
verschillende opstellingen te bekijken, zonder 
dat je daadwerkelijk met de meubels hoef te 
schuiven.

Planken boven je hoofd
De ruimte aan de wand boven het hoofdeinde 
van je bed is een loze ruimte. Je kunt er geen 
meubels plaatsen, maar planken ophangen kan 
natuurlijk wel! Op die planken kun je bijvoor-
beeld boeken kwijt, maar je kunt er ook een 
plantje neerzetten of gewoon wat snuisterijen. 
Zo benut je de ruimte in de slaapkamer 
optimaal.

Schuine wand
Soms hebben slaapkamers een schuine wand. 
Dit speelt met name wanneer de zolderruimte is 
omgebouwd tot slaapkamer. Zo’n schuine wand 
is niet handig bij het inrichten, want je kunt er 
geen meubels kwijt. Het bed kan echter prima 
aan zo’n wand staan. Door het hoofdeind van je 
bed aan de schuine wand te plaatsen, zorg je 
ervoor dat je de ruimte toch nog zo optimaal 
mogelijk benut.

Kledingrek
Niet voldoende ruimte voor een garderobekast? 
Met een eenvoudig kledingrek kun je vaak al 
een heel eind komen. Het is dan wel zaak om 
ervoor te zorgen dat het geheel netjes oogt. 
Eventueel kun je ervoor kiezen om een gordijn 
in je kamer te hangen, waar het kledingrek 
achter verdwijnt.

Hoogslaper
Niet voldoende ruimte voor een groot bed en 
een � inke garderobekast? Overweeg dan eens 
om te kiezen voor een hoogslaper. Wanneer je 
een tweepersoons hoogslaper plaatst, heb je 
daaronder voldoende ruimte om een inloopkast 
te maken voor al je kleding. Een andere optie is 
om een bed te kiezen met veel opbergruimte 
eronder. Die kastjes kun je gebruiken om de 
kledingstukken van het andere seizoen in te 
bewaren. Daardoor hoeft je garderobekast niet 
zo groot te zijn.

Kast rond het bed
Nog een mooie manier om ruimte te winnen: 
een kast rond het bed. We bedoelen dan een 
wandkast die rond het hoofdeind van je bed 
wordt gebouwd. Links en rechts een hoge kast 
en daartussen, dus boven het hoofdeinde, 
alleen kastjes die vanaf het plafond tot halver-
wege lopen, met daaronder voldoende ruimte 
om comfortabel in en uit je bed te kunnen 
stappen.

Handige tips voor het inrichten van de slaapkamer

We brengen gemiddeld een derde van ons hele leven door in de slaapkamer. Het is de 
ruimte waar we ons lichaam rust geven en opladen voor de volgende dag. Daarom is het 
belangrijk dat onze slaapkamer een rustgevende uitstraling heeft. Hoe minder je erin 
zet, hoe beter het eigenlijk is. Bovendien is lang niet elke slaapkamer even ruim bemeten. 
Een bed en een kast voor je kleding zijn de meest essentiële zaken. Wat je er verder nog 
aan toevoegt, bepaal je uiteraard geheel zelf. Er zijn diverse mogelijkheden om er echt 
iets moois van te maken.

ELEKTRISCHE DEELAUTO IN HÉÉL CASTRICUM
Dat is het streven van CALorie. In alle kernen zouden mensen gebruik 
moeten kunnen maken van de deelauto. De deelauto is in korte tijd po-
pulair geworden, vertelt Marjolein Zonjee van de werkgroep Mobiliteit 
van CALorie. Nu zijn er meer dan twintig enthousiaste gebruikers. De 
eerste twee deelauto’s staan op de parkeerplaats aan de Van der Mijle-
weg in Bakkum.

Vanwege de grote belangstelling is 
er een derde deelauto bijgekomen 
aan De Bloemen in Castricum. 

Wilt u eens proefrijden? Dat kan 
desgewenst met begeleiding van 
een van de deelnemers. 

De proefrijdag is op 21 mei op 
het Raadhuisplein vanaf 14.00 
uur.

Meer informatie: 
www.calorieenergie.nl of mail naar
mobiliteit@calorieenergie.nl 

De werkgroep mobiliteit zoekt 
nog enthousiaste mensen als 
gangmakers voor dit project in 
nieuwe buurten, ook in Limmen, 
Akersloot en de Woude. Mail ons!

De deelauto op de zondagsmarkt in 
Castricum (Foto: Ans Pelzer)

Energiecoach Paul Sap: ,,Energie besparen 
kan met kleine stapjes beginnen’’

Castricum - Paul is energiecoach bij 
CALorie. Hij werd energiecoach nadat 
hij van zijn eigen huis in Akersloot een 
nul-op-de-meter-huis maakte. Paul: 
,,In onze zoektocht naar de beste 
oplossingen merkten we dat het heel 
prettig zou zijn als er iemand met wat 
meer kennis van zaken mee zou 
denken.’’

Door Ans Pelzer

Paul gaat verder: ,,De aannemer en de installa-
teur zitten altijd met het dilemma dat als ze 
bijvoorbeeld vertellen dat het handiger is om je 
huis te isoleren alvorens een warmtepomp aan 
te scha� en, ze de kans lopen dat die klant die 
pomp niet koopt. Dus installateurs en aanne-
mers balanceren steeds tussen de logische 
wens om te verkopen en de vraag wat op 
termijn het beste zou zijn in het kader van ener-
giebesparing voor de klant en het huis. Dan is 
het heel handig als je met een onafhankelijk 
iemand van gedachten kunt wisselen. Als 
coaches zijn we onafhankelijk en eigenlijk 
meedenkende buren. We zijn geen experts en 
zo presenteren we ons ook niet. We zijn vrijwil-
ligers met wat meer ervaring.’’

CALorie verzamelde 24 handige tips om de 
energierekening te dempen. Van die tips zullen 
er veel bekend zijn deurdrangers plaatsen, de 
brievenbus isoleren, ledlampen gebruiken, 
zuinig zijn met de waterkoker enz. De 
gasprijzen stijgen explosief maar die van elektri-
citeit ook. Voor alle tips: www.calorieenergie.nl.

Media box
Paul vertelt: ,,Via het programma Radar werd 
onlangs bekend dat de mediaboxen XL van 
Ziggo heel veel stroom verbruiken in de stand-
by-modus. Wel tien keer zoveel als die van de 
KPN. Die mediabox kan op de ECO-stand en dat 
kan een besparing van meer dan honderd euro 
per jaar opleveren! Vervelend is wel dat het 
vanuit de ECO-stand een paar minuten duurt 
alvorens het kastje is opgestart.’’

De verwarming lager zetten en een trui aan?
Paul: ,,Ja, natuurlijk kan dat helpen en het is ook 
waar dat je snel went aan een lagere tempera-

tuur. De overheid propageert dat. Ik denk dat er 
daarnaast nog heel veel simpele energiebespa-
ringen mogelijk zijn. Als het voelt als het inle-
veren van comfort, begin dan eerst aan andere 
kleine dingen. Zoals zet ‘m op zestig!’’

Zet ‘m op zestig; het is écht eenvoudig!
Een van de tips van CALorie én van Urgenda is 
om de cv-ketel af te stellen op 60 graden in 
plaats van de nu gebruikelijke 80 of zelfs 90 
graden. Helemaal niet nodig! Cv-ketels werken 
zelfs e�  ciënter op 60 graden. Dan bespaar je 
veel gas. Dat schreef en las ik vaker maar ik (en 
ik denk met mij veel anderen) dacht steeds ‘ja, 
ja, ik ga toch niet aan die cv-ketel morrelen’. Ze 
zeggen altijd dat het eenvoudig is maar het zal 
wel weer eindeloos geklooi worden. Tot ik Paul 
interview en hij aankondigt niet te vertrekken 
alvorens mijn cv-ketel op 60 staat. Ik hoop nog 
stiekem dat hij het weer vergeet want dat 
geklooi aan mijn cv… mopper… en het zal ook 
wel lang duren, daar heb ik allemaal geen zin in.

Maar… deze keer klopt het praatje. In een paar 
minuten met behulp van de site op internet: 
https://zetmop60.nl zoekt Paul het merk van 
mijn cv-ketel op. Daar vind je een precieze 
uitleg hoe je heel simpel twee knopjes verstelt. 
Hè, hè, was dat alles? Diezelfde middag kan ik 
een vriendin met behulp van die internetsite 
uitleggen hoe het moet. Zo makkelijk is het dus! 
Paul: ,,Mensen kunnen veel zelf doen. Maar je 
kunt niet alle verantwoordelijkheid bij de 
mensen zelf leggen. De overheid moet ook wat 
doen. Zo is kerosine nog steeds onbelast. Het 
moet ook eerlijk verdeeld worden van wie er 
wat gevraagd wordt. En waarom. Het kan niet 
alleen van inwoners komen.’’

Paul Sap. Foto: Ans Pelzer





Uit een Amerikaanse studie onder zestig 
huishoudens blijkt dat een rommelig huis 
invloed heeft op ons cortisolniveau, het-
geen leidt tot meer stress. Volgens Dar-
by Saxbe, hoofdonderzoeker van de stu-
die, heeft dat meerdere redenen: ,,Oprui-
men geeft mensen het gevoel dat ze con-
trole hebben over hun omgeving. Het leven 
zit vol onzekerheden en daarom vinden we 
het prettig als onze directe leefomgeving 
voorspelbaar en netjes is. Daarnaast kan 
rommel a� eidend werken. Het geeft ons 
constant prikkels, zowel visueel als men-
taal. Je kunt het vergelijken met een to-do 
lijst waarvan de taken niet af zijn.’’ 

Wil jij ook een opgeruimd huis en een opge-
ruimd hoofd? Lisa, opruimcoach van Opruim-
geluk deelt graag wat tips zodat jij lekker aan 
de slag kunt! 

1. Succes valt of staat met de juiste mindset. 
Laat je niet gek maken door de ‘grootsheid’, zie 
het als kleine projecten in één groot project. 

2. Kies een plek van maximaal 2m2 of 1m3 die 
je het meest irriteert en waar je veel tijd door-
brengt. De zolder komt echt pas op de laat-
ste plaats. 

3. Haal plank voor plank leeg en sorteer de 
spullen in drie categorieën: hier opbergen, el-
ders opbergen en recycle. Het toverwoord is 
‘focus’. Breng pas na een paar uur de spullen 
uit de categorie ‘elders opbergen’ naar de an-
dere plek(ken). Zo voorkom je dat je veel tijd 
verliest aan heen en weer lopen. 

Liever samen met Lisa aan de slag? 
Meld je dan via www.opruimgeluk.nl aan voor 
een gratis kennismakingsgesprek en/of tips.

Zorgt een opgeruimd huis 
voor een opgeruimd hoofd? 

Je elektrische auto opladen 
met je eigen zonnestroom 

Castricum - In een recent gepubliceerd 
rapport concludeert brancheorganisatie 
van autofabrikanten ACEA dat in Euro-
pa veel meer openbare laadpunten nodig 
zijn om de milieudoelstellingen te kunnen 
behalen. Men heeft becijferd dat er 6,8 
miljoen laadpunten moeten komen voor 
het opladen van elektrische auto’s. Dat 
betekent dat er in de komende jaren tien-
duizenden laadpalen per week bij zou-
den moeten komen, terwijl er momenteel 
in heel Europa hooguit tweeduizend per 
week worden geplaatst. Neem het zekere 
voor het onzekere en schaf zelf een eigen 
laadpaal aan voor thuis. Dat kan heel een-
voudig door bij technisch installatiebe-
drijf O.I.T. een Zappi te bestellen. 

De Zappi, een product van de Britse fabri-
kant MyEnergi, is een slimme laadpaal voor 
thuis. Het apparaat kun je aansluiten op je 
eigen zonnepanelen, maar het schakelt bij 
onvoldoende capaciteit net zo gemakke-
lijk om naar het reguliere elektriciteitsnet. 
Daardoor is continuïteit bij het opladen al-
tijd gegarandeerd en rijd je bij voldoende 
opbrengst van de zonnepalen dus in princi-
pe gratis! Door O.I.T. wordt de Zappi in heel 
Noord-Holland geleverd en geplaatst. Slim-
me software zorgt ervoor dat de hoofdzeke-

ring nooit overbelast raakt en laadt de au-
to op met de meest uitgebalanceerde laad-
sterkte. Bovendien levert de Zappi twee tot 
drie keer zoveel stroom als een doorsnee la-
der van een autofabrikant. Op een display 
kun je bovendien de energieproductie van 
de zonnepanelen op het dak a� ezen, even-
als het verbruik in huis en de laadstroom van 
de auto. De Zappi is verkrijgbaar met twee 
verschillende connectoren, zodat vrijwel elk 
type elektrisch voertuig ermee geladen kan 
worden. 

Andere laadpalen 
De Zappi leent zich uitstekend voor thuis-
gebruik, maar past ook zeer goed in een be-
drijfsomgeving met een eigen wagenpark. 
Als specialist in oplaadpalen heeft tech-
nisch installatiebedrijf O.I.T. meer mogelijk-
heden tot levering van oplaadstations, zo-
wel in de vorm van laadpalen als van model-
len voor aan de wand. Opladen bij een open-
bare laadpaal is gemiddeld 3,5 keer duurder 
dan thuis opladen! Voor bedrijven en (semi-)
overheden levert het bedrijf oplossingen op 
maat. Niet alleen voor auto’s, maar voor alle 
elektrisch aangedreven voertuigen, inclusief 
de scheepvaart. Uiteraard is O.I.T. tevens het 
adres voor het aanscha� en en laten plaatsen 
van zonnepanelen op het dak.  

ZORGT EEN OPGERUIMD HUIS
VOOR EEN OPGERUIMD HOOFD?
JAZEKER! 
LEES SNEL MIJN ARTIKEL
IN DE SPECIAL VAN WONEN.NL
Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het 
creëren van rust, ruimte en overzicht in 
jouw huis? Neem dan contact met mij op 
voor een vrijblijvend en gratis intakege-
sprek. We bekijken dan gezamenlijk de 
ruimte(s) die je aan zou willen pakken. 

Wil je om de maand tips ontvangen op 
het gebied van opruimen, administreren 
en agenderen meld je dan aan via mijn 
website: 
www.opruimgeluk.nl | 06 17 383 382 
lisa@opruimgeluk.nl 

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

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

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

STOFFEERDERIJ



Optimaal genieten van je tuin doe je pas 
wanneer alles er goed uitziet. Daarom is 
het juist nu een goed moment om een kri-
tische blik in de tuin te werpen. Is de schut-
ting wellicht aan vervanging toe of wil je 
een overkapping laten plaatsen? Ook met 
nieuw tuinmeubilair �eurt de boel met-
een �ink op. Baars Houtwerken is gespeci-
aliseerd in het maken van houten construc-
ties. 

Het bedrijf houdt zich bezig met interieur-
bouw, maar biedt ook oplossingen op maat 
voor in de tuin. Een mooi barbecuemeubel, 
vervaardigd uit steigerhout? Geen enkel pro-
bleem voor vakman Niels Baars! Van stoel tot 
ladekast en van buitenmeubel tot complete 
schuur, Niels zet het allemaal in elkaar. Na zijn 
opleiding aan het hout- en meubileringscol-
lege startte hij zijn eigen bedrijf en inmiddels 
heeft hij tevreden opdrachtgevers in de wij-
de regio. Diverse voorbeelden van door hem 
gerealiseerde objecten zijn op www.baars-
houtwerken.nl te bekijken. Heb je een speci-
ale wens? Neem gerust contact op om de mo-
gelijkheden te bespreken. Dat kan via het con-
tactformulier op de website, rechtstreeks via 
niels@baarshoutwerken.nl of door even te 
bellen naar nummer 06 23713332.

Baars Houtwerken 
ook specialist in houten 
constructies voor de tuin 

Castricum  |  06 23713332  |  niels@baarshoutwerken.nl
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Interieur en Exterieur 
Maatwerk

LOODGIETER NODIG? BEL ZENTVELD INSTALLATIES!
Loodgieter nodig? Bel Zentveld Installaties! Bent u 
op zoek naar een goede loodgieter? Neem dan con-
tact op met Zentveld Installaties. Beschikbaar voor 
alle werkzaamheden op, in of onder uw woning. 
Werkzaam in heel Noord- Holland.

Wat kan Zentveld Installaties voor u betekenen?
Dagelijks houd ik mij bezig met het plaatsen, onderhouden en repare-
ren van;
• Sanitair •    Gasinstallaties
• CV- ketels •    Drinkwaterinstallaties
• Verwarmingsinstallaties  •    Riolering
Staat uw opdracht hier niet tussen? 
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
06- 8355 5530 of mail naar zentveld-installaties@hotmail.com 

 kunt u contact opnemen via telefoonnummer 

Wanneer je thuis te maken krijgt met een 
kapotte afvoer of een lekkende cv-installa-
tie, heb je snel een goede loodgieter nodig. 
Maar wie bel je dan? Zentveld Installaties is 
beschikbaar voor alle werkzaamheden op, 
in of onder de woning. Het bedrijf van Mit-
chell Zentveld werkt door heel  Noord-Hol-
land. 

Mitchell Zentveld werkt inmiddels al twaalf 
jaar als allround loodgieter. Hij heeft veel ple-
zier in zijn werk en dat deed hem uiteinde-
lijk besluiten om op 28-jarige leeftijd een ei-
gen bedrijf op te zetten. Dagelijks houdt hij 
zich nu bezig met het plaatsen, onderhou-
den en repareren van sanitair, cv-ketels, ver-
warmingsinstallaties, gasinstallaties, drinkwa-
terinstallaties en riolering. Ook andere werk-
zaamheden komen voor. Staat uw opdracht 
hier niet tussen? Aarzel dan niet en neem ge-
rust contact op om vrijblijvend de mogelijk-
heden te bespreken! Zentveld Installaties is 
beschikbaar voor grote en kleine werkzaam-
heden aan uw woning. Het bedrijf levert vak-
werk op basis van duidelijke afspraken voor-
af. Meer weten? Neem contact op via tele-
foonnummer 06 83555530 of door een be-
richt naar zentveld-installaties@hotmail.com 
te sturen. 

Loodgieter nodig? 
Bel Zentveld Installaties! 

Elk jaar ontstaat in ons land gemiddeld zo’n 
65.000 keer brand in een woning. Soms betreft 
het slechts een kleine brand, die snel kan wor-
den geblust. In andere gevallen gaat het om een 
grote brand, met aanzienlijke schade tot ge-
volg. Het gemiddelde schadebedrag dat door 
woningbranden ontstaat, ligt boven de drie-
duizend euro. Alles bij elkaar moeten de Neder-
landse verzekeraars elk jaar meer dan 200 mil-
joen euro aftikken ten gevolge van woning-
branden. Los daarvan is het leed vaak enorm 
groot, omdat waardevolle en onvervangbare 
kostbaarheden letterlijk in rook opgaan. Dierba-
re herinneringen worden permanent uitgewist 
en soms zijn er zelfs dodelijke slachto�ers te be-
treuren. Het is dus niet zo vreemd dat men er al-
les aan wil doen om het aantal woningbranden 
drastisch terug te brengen. Eén van de maatre-
gelen die de overheid daartoe neemt, is het ver-
plicht stellen van rookmelders in alle woningen.

Verschillende soorten melders
Een rookmelder is een apparaat dat je aan het 
plafond bevestigt en dat een alarmsignaal af-
geeft wanneer zich rook in de woning begint 
te vormen. Een optische rookmelder werkt 
op basis van een lichtbundeltje, dat door een 
lichtgevoelige cel opgevangen wordt. Als zich 
rook in de woning vormt, zal die rook de licht-
val verstoren. De rookmelder reageert daar-
op met het afgeven van een alarmsignaal. Tot 
2005 werden ook zogenoemde ionisatierook-
melders verkocht. De werking van die rookmel-

ders was gebaseerd op het uitzenden van gela-
den deeltjes, die op een elektrode werden op-
gevangen. Daardoor ontstond een stroompje, 
dat door rook zou worden onderbroken. Om-
dat deze rookmelders radioactief materiaal be-
vatten, werden ze uit de handel gehaald. Er be-
staan ook thermische melders, die zich niet ba-
seren op de vorming van rook, maar op de tem-
peratuur in de betre�ende ruimte. Als die een 
ingestelde grenswaarde overschrijdt, gaat het 
alarm af. Dit type melders wordt voor woningen 
niet geadviseerd.

Slimme melders
Het is een overweging waard om een zoge-
noemde slimme rookmelder te installeren. Be-
paalde typen rookmelders kunnen bijvoorbeeld 
aan elkaar gekoppeld worden, zodat ze allemaal 
een alarmsignaal afgeven wanneer één van de 
melders geactiveerd wordt. Dit is nuttig wan-
neer een brand zich op een andere verdieping 
voordoet. Staat er bijvoorbeeld in de slaapka-
mer iets in brand en gaat daar de rookmelder 
af, dan bestaat de kans dat je dit niet hoort, als 
er een paar deuren zitten en je bovendien de ra-
dio aan hebt staan. Als dan ook de rookmelder 
in de woonkamer afgaat, merk je de brand veel 
sneller op. Een slimme rookmelder is in staat om 
ook een bericht naar je telefoon te sturen, zodat 
je ook direct op de hoogte bent wanneer je zelf 
niet thuis bent. Je kunt dan direct de hulpdien-
sten alarmeren en eventueel ook je buren waar-
schuwen.

Rookmelder vanaf 1 juli verplicht in elke woning

Met ingang van 1 juli 2022 is het voor iedereen verplicht om een rookmelder 
in de woning te hebben. De verplichting gold al voor nieuwbouwwoningen, 
maar wordt dit jaar uitgebreid naar alle woningen. Voor woningen die bestaan 
uit meerdere bouwlagen geldt de verplichting van (tenminste) één rookmel-
der per bouwlaag.



Sjithouse 
Furniture
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
misschien wel de meest bezochte ka-
mer in het huis; het toilet. Met een com-
binatie van Nederlands vakmanschap, 
de beste materialen uit diverse landen, 
trends en stijlen staat deze meubellijn 
garant voor schoonheid en praktisch 
gebruik in de toiletruimte. De nieuwe 
collectie is genaamd ‘Sjithouse Furnitu-
re’. Een naam met een knipoog en een-
voudig te herkennen aan het karakte-
ristieke huisje in het logo. Het is een ui-
terst complete serie met verschillende 
wastafels, opbouwkommen, kasten en 
frames.  

Thebalux is reeds meer dan 25 jaar bad-
kamermeubelen producent en is pio-
nier op het gebied van innovatie en design van badkamermeubelen.
Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ga naar www.thebalux.nl.

Nooit meer schuren
WOCA Exterior Oil is een re-
volutionaire watergedragen 
olie voor buitenhout. Exteri-
or Oil is sneldrogend, eenvou-
dig aan te brengen en heeft 
een matte, natuurlijke uitstra-
ling. Dankzij de speciale pig-
menten is het oppervlak lang 
beschermd. Exterior Oil is ge-
schikt als terrasolie of meu-
belolie, maar ook om tuinhui-
zen, schuttingen of gevelbe-
kleding mee te beschermen. 
Onderhoud is heel eenvoudig, 
oppervlakken worden sim-
pelweg gereinigd met Exteri-
or Cleaner en daarna weer op-
nieuw in de olie gezet. Je hoeft 
dus nooit meer te schuren!

Kortingsactie: bij alle deelnemende WOCA-dealers ontvang je zo lang de voorraad strekt 3 
liter Exterior Oil voor de prijs van 2,5 (20% korting)! Kijk voor meer informatie op WOCA.nl.

De badkamer die van je huis een 
thuis maakt
Villeroy & Boch introduceert Subway 
3.0, een collectie met slimme functies 
en een tijdloos design. Combineer de 
diepe wastafels met praktische meu-
bels in mooie matte kleuren of warme 
houtdecors, een bijpassende spiegel 
met verlichting rondom en een com-
fortabel, stijlvol ligbad. Het resultaat 
is een badkamer die lang meegaat en 
waar je lang van kunt genieten.
Meer informatie: www.villeroy-boch.nl

Hybride verwarmen: wat is het 
(en hoeveel bespaar je er mee)?

We hebben er allemaal mee te 
maken: gas wordt maar duur-
der en duurder. Wat nu als 
je relatief eenvoudig je gas-
verbruik tot 70% omlaag kan 
brengen Dit is mogelijk bij hy-
bride verwarmen. 

Sinds 1 januari is de subsidie 
op hybride warmtepompen 
met 50% verhoogd. De over-
heid betaalt tot wel een der-
de van je investering. Nog in-
teressanter dus om je cv-ketel 
uit te breiden met een hybri-
de warmtepomp. En tijdelijk 
geldt bij Ne� t Bosch een cash-
back tot 375 euro! Meer infor-
matie op www.ne� t-bosch.nl.

Bespaar water en energie 
met een Quooker!
Met de aanschaf van een 
Quooker doe je vooral een in-
vestering in gemak. Niet meer 
wachten op kokend water, tap 
direct de gewenste hoeveel-
heid.Het energieverbruik van 
de Quooker is stand-by €0,05 
per dag. Dat is goedkoper dan 
bijvoorbeeld een tv op stand-
by laten staan. Om het wa-
ter op temperatuur te hou-
den verbruikt het kokendwa-
terreservoir 87,5 kWh per jaar. 
Een COMBI(+)-reservoir is de 
zuinigste keukenboiler in zijn 
categorie en draagt dan ook 
energielabel A. Doe de volledi-
ge bespaarcheck op 
www.quooker.nl/besparen.

Daarom kies 
je voor een 
warmtepomp
Nu Nederland voornemens is om van 
het gas af te gaan, is het verstandig om 
alvast rekening te houden met dit toe-
komstscenario bij de keuze van een 
nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de 
hand: het is duurzaam, toekomstbesten-
dig en eenvoudig in gebruik. Nog niet 
overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.

Creëer de wastafel die jij wilt

Geberit breidt het assortiment van de unieke Geberit ONE badkamerserie uit. Blikvanger is daar-
bij de wastafelomgeving, het centrale element in de badkamer. Uitgangspunt van deze assorti-
mentsuitbreiding is de wens voor een individueel ontwerp: de variëteit binnen de afzonderlijke 
componenten - wastafels, wastafelmeubels en wastafelbladen - is groot en perfect op elkaar af-
gestemd en tegelijkertijd op allerlei manieren met elkaar te combineren. Welk ontwerp en welke 
combinatie je ook kiest, het past altijd en combineert harmonieus. Meer informatie op 
www.geberit.nl.

Terrasover-
kapping op 
maat
Ongestoord genieten van het buiten-
leven in je tuin? Dat kan met de Som-
nium pergola of terrasoverkapping. 
Met deze minimalistische en strak-
ke eyecatcher creëer je een aangena-
me ruimte in je tuin waar je het hele 
jaar door kan genieten, ongeacht de 
weersomstandigheden. Meer over de-
ze aluminium terrasoverkapping lees 
je op www.aliplast.com.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Ideaal voor DIY projecten
De professionele Naturel lakken van Trae Lyx geven een zeer goede bescherming, waarbij de na-
tuurlijke uitstraling van de ondergrond behouden blijft. Sinds kort zijn de Naturel lakken ook ver-
krijgbaar in miniformaat, ideaal voor het lakken van houten tafels, meubels en kleinere wanden! 
Ideaal voor bijvoorbeeld ook kleinere projecten. Meer informatie op www.traelyx.nl.

BLANCO FLEXON II Low 
Het afvalsysteem 
FLEXON II breidt uit 
met focus op ge-
deelde lades die een 
voortdurende trend 
zijn in de  keuken. 
De nieuwe FLEXON 
II Low reeks biedt 
een grotere varia-
biliteit in de keu-
kenplanning en is 
beschikbaar in de 
meest hangbare on-
derkastmaten. De 
Low-versie is ruim-
tebeparend door-
dat het slechts 50% 
van de onderkast 
bezet. Het systeem 
is in een handom-
draai geïnstalleerd 
en biedt ook  klei-
ne bakken, bijvoor-
beeld voor het inzamelen van gft-afval. Dankzij de optioneel verkrijgbare accessoires kun je het 
systeem volledig personaliseren. Lees verder op www.blanco.com.

Extra lange 
planken
Met de extra lange planken van de CO-
REtec® XL-END-collectie, creëer je een 
ultiem en exclusief ruimtegevoel in 
je woning. Ideaal als je op zoek bent 
naar een vloer die tot zijn recht komt 
in een grote ruimte of als je een klei-
nere ruimte optisch groter wil laten lij-
ken. De realistische uitstraling van de 
planken tilt de ‘look & feel’ van je vloer 
naar een hoger niveau. Dankzij de em-
bossing is deze elegante en luxueu-
ze vloer namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte houten vloer. 
Meer informatie op 
www.coretec� oors.com.

Hoge energierekening? 
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en energie-
zuinig. Hybride verwarmen is het samenspel 
tussen bestaande CV-ketel en warmtepomp 
om zo je woning duurzaam en met veel min-
der aardgas te verwarmen. De ATAG Energion 
M hybride warmtepomp behoort tot één van 
de zuinigste hybride warmtepompen, die nu 
beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk doorwer-
ken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas 
bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel in. 
De warmtepomp neemt het al snel weer over 
wanneer de temperatuur gestegen is tot -/-
6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. 
Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Geen lawaai meer door 
schuivende stoelen
Het is vervelend wan-
neer je zelf met de stoel 
schuift, maar nog verve-
lender wanneer je de bu-
ren telkens hoort schui-
ven met de stoelen. Het 
lawaai dat een schuiven-
de stoel maakt kan be-
hoorlijk irritant zijn. Hele-
maal wanneer je bijvoor-
beeld in een appartement 
woont en je bovenburen 
geluidsoverlast veroorza-
ken met de stoelen.
Scratch no More be-
schermdoppen zijn be-
halve krasvrij ook geluid-
dempend. Deze geluid-
dempende stoeldoppen 
zijn voorzien van droog-
looptapijt waardoor ze 
veel minder geluid maken 
bij het schuiven (én gegarandeerd krasvrij zijn). Hierdoor hebben zowel jij als je buren geen last 
meer van lawaai door het schuiven met stoelen. Lees verder op www.scratchnomore.nl.

Gasrekening bijna verdubbeld
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde, totale jaarbedrag voor gasverbruik - met de hui-
dige gasprijzen van januari 2022 - in een jaar tijd met gemiddeld €1.125,- zal stijgen. Het totale 
jaarbedrag voor gas in 2022 zal naar verwachting gemiddeld uitkomen op €2.298,-. Dit betekent 
dat de gasrekening per huishouden met gemiddeld 93,8% stijgt ten opzichte van het voorgaan-
de jaar. De totale energierekening (inclusief elektriciteit) zal naar verwachting €2.800,- gaan be-
dragen. 
Eén van de eenvoudigste maatregelen om de verwarmingskosten te verlagen, is het gebruik van 
intelligente technologieën zoals slimme thermostaten. De Slimme Thermostaat van tado° zorgt 
ervoor dat je veel e�  ciënter omgaat met je energieverbruik, waardoor je een besparing van ge-
middeld 22% per jaar³ kunt realiseren. Als je een gasrekening hebt van €2.298,- kun je daarop dus 
gemiddeld €505,- besparen. Dit betekent dat de aankoop van een Slimme Thermostaat van ta-
do° zichzelf in minder dan een half jaar terugbetaalt. Dit is sneller dan ooit tevoren! Meer infor-
matie op tado.nl.

Gespot op WONEN.nl



Sjithouse 
Furniture
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
misschien wel de meest bezochte ka-
mer in het huis; het toilet. Met een com-
binatie van Nederlands vakmanschap, 
de beste materialen uit diverse landen, 
trends en stijlen staat deze meubellijn 
garant voor schoonheid en praktisch 
gebruik in de toiletruimte. De nieuwe 
collectie is genaamd ‘Sjithouse Furnitu-
re’. Een naam met een knipoog en een-
voudig te herkennen aan het karakte-
ristieke huisje in het logo. Het is een ui-
terst complete serie met verschillende 
wastafels, opbouwkommen, kasten en 
frames.  

Thebalux is reeds meer dan 25 jaar bad-
kamermeubelen producent en is pio-
nier op het gebied van innovatie en design van badkamermeubelen.
Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ga naar www.thebalux.nl.

Nooit meer schuren
WOCA Exterior Oil is een re-
volutionaire watergedragen 
olie voor buitenhout. Exteri-
or Oil is sneldrogend, eenvou-
dig aan te brengen en heeft 
een matte, natuurlijke uitstra-
ling. Dankzij de speciale pig-
menten is het oppervlak lang 
beschermd. Exterior Oil is ge-
schikt als terrasolie of meu-
belolie, maar ook om tuinhui-
zen, schuttingen of gevelbe-
kleding mee te beschermen. 
Onderhoud is heel eenvoudig, 
oppervlakken worden sim-
pelweg gereinigd met Exteri-
or Cleaner en daarna weer op-
nieuw in de olie gezet. Je hoeft 
dus nooit meer te schuren!

Kortingsactie: bij alle deelnemende WOCA-dealers ontvang je zo lang de voorraad strekt 3 
liter Exterior Oil voor de prijs van 2,5 (20% korting)! Kijk voor meer informatie op WOCA.nl.

De badkamer die van je huis een 
thuis maakt
Villeroy & Boch introduceert Subway 
3.0, een collectie met slimme functies 
en een tijdloos design. Combineer de 
diepe wastafels met praktische meu-
bels in mooie matte kleuren of warme 
houtdecors, een bijpassende spiegel 
met verlichting rondom en een com-
fortabel, stijlvol ligbad. Het resultaat 
is een badkamer die lang meegaat en 
waar je lang van kunt genieten.
Meer informatie: www.villeroy-boch.nl

Hybride verwarmen: wat is het 
(en hoeveel bespaar je er mee)?

We hebben er allemaal mee te 
maken: gas wordt maar duur-
der en duurder. Wat nu als 
je relatief eenvoudig je gas-
verbruik tot 70% omlaag kan 
brengen Dit is mogelijk bij hy-
bride verwarmen. 

Sinds 1 januari is de subsidie 
op hybride warmtepompen 
met 50% verhoogd. De over-
heid betaalt tot wel een der-
de van je investering. Nog in-
teressanter dus om je cv-ketel 
uit te breiden met een hybri-
de warmtepomp. En tijdelijk 
geldt bij Ne� t Bosch een cash-
back tot 375 euro! Meer infor-
matie op www.ne� t-bosch.nl.

Bespaar water en energie 
met een Quooker!
Met de aanschaf van een 
Quooker doe je vooral een in-
vestering in gemak. Niet meer 
wachten op kokend water, tap 
direct de gewenste hoeveel-
heid.Het energieverbruik van 
de Quooker is stand-by €0,05 
per dag. Dat is goedkoper dan 
bijvoorbeeld een tv op stand-
by laten staan. Om het wa-
ter op temperatuur te hou-
den verbruikt het kokendwa-
terreservoir 87,5 kWh per jaar. 
Een COMBI(+)-reservoir is de 
zuinigste keukenboiler in zijn 
categorie en draagt dan ook 
energielabel A. Doe de volledi-
ge bespaarcheck op 
www.quooker.nl/besparen.

Daarom kies 
je voor een 
warmtepomp
Nu Nederland voornemens is om van 
het gas af te gaan, is het verstandig om 
alvast rekening te houden met dit toe-
komstscenario bij de keuze van een 
nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de 
hand: het is duurzaam, toekomstbesten-
dig en eenvoudig in gebruik. Nog niet 
overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.

Creëer de wastafel die jij wilt

Geberit breidt het assortiment van de unieke Geberit ONE badkamerserie uit. Blikvanger is daar-
bij de wastafelomgeving, het centrale element in de badkamer. Uitgangspunt van deze assorti-
mentsuitbreiding is de wens voor een individueel ontwerp: de variëteit binnen de afzonderlijke 
componenten - wastafels, wastafelmeubels en wastafelbladen - is groot en perfect op elkaar af-
gestemd en tegelijkertijd op allerlei manieren met elkaar te combineren. Welk ontwerp en welke 
combinatie je ook kiest, het past altijd en combineert harmonieus. Meer informatie op 
www.geberit.nl.

Terrasover-
kapping op 
maat
Ongestoord genieten van het buiten-
leven in je tuin? Dat kan met de Som-
nium pergola of terrasoverkapping. 
Met deze minimalistische en strak-
ke eyecatcher creëer je een aangena-
me ruimte in je tuin waar je het hele 
jaar door kan genieten, ongeacht de 
weersomstandigheden. Meer over de-
ze aluminium terrasoverkapping lees 
je op www.aliplast.com.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Ideaal voor DIY projecten
De professionele Naturel lakken van Trae Lyx geven een zeer goede bescherming, waarbij de na-
tuurlijke uitstraling van de ondergrond behouden blijft. Sinds kort zijn de Naturel lakken ook ver-
krijgbaar in miniformaat, ideaal voor het lakken van houten tafels, meubels en kleinere wanden! 
Ideaal voor bijvoorbeeld ook kleinere projecten. Meer informatie op www.traelyx.nl.

BLANCO FLEXON II Low 
Het afvalsysteem 
FLEXON II breidt uit 
met focus op ge-
deelde lades die een 
voortdurende trend 
zijn in de  keuken. 
De nieuwe FLEXON 
II Low reeks biedt 
een grotere varia-
biliteit in de keu-
kenplanning en is 
beschikbaar in de 
meest hangbare on-
derkastmaten. De 
Low-versie is ruim-
tebeparend door-
dat het slechts 50% 
van de onderkast 
bezet. Het systeem 
is in een handom-
draai geïnstalleerd 
en biedt ook  klei-
ne bakken, bijvoor-
beeld voor het inzamelen van gft-afval. Dankzij de optioneel verkrijgbare accessoires kun je het 
systeem volledig personaliseren. Lees verder op www.blanco.com.

Extra lange 
planken
Met de extra lange planken van de CO-
REtec® XL-END-collectie, creëer je een 
ultiem en exclusief ruimtegevoel in 
je woning. Ideaal als je op zoek bent 
naar een vloer die tot zijn recht komt 
in een grote ruimte of als je een klei-
nere ruimte optisch groter wil laten lij-
ken. De realistische uitstraling van de 
planken tilt de ‘look & feel’ van je vloer 
naar een hoger niveau. Dankzij de em-
bossing is deze elegante en luxueu-
ze vloer namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte houten vloer. 
Meer informatie op 
www.coretec� oors.com.

Hoge energierekening? 
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en energie-
zuinig. Hybride verwarmen is het samenspel 
tussen bestaande CV-ketel en warmtepomp 
om zo je woning duurzaam en met veel min-
der aardgas te verwarmen. De ATAG Energion 
M hybride warmtepomp behoort tot één van 
de zuinigste hybride warmtepompen, die nu 
beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk doorwer-
ken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas 
bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel in. 
De warmtepomp neemt het al snel weer over 
wanneer de temperatuur gestegen is tot -/-
6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. 
Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Geen lawaai meer door 
schuivende stoelen
Het is vervelend wan-
neer je zelf met de stoel 
schuift, maar nog verve-
lender wanneer je de bu-
ren telkens hoort schui-
ven met de stoelen. Het 
lawaai dat een schuiven-
de stoel maakt kan be-
hoorlijk irritant zijn. Hele-
maal wanneer je bijvoor-
beeld in een appartement 
woont en je bovenburen 
geluidsoverlast veroorza-
ken met de stoelen.
Scratch no More be-
schermdoppen zijn be-
halve krasvrij ook geluid-
dempend. Deze geluid-
dempende stoeldoppen 
zijn voorzien van droog-
looptapijt waardoor ze 
veel minder geluid maken 
bij het schuiven (én gegarandeerd krasvrij zijn). Hierdoor hebben zowel jij als je buren geen last 
meer van lawaai door het schuiven met stoelen. Lees verder op www.scratchnomore.nl.

Gasrekening bijna verdubbeld
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde, totale jaarbedrag voor gasverbruik - met de hui-
dige gasprijzen van januari 2022 - in een jaar tijd met gemiddeld €1.125,- zal stijgen. Het totale 
jaarbedrag voor gas in 2022 zal naar verwachting gemiddeld uitkomen op €2.298,-. Dit betekent 
dat de gasrekening per huishouden met gemiddeld 93,8% stijgt ten opzichte van het voorgaan-
de jaar. De totale energierekening (inclusief elektriciteit) zal naar verwachting €2.800,- gaan be-
dragen. 
Eén van de eenvoudigste maatregelen om de verwarmingskosten te verlagen, is het gebruik van 
intelligente technologieën zoals slimme thermostaten. De Slimme Thermostaat van tado° zorgt 
ervoor dat je veel e�  ciënter omgaat met je energieverbruik, waardoor je een besparing van ge-
middeld 22% per jaar³ kunt realiseren. Als je een gasrekening hebt van €2.298,- kun je daarop dus 
gemiddeld €505,- besparen. Dit betekent dat de aankoop van een Slimme Thermostaat van ta-
do° zichzelf in minder dan een half jaar terugbetaalt. Dit is sneller dan ooit tevoren! Meer infor-
matie op tado.nl.

Gespot op WONEN.nl



Waardestijging
De gehanteerde werkwijze leidt bij veel 
mensen tot verwarring. Wanneer gemeenten 
namelijk besloten om de OZB-tarieven niet 
te verhogen, hoeft dat nog niet te betekenen 
dat je precies evenveel zult betalen als het 
jaar ervoor. Sterker nog, de kans is juist groot 
dat je meer zult moeten betalen. Dat komt 
omdat jouw huis intussen meer waard is 
geworden. Een rekenvoorbeeld: stel dat je in 
2021 een huis van 400.000 euro in je bezit 
had. Als de gemeente toen een OZB-tarief 
van 0,086% hanteerde, houdt dit in dat je als 
woningeigenaar 0,00086 x 400.000 = 344 
euro kwijt was. Stel nu dat deze gemeente 
zou besluiten om het tarief in 2022 te 
verlagen naar 0,080% en de woning is 
intussen 435.000 euro waard geworden, dan 
betaal je dus dit jaar 0,00080 x 435.000 = 348 
euro. Je bent dus 4 euro meer kwijt, terwijl 
de gemeente het tarief juist verlaagde. Het 
omgekeerde kan gebeuren wanneer de 
huizenprijzen zouden dalen en de gemeente 

juist het tarief verhoogt. Het is dan goed 
denkbaar dat je onderaan de streep alsnog 
iets voordeliger uit bent.

Sluitende begroting
Een gemeente is verplicht om jaarlijks een 
sluitende begroting te presenteren. Simpel 
gezegd houdt dit in dat er niet meer geld 
uitgegeven mag worden dan er beschikbaar 
is. Als er onvoldoende geld binnenkomt, 
heeft een gemeente een aantal mogelijk-
heden om de begroting sluitend te krijgen. 
Er kan bijvoorbeeld geld uit de algemene 
reserves worden gehaald. Dit kun je verge-
lijken met het opnemen van geld van jouw 
eigen spaarrekening om een tegenvaller op 
te vangen. Dit kan een prima eenmalige 
oplossing zijn, maar structureel is het geen 
optie. Uiteindelijk is die spaarpot immers 
leeg en dan heb je alsnog een probleem. 
Wanneer een gemeente structureel onvol-
doende geld ter beschikking heeft, kan het 
verhogen van de OZB-tarieven een oplossing 

zijn. Hier wordt wel eerst heel goed over 
nagedacht, want hogere woonlasten leiden 
doorgaans tot minder tevredenheid onder 
de bevolking.

WOZ-waarde
Om de uiteindelijke OZB-aanslag op te 
kunnen leggen, baseert een gemeente zich 
bij het maken van de berekening op de 
WOZ-waarde van de woning. Die waarde is 
op een schatting gebaseerd en niet in alle 
gevallen correct. Steeds vaker worden 
woningbezitters gewezen op de mogelijk-
heid om bezwaar aan te tekenen tegen de 
WOZ-waarde. Wanneer blijkt dat de WOZ-
waarde inderdaad te hoog was, hoef je 

uiteindelijk minder veel OZB te betalen. 
Maar pas op: een lagere WOZ-waarde houdt 
mogelijk ook een lagere hypotheekrenteaf-
trek in. Bovendien moeten gemeenten veel 
kosten maken voor het afwikkelen van al die 
bezwaarschriften. Die kosten worden het 
jaar erop weer op alle woningbezitters 
verhaald. Daarom benadrukken steeds meer 
gemeenten dat je beter direct met de 
gemeente in contact kunt treden, als je 
bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde. 
Op die manier wordt voorkomen dat de 
gemeente de rekening moet betalen van 
tussenpersonen die namens jou aangifte 
doen.

Geen hoger OZB-tarief 
en toch meer betalen?

Een groot deel van het geld dat gemeenten jaarlijks nodig hebben, komt van de 
rijksoverheid. Een ander deel wordt door de inwoners opgebracht in de vorm 
van gemeentelijke belastingen. Voorbeelden hiervan zijn de afvalsto�enhe�ng, 
de hondenbelasting en de onroerendezaakbelasting, kortweg OZB genoemd. 
Met die OZB is iets bijzonders aan de hand. De hoogte van de aanslag wordt 
namelijk bepaald door twee verschillende factoren. De gemeente stelt jaarlijks 
bij het behandelen van de begroting vast hoe hoog de OZB procentueel zal 
worden. Vervolgens is de WOZ-waarde van jouw woning de doorslaggevende 
factor voor de feitelijke aanslag.
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Televisie
De slimme televisie kennen we al een tijdje. 
Je sluit het apparaat aan op het internet en 
daarmee breidt je het aantal mogelijkheden 
enorm uit. Waar je voorheen was aange-
wezen op de pakketten die door je televisie-
provider geleverd worden, kun je nu op je 
televisie het wereldwijde web verkennen en 
alle content gewoon online bekijken. Ook je 
eigen fotoalbums tover je moeiteloos op het 
televisiescherm. Je kunt zelfs een soort 
jukebox van je televisie maken door vanaf je 
mobiele telefoon � lmpjes naar de televisie te 
sturen en ze daar te presenteren aan je 
huisgenoten.

Verlichting
Slimme verlichting hebben we ook al een 
tijdje. Je kunt bijvoorbeeld met behulp van 
een controlepaneel op je telefoon het licht 
thuis aan of uit doen. Zo vergeet je dus nooit 
meer een lamp. Op deze manier kun je ook 
als je niet thuis bent ’s avonds het licht 
aandoen, om inbrekers af te schrikken. Maar 
ook als je gewoon thuis bent, is het handig 
om de verlichting te kunnen bedienen met je 
telefoon.

Koelkast
Kom jij ook wel eens in de supermarkt tot het 
besef dat je vergeten bent om voor vertrek 

even de koelkast te inspecteren? Met een 
slimme koelkast behoort dat probleem tot 
het verleden. Je logt gewoon even in op je 
koelkast om een overzicht op te vragen van 
de voorraad aldaar. Een slimme koelkast 
geeft je bovendien een seintje als producten 
over de houdbaarheidsdatum dreigen te 
geraken. Daarmee voorkom je dat iets 
bederft en ga je dus verspilling tegen. De 
nieuwste koelkasten hebben een touchs-
creen, waarop je berichten kunt versturen, 
maar waar je ook het beeld van je televisie 
kunt ontvangen. Zo hoef je tijdens het koken 
niets van je favoriete programma te missen.

Oven
Ook de oven is er tegenwoordig in een 
slimme variant. Voorheen moest je eerst naar 
de keuken om de oven in de voorverwarm-
stand te zetten. Daarna was het wachten op 
de bekende pieptoon en vervolgens kon je 
het gerecht erin schuiven. Tegenwoordig blijf 
je gewoon op de bank zitten, want de voor-
verwarmstand activeer je met je telefoon. 
Een speciale app houdt je vanaf dat moment 
op de hoogte over de resterende 
bereidingstijd.

Foutje
Dat het niet altijd helemaal goed gaat met al 
die slimme apparaten, bleek onlangs bij een 

software-update van AEG. Een aantal combi-
magnetrons van dit merk ontvingen een 
automatische update, maar die had tot 
gevolg dat de magnetron er opeens de 
functie van een stoomoven bij leek te 
hebben. Het vervelende was echter vooral 
dat de magnetronfunctie volledig verdwenen 
was. Gebruikers kregen foutcode F606 te zien 
en in sommige gevallen zelfs F254. Met name 

dat laatste was vreemd, want die code duidt 
op een defecte camera. De betre� ende 
combimagnetron heeft helemaal geen 
camera! Het terugzetten van de fabrieksin-
stellingen bleek geen soelaas te bieden en 
tot overmaat van ramp kon het apparaat na 
de storing ook geen verbinding meer maken 
met het draadloze netwerk, zodat een hand-
matige softwarecorrectie noodzakelijk was. 

Een huis vol slimme apparaten
Veertig jaar geleden stond in menig huishouden nog een zwartwittelevisie. Voor 
de jeugd van nu is dat niet meer voor te stellen. Ongetwijfeld zullen de mensen 
over veertig jaar gebruik maken van talloze technologische snu� es waarvan wij 
nu nog geen weet hebben. Zo schrijdt de techniek voort en worden voortdurend 
nieuwe producten op de markt gebracht. Het is vandaag de dag al heel goed 
mogelijk om je huis vol slimme apparaten te zetten. Hiermee worden apparaten 
bedoeld die aangesloten zijn op het internet en zelfstandig allerlei taken kunnen 
uitvoeren.

EXCLUSIEF MEET -EN MONTAGESERVICE

GELDIG VAN 4 APRIL'22 TM 15MEI'22

TUIN & TERRAS | RAAMDECORATIE | ZONWERING | INTERIEUR

09:30 - 17:30 DINSDAG T M VRIJDAG
10:00 - 14:00 ZATERDAG

WWW.OPDEWERF.NL
WOONSTUDIO@OPDEWERF.NL

0251 743 348
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Beste huizenbezitter,

Bent u op zoek naar de beste balans
tussen mooi, praktisch én betaalbaar? Laat ons 
uw ideale kast maken.
Dan bepaalt u alles helemaal zelf! 
Materiaal, kleur, uitstraling, functie,
indeling, vorm en formaat. En natuurlijk houdt u 
ook grip op het budget. 

Wij maken elk type kast, passend bij uw interi-
eur en opbergbehoefte, zoals: 

•  Kledingkasten op maat of inbouw, 
met handige kledinglift voor de 
hoge ruimtes

•   Televisiemeubel met ingebouwde 
tv-lift om uw flatscreen te ‘verstoppen’

•  Wandmeubels met uniek ontwerp, van strak 
modern tot klassiek

•  Trapkasten, fraai ingebouwd, 
eventueel met extra voorzet-draaikast 

Zo maakt u optimaal gebruik van 
elke ruimte. Meer voorbeelden 
en informatie vindt u op 
www.vanburgsteden-meubelmakerij.nl

Daag ons uit!
Heeft u een uitdaging op het gebied van 
kasten, meubels of ‘verloren’ ruimte? Kom naar 
onze showroom of bel voor een afspraak bij u 
thuis. Dan kunnen wij de situatie goed beoor-
delen en u meteen adviseren. Graag tot ziens!

Met creatieve groet, 
Frank van Burgsteden

EEN KLEDING- OF TELEVISIEKAST
HELEMAAL ZOALS Ú WILT!

MEUBELMAKERIJ VAN BURGSTEDEN HEILOO
Kennemerstraatweg 536 | 1851 NH Heiloo | 072 533 77 56

vanburgsteden.antiek@wxs.nl
Ruim 40 jaar vakmanschap • Maatwerk • Slimme technische oplossingen 

Dichtbij voor vragen en service

072-5337756
vanburgsteden.antiek@wxs.nl

“Wij zijn zo blij met het eindresultaat. De kast is heel mooi ingebouwd, alles 
is passend, en de kast is heel handig ingedeeld, helemaal op ons afgestemd”.
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Naast de Kamado heeft Yaki-
niku® een Shichirin ontwik-
keld. De Shichirin is gemaakt 
van keramiek van hoogwaar-
dige kwaliteit, waardoor deze 
temperaturen tot wel 1000°C 
kan halen! De Shichirin is een 
traditionele Japanse tafelgrill. 
Ideaal voor kleine ver�jnde 
gerechten met veel precisie. 
Met de Shichirin verzorg je 
een heerlijke avond grillen 
samen met familie en 
vrienden. Ben je nieuwsgierig 
geworden? Kom langs en 
ervaar de ultieme BBQ van 
dichtbij. Voor de snelle beslis-
sers is er een leuke actie! 
Tweede Paasdag geopend 
voor bezoek tussen 12.00 en 
16.00 uur.

Firemaster Products
Industrieterrein De 
Houtwegen
Ambachtsring 7k, 1969 NH 
Heemskerk
Karel van Wanrooij
Tel: 06 11211999
www.�remaster.nl

Firemaster® is premium dealer 
en enige leverancier van Yakiniku® 
Kamado’s in heel Noord-Holland

Als het buiten koud is, is het slim om te 
letten op je verwarming. Als je nog helemaal 
niet let op hoe je je huis verwarmt, kun je 
daarmee in een gemiddelde eengezinswo-
ning ruim duizend euro per jaar besparen. 
Dit bedrag is berekend voor een gemiddelde 
eengezinswoning met HR-ketel en geba-
seerd op het verschil tussen ‘nooit doen’ en 
‘altijd doen’. In grote, slecht geïsoleerde 
woningen is de besparing hoger, in kleine 
goed geïsoleerde woningen kleiner. Men 
gaat uit van een gasprijs van 1,74 euro per 
m3 (CBS gemiddelde van nieuwe energie-
contracten, januari 2022). Jouw gasprijs kan 
lager of hoger zijn afhankelijk van je 
contract.

Doe de deur dicht en verwarm alleen de 
ruimte waar je veel bent. Laat ook de verwar-
ming in de slaapkamer uit. Besparing: 550 
euro per jaar. Tip: vergeet je de deur vaak 
dicht te doen? Een deurdranger is de oplos-
sing! En warm je bed voor met een elektrisch 
dekentje of een kruik om lekker warm in 
slaap te vallen. Zet de thermostaat een 
graadje lager dan normaal. Besparing: 200 
euro per jaar. Tip: verwarm jezelf met een 
warme trui, sokken en slo�en en blijf in 
beweging. Dan is 19 graden vaak al 

voldoende. Zet de thermostaat een uur voor 
je gaat slapen op 15 graden.

Heb je vloerverwarming? Zet die dan op 17 
of 18 graden. Anders duurt het opwarmen ’s 
ochtends te lang. Besparing: 260 euro per 
jaar. Tip: stel de nachtverlaging automatisch 
in op je klokthermostaat, zodat je er niet aan 
hoeft te denken. Heb je die niet? Zet dan een 
herinnering in je telefoon, zodat je het niet 
vergeet. Is er niemand thuis? Laat de ther-
mostaat dan op 15 graden staan. Besparing 
(bij vier dagen in de week): 200 euro per jaar. 
Tip: weet je al op welke dagen je van huis 
bent? Stel op die dagen je thermostaat dan 
anders in.

Het verschil maak je in de douche     
Aardgas heb je ook nodig voor het 
verwarmen van water. 80% van dat warme 
water stroomt door je douchekop. Daar valt 
dus nog veel te winnen! Gemiddeld douchen 
we in Nederland negen minuten per 
douchebeurt en vijf keer per week. Wil je 
besparen? Draai dan na vijf minuten de 
kraan dicht. Daarmee bespaart een gemid-
deld huishouden 90 euro per jaar. Of douche 
wat minder vaak en was je met een 
washandje aan de wastafel, zoals we vroeger 

vaker deden. Ga je graag in bad? Houd er 
dan rekening mee dat één keer in bad gaan 
gelijk staat aan ongeveer drie douche-
beurten. Bedenk dus of je wat minder vaak 
in bad kunt stappen.

Een stap verder
Wil je verder besparen op je gasverbruik, dan 
zijn er nog meer dingen die je kunt doen. 
Maak naden en kieren dicht zodat het 

minder tocht in huis, plak radiatorfolie 
achter je radiatoren en neem een waterbe-
sparende douchekop. Heb je de ruimte om 
te investeren in betere isolatie van je huis? 
Doe dat dan, want daarmee maak je de 
meeste impact. Bereid je nu al voor op de 
volgende winter, vooral nu de isolatiebe-
drijven druk zijn! Meer informatie over deze 
bespaartips is op www.milieucentraal.nl/
bespaartips te vinden.

Gas besparen 
zonder kosten

Bijna driekwart van al het aardgas dat je in huis verbruikt, is nodig voor verwar-
ming. De rest gebruik je vooral voor het verwarmen van water. Als je een gasfornuis 
hebt, gaat ook een klein beetje van je gasverbruik op aan koken. Maak jij je 
zorgen over jouw energierekening? Milieu Centraal heeft een aantal kleine acties 
op een rij gezet, waarmee je �ink kunt besparen!

PREMIUM DEALER YAKINIKU KAMADO

Wij hebben alle kamado's op
voorraad. Deze zijn te
bewonderen in onze

showroom in Heemskerk.
Maak gauw een afspraak op

0251-249340
06-112 11 999

Yakiniku is zonder twijfel

het beste merk Kamado op

demarkt. Gemaakt van

33mm keramiek en RVS.

Dit staat garant voor

jaren BBQ plezier!

KAMADO

SHICHIRIN

De Shichirin is een tafel BBQ
waarmee er gezellig samen

wordt gebarbecued

Castricum - Het is alweer ruim dertig jaar geleden dat de gebroeders Albert en 
Marco Braspenning hun alles-onder-één-dak interieurzaak openden. De naam 
‘Alma Creations’ is intussen een begrip, niet alleen in Castricum, maar van 
Amsterdam tot aan Den Helder, in heel Noord-Holland eigenlijk. De oorzaak is 
natuurlijk het enthousiaste team van adviseurs en daarbij geweldige vakbe-
kwame sto�eerders, die ervoor zorgen dat uw gordijn, tapijt of PVC-vloer tot 
volle tevredenheid hangt of ligt.



Zo hangen jouw 
gordijnen er perfect bij

Het mooie weer komt eraan, dus dit is een goed moment om na te denken over het 
ophangen van gordijnen. Met gordijnen hou je het zonlicht buiten en voorkom je dat de 
temperatuur in huis te hoog oploopt. Bovendien creëer je met gordijnen ook een stukje 
sfeer in huis. Goed gekozen gordijnen zijn een sieraad voor je interieur. Met de onder-
staande tips zorg je ervoor dat de gordijnen er bij jou perfect bij hangen.

Recht of geplooid
Je kunt kiezen voor rechte gordijnen of voor 
gordijnen met een enkele of dubbele plooi erin. 
Welke keus je maakt, is natuurlijk voor een belangrijk 
deel afhankelijk van jouw eigen smaak. Toch valt 
hiervoor wel een richtlijn te geven. De gordijnen 
moeten immers goed aansluiten bij de rest van 
je interieur. Als vuistregel kun je aanhouden dat 
in een oud huis met een klassieke inrichting een 
geplooid gordijn veelal de betere keuze is. In een 
nieuwbouwwoning met een modern interieur 
komen daarentegen juist rechte gordijnen beter 
tot hun recht.

Kleur
Voor de kleur van de gordijnen geldt hetzelfde 
als voor de vorm, je laat het doorgaans afhangen 
van de rest van het interieur. Een veel gekozen 
optie is om een kleur te kiezen die goed aansluit 
bij de wanden. Heb je bijvoorbeeld een lichtblauwe 
wand, dan kun je kiezen voor een iets donkerder 
blauw als kleur voor je gordijnen. Je kunt echter 
ook het contrast opzoeken, door de kleur te kiezen 
die in de kleurencirkel recht tegenover de wandkleur 
ligt. In veel woningen zijn de wanden wit, in dat 
geval kun je voor de gordijnen een donkere kleur 
kiezen, terwijl je bij een zwarte wand juist voor 
een heel lichte kleur gordijnen kiest.

Lengte en breedte
Over het algemeen geldt dat gordijnen van het 
plafond tot aan de vloer het mooiste zijn. Het is 
daarom aan te bevelen om eerst een kritisch naar 
de verdere indeling van de ruimte te kijken als er 
niet direct mogelijkheden zijn om de gordijnen 

tot op de grond te laten vallen. Staat er een 
meubelstuk in de weg? Bekijk dan eerst of dat 
meubelstuk niet elders kan worden geplaatst. 
Realiseer je goed dat je een kort gordijn meestal 
niet achteraf nog kunt gaan verlengen. Bij het 
bepalen van de breedte is van belang of het een 
recht of een geplooid gordijn betreft. Uiteraard 
meet je als eerste de breedte op van het raam. 
Houd er daarbij rekening mee dat de gordijnrail 
of -roede twintig tot dertig centimeter langer 
moet zijn. Je wilt immers niet dat het geopende 
gordijn vóór het raam hangt, maar ernaast. Kies 
je een gordijn met plooi, neem dan 1,8 maal de 
raillengte aan stof. Voor een dubbele plooi neem 
je 2,0 keer de raillengte. Als je gebruik maakt van 
zogenoemde nestelringen, kun je volstaan met 
1,6 maal de raillengte.

Verkleinend e�ect
Wanneer je gordijnen ophangt in huis, zal dat 
vrijwel altijd een verkleinend e�ect teweegbrengen. 
Dat geldt bij geplooide gordijnen meer dan bij 
rechte gordijnen. Als je een stof kiest die enigszins 
lichtdoorlaten is, verminder je daarmee het 
verkleinende e�ect enigszins. Het is niet verstandig 
om gordijnen op te hangen voor brede, lage 
ramen. Daarmee leg je namelijk het accent vooral 
op de geringe omvang van het vertrek. Voor 
dergelijke typen ramen kun je beter kiezen voor 
jaloezieën of een dubbel plisségordijn. Komen de 
gordijnen in een hoge ruimte te hangen? Dan is 
het aan te bevelen om te kiezen voor een dubbele 
plooi. Zeker als de wanden hoger dan drie meter 
zijn, staat dat bijzonder fraai.

De bloemetjes 
buiten zetten

1e en 2e 
paasdag open van 10.00 tot 

17.00 uur

vaste planten
potmaat 17 cm 
per stuk 5.95 

2 voor 

10.-
pot stockholm
vanaf d24 t/m d37 cm
vanaf 14.95

25% korting

DekaTuin tuincentrum 
Vennewatersweg 15, Heiloo 

www.deka-tuin.nl

• Nieuwbouw/verbouwingen
• Aanpassingen meterkast
• Aanleggen keuken-

installaties
• Aanleggen tuinverlichting
• Zowel bedrijfsmatig als 

particulieren
• Data netwerken
• Zonnepanelen

Boccherinistraat 22, 1901 VD Castricum
Tel: 06 51 18 47 47, info@rjelektrotechniek.nl

WWW.RJELEKTROTECHNIEK.NL
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