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RED VELVET CAKE 
CAKE MET STUKJES WITTE CHOCOLADE, 
AMANDEL EN PISTACHE. TOPPING VAN 
ROOMKAAS EN PISTACHE 

Akersloot - Zaterdagmiddag 
ontstond een verkeerscon�ict op de 
A9 ter hoogte van Heiloo. Een 
80-plusser uit Hoogwoud reed in zijn 
Renault Clio richting Alkmaar en 
manoeuvreerde zijn voertuig 
zodanig dat de bestuurder van een 
Seat Ibiza hard moest remmen om 
een botsing te voorkomen. Deze 
bestuurder, een 70-plusser uit 
Amsterdam, wilde verhaal gaan 
halen en haalde op zijn beurt de Clio 
weer in. De bestuurder daarvan gaf 

gas en botste hard tegen de linker 
achterzijde van de Ibiza. Het gevolg 
was dat de Ibiza om zijn as tolde en 
vervolgens tegen de geleiderail 
belandde. De gehele voorzijde van 
het voertuig raakte daarbij zwaar 
beschadigd. 

Tegen beide mannen is proces-
verbaal opgemaakt wegens gevaar 
of hinder veroorzaken op de open-
bare weg. Ze hadden allebei een 
dame naast zich zitten in de auto.

Ruziënde senioren op snelweg
Castricum - Terwijl boze boeren afgelopen zondag, als teken van protest tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen 
door de Dorpsstraat reden, lijken deze viervoeters – om wie het feitelijk gaat – alleen maar geïnteresseerd te zijn in hun 
eigen spiegelbeeld. Tekst en foto: Henk de Reus

Stikstofcrisis? Nou en?

Door Hans Boot

Delta heeft de inwoners in de afge-
lopen maanden al verschillende 
keren via brieven en folders geïnfor-
meerd, terwijl E-�ber vorige week 
voor het eerst huis-aan-huis een 
brochure verspreidde. Daarin staat 

onder meer: ,,Vanaf augustus 2022 
wordt er in een jaar tijd 565 kilometer 
lasvezel aangelegd. We gaan buurt 
voor buurt en straat voor straat te 
werk. In goed overleg met de 
gemeente stellen we hiervoor een 
planning op. De gemeente Castricum 
is verdeeld in verschillende aanleg-

gebieden. In welk gebied jouw 
woning staat en wat de planning 
hiervan is, kun je terugvinden op de 
website e-�ber.nl/castricum.’’
In de brochure staat ook dat inwoners 
via deze website een abonnement 
kunnen afsluiten of een persoonlijk 
adviesgesprek plannen om te 
bespreken welk abonnement het 
beste bij hun situatie past. Verder 
wordt vermeld dat iedereen, onder 
andere per post of via een Glasvezel-
gids, tijdig meer informatie over het 
proces krijgt. Ook volgen er nog 
informatieavonden.

Lange adem
In de brochure worden ook de tien 
providers genoemd waaruit inwoners 
moeten kiezen als ze zijn overeenge-
komen om over te stappen op een 
glasvezelabonnement van een van de 
beschikbare aanbieders. Opmerkelijk 
is dat de twee grote providers KPN en 
Ziggo daartoe niet behoren. E-Fiber 
zegt daarover: ,,Zij kiezen er nu nog 
voor om te blijven leveren via hun 
eigen koper- en kabelnetwerken. Die 
zijn echter niet gebouwd voor de 
toename aan datagebruik die er nog 
aan komt. Per jaar stijgt dit met 40 
procent. Binnen vijf jaar is naar schat-
ting 95 procent van Nederland voor-
zien van glasvezel, de enige 
toekomstbestendige infrastructuur. 
KPN en Ziggo weten dit ook. Ze zijn 
druk bezig glasvezel aan te leggen, 
maar niet in deze gemeente.’’ Lees het 
hele verhaal elders in deze krant.

Castricum - In februari van dit jaar was in deze krant te lezen dat er nog 
veel vragen bestonden over de aanleg van glasvezelnetwerken. Inmid-
dels heeft E-�ber, de eerste exploitant die vergunning heeft gekregen, 
van zich laten horen middels een brochure. De grote vraag is echter 
wanneer er met de aanleg wordt gestart en of het noodzakelijk is om op 
een andere provider over te stappen. Aan de tweede exploitant Delta 
Fiber zou volgens een woordvoerder van de gemeente ook vergunning 
zijn verleend voor de aanleg van een netwerk, dit bedrijf moet echter 
wachten tot E-�ber klaar is met zijn werkzaamheden. Dit betekent ook 
dat alle straten of stoepen twee keer open en dicht moeten.

Glasvezel nemen… ja of nee?

Het aanleggen leggen van een glasvezelnetwerk in de grond. 
Foto: Bos Media Services

Tel. 0251 - 652 430
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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

DONDERDAG 21 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 22 JULI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

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.

ZATERDAG 23 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, kapelaan Jaider met 
voorzang van Annie Assendelft en 
Ria Peters.

ZONDAG 24 JULI 
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen. Te 
volgen op radio Castricum en via 
de livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, Euch.viering 
met I. Osterhaus en samenzang.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastor Anton Overmars 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Geert Balder. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord & Communievie-
ring met spontaan vakantiekoor. 
Voorganger, Pastor M. Nagtegaal.

DINSDAG 26 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Castricum - Danny de Graaf woont in Castricum en 
is ondernemer. Als eigenaar van Expert Castricum 
levert hij met zijn team tv/audio, (inbouw)
witgoed en ICT-diensten en -materialen aan 
andere ondernemers en particulieren in de regio. 
We vragen hem naar het nut en de noodzaak van 
een glasvezelnetwerk in Castricum.

Danny: ,,Het is heel �jn dat hier een alternatief komt. 
De ADSL-verbinding in de regio is niet om over naar 
huis te schrijven. Ik hoor toch wel klachten over de 
kwaliteit van andere netwerken hier. Een groot 
verschil is dat bij glasvezel de uploadsnelheid vele 
malen groter is. Dit merk je bijvoorbeeld bij het 
uploaden van een fotoalbum of tijdens het video-
bellen. Helemaal blij zullen de videogamespelers zijn, 
want glasvezel zorgt voor de allerlaagste vertraging, 
ofwel ping, tijdens een spel.’’

DELTA Netwerk is een partij die zich gemeld heeft om 
ook de woonkern Castricum te voorzien van glas-
vezel. Die was tot nu toe overgeslagen. Danny: ,,Zelf 
woon ik in Castricum en ik heb me meteen aange-
meld voor een aansluiting bij DELTA. Prijstechnisch 
erg interessant, want ik krijg meer MB’s aan snelheid 
voor minder geld. Ik kan ook maandelijks mijn abon-
nement ophogen of verlagen, zodat ik niet hoef te 
betalen voor wat ik niet gebruik.’’
Alles met smart tv’s /computers en digitalisering is 

best complex voor sommige mensen. Iedereen die 
vragen heeft of hulp nodig heeft bij het omzetten 
kan bij Expert Castricum aan de Torenstraat 54 
terecht of bellen naar nummer 0251 651441. Je kunt 
je hier ook laten adviseren over het best passende 
pakket en tot 3 augustus geldt een extra scherp 
welkomstaanbod. ,,Glasvezel heeft de toekomst. 
Laten we niet langer afwachten, zeker nu de instap 
gratis is.’’

Wat is glasvezel eigenlijk?
Glasvezel is een hele dunne draad van glas en maakt 
het mogelijk data te transporteren met hoge snel-
heid over grote afstanden. Veel meer bestanden en 
veel sneller dan met kabel of ADSL. Bij glasvezel is 
sprake van een unieke verbinding tussen twee 
punten. Elke gebruiker heeft een eigen glasvezel-
kabel tot in de meterkast en hoeft die verbinding 
niet te delen. Oorspronkelijk werd glasvezel toege-
past op hoofdroutes omdat daar de meeste capaci-
teit nodig is. Door de continue stijging in verbruik 
zijn we toe aan de laatste fase: het aanleggen van 
glasvezel tot in de meterkast.

Met glasvezel haal je de modernste technologie met 
een enorme capaciteit in huis. Het is bij uitstek 
geschikt om de ontwikkelingen die meer band-
breedte vragen bij te houden. Met glasvezel heb je 
dus niet alleen vandaag sneller internet en haar-
scherpe televisie, maar ook morgen en over twintig 
jaar. Bovendien is een woning beter verkoopbaar, 
want de investering is gedaan voor een huis met snel 
internet dat klaar is voor de toekomst.

,,Er moet een alternatief komen 
en glasvezel is de toekomst’’

Limmen - De politie zag vrijdag rond 
13.15 uur een auto rijden met daarin 
een bestuurder van wie bekend was 
dat zijn rijbewijs ongeldig was 
verklaard. Toen de politie een stop-
teken gaf, reed de bestuurder met 
hoge snelheid weg. Uiteindelijk 
slaagden agenten erin om de man, een 
21-jarige inwoner uit Heiloo, op de 
N203 te overtuigen. Hij gaf gehoor aan 
het volg- en stopteken en werd daarna 
aangehouden. Het voertuig is in beslag 
genomen en weggesleept. De 
bestuurder krijgt een bekeuring voor 
rijden met ongeldig verklaard rijbewijs.

Ongeldig rijbewijs

Vervolg voorpaginaverhaal

Inmiddels heeft Ziggo een mail 
gestuurd naar haar klanten onder het 
motto ,,Er wordt van alles geroepen 
over het beste netwerk, maar wat 
kun je echt geloven?’’ Ziggo stelt dat 
het overgrote deel van hun netwerk 
al uit glasvezel bestaat, maar dat van 
de straatkast tot de huizen voor 
kabel wordt gekozen, zodat er niet 
onnodig gegraven hoeft te worden. 
Daarnaast zou de wi� in de woning 
perfect zijn door SmartWi�-pods en 
wordt geconcludeerd dat de combi-
natie van glasvezel en kabel voor een 
perfecte verbinding zorgt. Zij 
besluiten met de slogan: ,,Bij Ziggo 
zit je goed. Nu en in de toekomst.’’ Uit 
het bovenstaande blijkt dat dit 
project nog geen gelopen koers is en 
nog steeds vragen oproept. Zo is de 
aangekondigde planning van E-Fiber 

niet terug te vinden op genoemde 
website en als Delta ook nog aan de 
beurt komt, gaat de aanleg van glas-
vezel in onze gemeente gepaard met 
een lange adem. Ook is over nieuwe 
tarieven nog weinig tot niets bekend, 
dus de verwachting is dat veel inwo-
ners zich nog eens achter hun oren 
krabben voor ze besluiten op 
volledig glasvezel over te gaan. Dan 
moet je je ook nog eens afvragen of 
je met E-Fiber of Delta Fiber in zee 
wilt gaan of bij KPN of Ziggo wilt 
blijven.

Reactie wethouder
Valentijn Brouwer, de nieuwe 
wethouder Openbare ruimte, 
reageerde als volgt op de glasvezel-
problematiek: ,,Als gemeente zijn wij 
de afgelopen jaren uitgebreid in 
gesprek geweest met E-Fiber over de 
aanleg van glasvezel. Recenter is er 

ook contact geweest met Delta Fiber 
en inmiddels hebben beide partijen 
op basis van de Telecommunica-
tiewet een vergunning aangevraagd 
en verkregen. Wij horen ook van 
onze bewoners dat er veel onduide-
lijkheid is over glasvezel en dat 
betreuren wij. Daarom is het goed 
dat er nu meer duidelijkheid aan het 
komen is. De beschikbaarheid van 
providers, die gebruik maken van de 
glasvezelkabels van beide aanbie-
ders, is iets waar wij geen invloed op 
hebben. Dat de straat meerdere 
keren open moet is vervelend, maar 
onoverkomelijk omdat beide partijen 
een vergunning hebben en aan 
hebben gegeven niet van elkaars 
netwerk gebruik te kunnen of willen 
maken. Door middel van afspraken 
met beide partijen proberen wij wel 
de overlast voor de bewoners te 
minimaliseren.’’

Nog veel onduidelijk over glasvezel

Loraine woont al haar hele leven in 
Castricum. Het is altijd haar droom 
geweest om een eigen kapsalon te 
openen en die droom is nu uitge-
komen. Ze vertelt: ,,Ik wil mijn 
klanten graag het woonkamergevoel 
geven, zodat zij zich bij mij thuis en 

op hun gemak voelen. Vervolgens 
gaan ze weer de deur uit met een 
kapsel waarvan ze zelfvertrouwen 
krijgen.’’
Twaalf jaar lang werkte Loraine bij de 
grootste kappersketen van Neder-
land. Ze verzorgde in opdracht van 

die keten ook trainingen op verschil-
lende locaties door het hele land. 
Daarnaast is Loraine ambassadeur 
voor Kérastase en starcolorist van 
L’Oréal, hetgeen inhoudt dat ze 
gespecialiseerd is in deze merken en 
altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen van de producten en 
kleurtechnieken. Komend najaar start 
ze met het verzorgen van trainingen 
voor deze twee topmerken in andere 
kapsalons.
In haar eigen salon werkt Loraine met 
de verzorgingsproducten van Kerá-
stase, kleuringen van L’Oréal en de 
styling van Redken. Dames, heren en 
kinderen zijn welkom voor een knip-
beurt, een quick �x (in vijftien 
minuten gestyled haar voor alle gele-
genheden) en kleurbehandelingen. 
Loraine werkt uitsluitend op afspraak. 
Je kunt via www.venvanhaar.nl zelf je 
afspraak inplannen. Heb je vragen? 
Stuur dan een Whatsappbericht via 
06 21230871. Telefonisch is Loraine 
minder gemakkelijk te bereiken, 
omdat ze haar klanten in de stoel 
altijd de volle aandacht wil geven.

Nieuw in Limmen: kapsalon ‘Ven van Haar’
Limmen - Aan Het Palet 1 is sinds 1 juli een nieuwe kapsalon geopend: 
Ven van Haar. Die naam is niet zomaar gekozen, het refereert zowel aan 
het woord ‘fan’ als aan de naam van de eigenaresse: Loraine van de Ven.

Loraine van de Ven in haar gloednieuwe kapsalon. Foto: aangeleverd
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Gemeentenieuws

Check paspoort en ID-kaart
Gaat u binnenkort op vakantie? 
Check op tijd of uw paspoort, ID-kaart en 
rijbewijs nog geldig zijn. Moet u die laten 
verlengen? Doe het op tijd en maak alvast 
online een afspraak: 
(www.castricum.nl/afspraak-maken). 
Wees op tijd, want de afspraak-agenda 
raakt snel vol en de eerste mogelijkheid 

voor een afspraak voor aanvraag, is soms 
pas over een paar weken. Ons bellen voor 
een afspraak gaat niet sneller, wij gebruiken 
dezelfde online afspraakmodule als u. 
Uw nieuwe reisdocument of rijbewijs 
kunnen wij op dit moment leveren volgens 
de gewoonlijke termijn van 6 werkdagen 
na de aanvraag. 

Voor de toewijzing van 2 parkeervakken nabij een oplaadpunt:

Ter hoogte van Pontweg 1, De Woude
Ter hoogte van Hendrik Casimirstraat 48, Castricum
Ter hoogte van De Tarp 29, Akersloot
Ter hoogte van Duinakker 25, Castricum
Ter hoogte van Breedeweg 50, Castricum
Ter hoogte van Lange Dresch 31, Akersloot
Ter hoogte van Beverwijkerstraatweg 6, Castricum
Ter hoogte van Laan van Albert’s Hoeve 138, Castricum
Ter hoogte van Dokter van Nieveltweg 2a
Ter hoogte van Kooiplein 2, Castricum
Ter hoogte van Schelgeest 1, Castricum
Ter hoogte van Pirola 14, Castricum
Ter hoogte van Ratelaar 1, Limmen
Ter hoogte van De Bloemen 50, Castricum

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 18 juli 2022 vinden op: 
www.officielebekendmakingen.nl. In het verkeersbesluit staat beschreven hoe u, in de 
periode van 6 weken na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met David Verhaar, Team Verkeer via davidverhaar@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Gerbrandsven 2 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van een tunnelkas, verzenddatum 
11 juli 2022 (Z22 071848)
Gobatstraat 14 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 8 juli 
2022 (Z22 078332)
Henri Schuytstraat 8 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
13 juli 2022 (Z22 076970)
Leo Toepoelstraat 16 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
12 juli 2022 (Z22 075970)
Martin Luther Kinglaan 80 in Castricum, het realiseren van een erker aan de 
voorzijde, verzenddatum 7 juli 2022 (Z22 074014)
Molenbuurt 22a in Akersloot, het bouwen van een woning, verzenddatum 7 juli 2022 
(Z22 070082)
Mozartlaan 65 Akersloot, het verbouwen van de school, verzenddatum 8 juli 2022 
(Z22 073565)
Nuhout van der Veenstraat 14 in Castricum, het verbreden van de inrit, 
verzenddatum 7 juli 2022 (Z22 076713)
Torenstraat 71 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 13 juli 
2022 (Z22 063843)

Verlengen behandeltermijn

Walingstuin 45 in Castricum, het plaatsen van een glasvezelverdeelstation, verzend-
datum 13 juli 2022 (Z22 071800)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Hogere Waarde Wet geluidhinder
Verzoek hogere waarde Wet geluid-
hinder bouw woning Beatrixlaan 1B te 
Akersloot

Bij de gemeente Castricum is een verzoek 
ingediend ter vaststelling van een hogere 
waarde voor de realisatie van een woning 
gelegen op het perceel Beatrixlaan 1B te 
Akersloot. Het plan omvat  de bouw van 
een nieuwe woning.

Alle wegen, met uitzondering van de 30 
km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet 
geluidhinder, voorzien van een geluidzone. 
Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, 
zoals woningen, welke binnen een derge-
lijke zone langs een weg zijn gelegen, die-
nen, in principe, op een dusdanige afstand 
van de weg te zijn gelegen dat de geluid-
belasting niet hoger wordt dan 48 dB Lden, 
zijnde de zogenaamde ‘voorkeurgrens-
waarde’ uit de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting op de gevels van de 
nieuw te bouwen woning is, met een 
geluidbelasting van 53 dB Lden, hoger 
dan de voorkeurgrenswaarde, maar lager 
dan de in de Wet geluidhinder aangegeven 
maximale ontheffingswaarde. Om die reden 
kan hiervoor een zogenaamde hogere 
waarde worden vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Castricum is dan 

ook van plan om vanwege de bouw van 
een nieuwe woning langs een bestaande 
weg, op grond van artikel 83, 2e lid en 
artikel 110a, 1e lid van de Wet geluidhinder, 
een hogere waarde vast te stellen.

De stukken van dit ontwerpbesluit liggen 
met ingang van 21 juli 2022 gedurende zes 
weken ter inzage bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis van Castricum.

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden schriftelijk 
of mondeling een zienswijze naar voren 
brengen bij het college van burgemeester 
en wethouders.

Uw schriftelijke zienswijze kan worden 
gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Castricum, postbus 
1301, 1900 BH Castricum. Wij verzoeken u 
boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze 
ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluid-
hinder Beatrixlaan 1b te Akersloot’.
Indien u gebruik wilt maken van de moge-
lijkheid een mondelinge zienswijze naar 
voren te brengen, dan kunt u binnen de 
genoemde termijn van zes weken, maar 
tenminste één week voor het einde van de 
ter inzage legging, een afspraak maken met 
K. Adema, afdeling Plannen en Projecten, 
bereikbaar via telefoonnummer 14 0251 of 
via mail: keesadema@debuch.nl

Voor de toewijzing van 2 parkeervakken nabij een oplaadpunt:

Ter hoogte van Jasmijnlint 26, Limmen
Ter hoogte van Ossecamp 27, Castricum
Ter hoogte van Kerklaan 9a, Akersloot
Ter hoogte van Pageveld 21, Limmen
Ter hoogte van Thalia 1, Limmen
Ter hoogte van Nansenlaan 49, Castricum
Ter hoogte van Tulpenveld 112, Castricum

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 19 juli 2022 vinden op: 
www.officielebekendmakingen.nl. In het verkeersbesluit staat beschreven hoe u, in de 
periode van 6 weken na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met David Verhaar, Team Verkeer via davidverhaar@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

Verleend

Boccherinistraat 41 in Castricum, het kappen van een eikenboom, datum ontvangst 
10 juli 2022 (Z22 080154)
Lindenlaan 66 in Castricum, het realiseren van een dakopbouw, datum ontvangst 
13 juli 2022 (Z22 080717)
Pagenlaan 2 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 7 juli 2022 
(Z22 079955)
Soomerwegh 1 en Beverwijkerstraatweg (op grasveld bij spoor) in Castricum, 
het plaatsen van reclame borden, datum ontvangst 12 juli 2022 (Z22 080546)
Van Duurenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 juli 
2022 (Z22 079976)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

Bakkummerstraat 74 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 13 
juli 2022 (Z22 075875)
Bloemgaarde 80 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 13 juli 
2022 (Z22 077187)
Duinweg 7 in Castricum, het wijzigen van de gevels en het dak, verzenddatum 13 juli 
2022 (Z22 066924)
Dusseldorperweg 135 in Limmen, het wijzigen van de gevel en het dak van de woning 
(legalisatie), verzenddatum 13 juli 2022 (Z22 077313)



In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die op wat voor manier dan ook iets hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaar-
heid, saamhorigheid en opwaarderen van de leefomgeving.

Door Aart Tóth

Uit dat huwelijk kwam een zoon 
Werner en dochter Inez met intussen 
ook schoondochter en schoonzoon 
plus vier kleinkinderen, te weten één 
meisje en drie jongens. Rob z’n werk-
loopbaan was intussen ook lekker op 
gang gekomen, waarbij zijn eerste 
werkgever Topkring Ceniko was in 
Hoevelaken, de voorganger van 
Euretco. Daar werd hij inkoper heren-
confectie, een functie die hij tien jaar 
lang bekleedde. Vervolgens een eigen 
winkel: ‘Rob van Keulen Fashion’ aan 
de Torenstraat in Castricum, zo’n 

twintig jaar. Tegenwoordig is dat Esclu-
sivo in de Burgemeester Mooijstraat. 
Dan nog even zo’n tien jaar als fran-
chisenemer Hunkemöller, met verschil-
lende �lialen. Zijn laatste werkzame 
bezigheden waren als consulent 
bedrijfsovernames onder de naam RVK 
Consultancy in Limmen, ook nog eens 
vijf jaar.

Actief
Tijdens zijn ondernemerschap in 
Castricum was het niet alleen het 
draaiende houden van de eigen 
winkel. Het hele dorp moest goed 
draaien, vond Rob. Samen met mede-

ondernemers als Siem Quax, Lenie 
Kelder, Wim van Vliet, Loek Weda, en 
nog wat anderen was ook hij als voor-
zitter van de OVC medeverantwoorde-
lijk voor de seizoenmarkten, brade-
rieën met oude ambachten en natuur-
lijk als voorzitter van de ‘Dubbele Lus’, 
de jaarlijkse wielerronde door het 
dorp. ,,Het dorp moest leven en dan 
niet alleen voor een grotere omzet, 
maar de leefbaarheid was daar de 
hoofdmoot met het organiseren van 
verschillende festiviteiten’’, legt Rob 
uit.
Ook een onderdeel van Rob z’n actieve 
leven was het hockeyen vroeger. Eerst 

bij Terriërs in Alkmaar en later als vete-
raan bij MHCC in Castricum. Nu is voor 
hem een partijtje golf met zekere 
regelmaat nog iets om zijn spanningen 
de vrije loop te geven met aanvullend 
de 55-plus-conditietraining bij VKIJ 
Castricum.

Inzet
Buiten de actieve inzet van hierboven, 
jeukten de handen van Rob geregeld. 
,,In het verleden verschillende clubs op 
de rit geholpen, waar onder VVD 
Castricum en Toneelvereniging Pancra-
tius. Maar ook Voorzitter Ondernemers 
Vereniging Castricum, nu OVC, in de 
startfase een aantal jaren voorzitter 
Wielerronde Dubbele Lus’’, spreekt een 
trotse Rob. Tegenwoordig houd hij 
zich, samen met andere betrokken 
ondernemers, nog bezig met het wel 
en wee in het Dorpshart van 
Castricum. Nogmaals Rob: ,,Daar mag 
best wat meer aandacht aan gegeven 
worden om het leefbaar te houden. 
Dan zul je als gemeente, maar zeker 
ook de ondernemers, meer inzet 
moeten tonen er wat van te maken.’’

Vakantie
,,Mijn vakantieland was en is nog 
Frankrijk, maar de laatste vakanties 
hebben we in de voormalige Oost-
bloklanden doorgebracht. Wonder-
schone landen. Daarnaast is Nederland 
geweldig mooi en elk jaar bezoeken 
we met de caravan een aantal provin-
cies. Vakantie valt eigenlijk onder 
hobby’s, als je de mogelijkheid hebt. 
Net als muziek maken op mijn klarinet 
en partijtje golfen.’’

Wensen voor Castricum?
Nogmaals wil Rob nog even zijn ei 
kwijt: ,,In 2012 is de gemeente 
Castricum een plan voorgelegd ter 
versteviging van het winkelareaal in 
het centrum. Daarin is één regel niet in 
geaccordeerd: het geven van dubbele 

bestemmingen (wonen en winkelen) 
op de panden in de uiteinden van de 
Dorpsstraat en de Torenstraat. Nu de 
transitie van winkel/kantoor naar 
woningen landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk wordt omarmd wordt 
het tijd dit ook in Castricum te doen. 
Concentratie van de winkelbedrijven 
met toekomst is een must en geef de 
ondernemer, die zijn pand wil 
ombouwen, daarvoor de gelegenheid.’’

Lidmaatschap verenigingen?
,,VKIJ Castricum, een geweldige club 
die mede aan mijn conditie werkt. Dan 
Orkest Emergo, een enthousiaste club 
van mensen, die als harmonieorkest 
overdag veel plezier beleven in het 
bespelen van een instrument. Een �jne 
vriendenclub is de Probus CAL hier in 
Castricum, waarvan ik dit jaar voor-
zitter mag zijn. Dan nog bestuurslid 
van de Zonnebloem Limmen, die met 
haar ruim 35 vrijwilligers ontzettend 
goed en �jn werk doen voor de 
gemeenschap in Limmen. Ik hoop dit 
nog lang in een goede gezondheid vol 
te houden”, besluit Rob van Keulen.

Limmen - Een hele mond vol; Robert Joseph Marie van Keulen, de volgende gast in deze rubriek om het 
achterste van zijn tong te laten zien, alhoewel we natuurlijk niet alles prijsgeven. Wat een Alkmaarder kun je 
zijn als je 75 jaar geleden op 250 meter vanaf De Waag werd geboren! Rob had er een �jne jeugd en doorliep 
zoals gebruikelijk de kleuter- en lagere school om het hogerop te gaan zoeken bij de HBS-A, waar het diploma 
werd behaald. Hij was toen ook al een fanatiek klarinetspeler, want muziek maakt een belangrijk deel uit van 
zijn leven. In 1977 kwam hij, met de intussen in zijn leven gekomen Willeke Schneiders (getrouwd in 1968) naar 
Castricum, waar de herenconfectiezaak van Wil en Tiny Alleman werd overgenomen. In 2001 verhuisden zij naar 
Limmen.

Wie is nu eigenlijk Rob van Keulen…?

Rob van Keulen in zijn jonge jaren als 
klarinettist. Foto: aangeleverd

Rob van Keulen recent, met nog steeds de klarinet. Foto: Aart Tóth

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 20 juli 2022

Gemeentenieuws

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

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

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Beatrixlaan 1b in Akersloot (Julianaweg achter 47 perceel A 3180), het bouwen 
van een woning, (Z045907)
Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum, het herstellen en restaureren van het spuithuisje 
(monument), (Z22 063424)
Mozartlaan 65 Akersloot, het brandveilig gebruik van de OBS Rembrandtschool, 
(Z22 073567)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 21 juli 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn 
kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Prof. Winklerlaan 2 in Castricum, het brandveilig gebruiken van het gebouw (Z22 
067453)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 juli 2022 zes weken ter inzage. 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na   21 juli 2022  een beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.
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Castricum - Op zondag 31 juli van 
09.30 tot 13.00 uur vindt in Buurt- en 
Biljartcentrum Castricum de work-
shop textuurkunst en olieverf plaats. 
Samen met interieurstyliste Ange-
nita Hoebe heeft Mieke Rozing een 
serie workshops ontwikkeld met 
verschillende technieken voor 
binnenhuisstyling. Deze keer kun je 
de techniek van PlasterArt ontdek-
kean. Deze kunstwerken zijn erg in 
op dit moment en je kunt nu zelf 

leren hoe je jouw ontwerp maakt. 
Omdat het om jouw huis gaat zijn er 
verschillende opties in de grootte 
van het doek, de keuze voor een 
meerluik en het gebruik van 
baklijsten. De grootte van jouw 
muren is voor iedereen natuurlijk 
uniek.

Voor meer info en aanmelden: www.
miekerozing.nl / info@miekerozing.
nl / 06 10566887.

De WorkshopFabriek: 
textuurkunst en olieverf

Tijdens de workshop leer je hoe je een kunstwerk als dit zelf kunt maken. Foto: 
aangeleverd

Door Hans Boot

De liefde voor de paardensport 
ontstond bij Rina al op zeer jonge 
leeftijd, zoals ze vertelt: ,,Op 7-jarige 
leeftijd ben ik op de manege 

begonnen met lessen en toen bleek 
al gauw dat ik klaar was voor mijn 
eigen pony. Later reed ik op een 
grotere pony, maar ook daar groei 
je snel uit. Sinds mijn veertiende rij 
ik paard. Ik heb de mazzel dat wij bij 

ons huis genoeg ruimte hebben om 
paarden te houden, dus het stallen 
was nooit een probleem.’’

Rina doet al een aantal jaren met 
haar paard Inita mee aan o�ciële 

wedstrijden en dat leverde de 
nodige successen op: ,,Ik heb aan 
verschillende kampioenschappen 
deelgenomen, zoals regio- en 
Nederlandse kampioenschappen 
en veel prijzen gewonnen. Dat 
geldt voor allerlei disciplines als 
dressuur en springen. Drie weken 
geleden ben ik nog derde 
geworden bij de internationale 
eventingwedstrijden in Duitsland. 
Het wedstrijdrijden is goed voor 
Inita en mij, want daardoor leer je 
met spanning omgaan.’’

Hoogteverschillen
Desgevraagd legt Rina uit wat de 
naam Eventing inhoudt: ,,Dat is de 
optelsom van dressuur, springen en 
cross-country. Voor laatstgenoemde 
discipline moet je over vaste 
natuurlijke hindernissen heen als 
boomstammen of kunstmatige 
greppels. Het is overigens mijn 
favoriete onderdeel van het EK 
Eventing. Springen ligt mij ook wel, 
omdat Inita daarin erg goed is. 
Dressuur blijft het moeilijkst, want 
het is geen specialiteit die bij 
paarden hoort.’’

Op de vraag of er veel getraind 
moet worden, luidt het antwoord: 
,,Dat doen we de hele week door. 
Niet alleen het paard heeft veel 
beweging nodig, want ook de ruiter 
moet top�t zijn. Ik train vooral thuis, 
maar ook regelmatig bij mijn club in 
Stompetoren. Inita gaat dan altijd 
mee. Verder kan ik gebruik maken 
van de drafbaan van mijn opa, die 
naast ons woont. Bijzonder om te 
noemen is nog dat ik ook iedere 
drie weken met mijn moeder naar 
de Utrechtse heuvelrug rijd om te 

wennen aan de hoogteverschillen 
die we in Engeland kunnen 
verwachten.’’

Crowdfunding
De enthousiaste Akerslootse vindt 
het uiteraard een hele eer dat ze 
afgevaardigd is voor het EK: 
,,Bondscoach Marcelle de Kam heeft 
mij en nog vijf junioren gekozen op 
basis van selectiewedstrijden. Het is 
een geweldige belevenis dat zoveel 
jonge ruiters uit heel Europa in 
Hartpury samenkomen om te 
strijden om de titel. Ik hoop natuur-
lijk dat ik daarop kans maak, maar 
dat is vanwege de grote concur-
rentie moeilijk te voorspellen. In 
ieder geval ga ik mijn stinkende 
best doen!”

Rina licht vervolgens toe dat ze niet 
een-twee-drie in Engeland zijn: 
,,Voor het vervoer van mijn paard 
moeten er heel wat papieren 
worden ingevuld. Dat is met name 
een gevolg van de Brexit. Verder 
moet de vrachtwagen mee voor het 
vervoer van het paard, maar zowel 
mijn vader als Inita zijn daar inmid-
dels wel aan gewend.’’ Over de rol 
van haar ouders voegt Rina nog toe: 
,,Ze zijn mijn trouwste supporters, 
grootste hulpen en belangrijkste 
sponsor. De deelname aan zo’n EK 
kost namelijk veel geld, waarvan 
maar een klein deel wordt vergoed 
door de Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie. Mensen 
die mij daarom willen steunen om 
mijn geliefde sport middels crowd-
funding mogelijk te maken, kunnen 
via https://yvgtf.nl/talentboek/
samen-naar-het-ek-eventing-in-
engeland een bijdrage doneren.’’

Akersloot - Paardrijden is de passie en sport van de 18-jarige Rina van der Kolk. Begonnen op een pony is de 
Akerslootse uitgegroeid tot een ervaren ruiter met heel veel wedstrijdervaring. Niet voor niets werd Rina 
daarom geselecteerd voor deelname van de Nederlandse junioren aan het EK Eventing dat van 28 tot en met 31 
juli in het Engelse Hartpury wordt gehouden.

Rina mag naar het EK Eventing in Engeland

Rina en haar paard Inita gaan het Engelse avontuur graag aan. Foto: Hans Boot

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zondag 15.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Encore

donderdag 20.00 uur 
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

El Buen Patrón
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
Nowhere Special

zondag 15.00 uur
maandag 20.00 uur

Grutto! De Reis van 
onze Nationale Vogel
vrijdag & zaterdag 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
Elvis

vrijdag & zaterdag 20.00 uur
Top Gun: Maverick

donderdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 15.00 uur
Silverstar

donderdag, vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 15.00 uur
Minions: 

Hoe Gru superschurk werd

Programma 21 juli t/m 27 juli

De 26-jarige balletdanseres Élise 
loopt tijdens een voorstelling een 
blessure op en krijgt te horen dat ze 
waarschijnlijk nooit meer zal kunnen 
dansen. Ze is haar doel kwijt en moet 
haar leven een andere wending 
geven. Met hulp van vrienden vindt 
ze ander werk. Dat voert haar naar 
Bretagne, waar ze een gezelschap 

Encore

Lang voordat hij een superschurk 
wordt, is Gru een 12-jarig jongetje 
in een buitenwijk in 1970, dat 
vanuit zijn kelder plannen smeedt 
om de wereld te veroveren. Maar 
dat gaat nog niet zo goed. Als de 
Minions, onder wie Kevin, Stuart, 
Bob en Otto (een nieuwe Minion 

met een beugel die het heel graag 
goed wil doen), op Gru’s pad komen 
bundelen de onwaarschijnlijke 
vrienden hun krachten. Samen 
bouwen ze hun eerste schurkenhol, 
ontwerpen ze hun eerste wapens 
en bereiden ze hun eerste missies 
voor.

Minions: Hoe Gru superschurk werd

voor moderne dans ontmoet. De 
nieuwe ervaringen en vriend-
schappen wakkeren het vuur weer in 
haar aan. Zal ze toch weer kunnen 
dansen? Hoofdrolspeelster Marion 
Barbeau is prima ballerina bij het 
beroemde ballet van de Parijse 
Opera. Daarnaast verzekerde regis-
seur Klapisch zich voor Encore van de 
samenwerking met choreograaf 
Hofesh Shechter en zijn gezelschap.
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Mr. Mitchel Schildwacht

Het komt vaak voor dat een koper na aankoop van 
zijn woning ontdekt dat de woning één of meerdere 
gebreken heeft. De koper heeft dit bijvoorbeeld niet 
gezien of niet kunnen zien tijdens een bezichtiging. 
Of de verkoper heeft niets medegedeeld. De vraag 
die dan bij de koper zal ontstaan, is of hij de verkoper 
voor het gebrek aansprakelijk kan stellen en zodoen-
de de herstelkosten kan verhalen op de verkoper. 

Non-conformiteit
Allereerst is van belang om vast te stellen of sprake 
is van non-conformiteit. Dit houdt in dat de woning 
niet de eigenschappen bezit die de koper op grond 
van de koopovereenkomst mocht verwachten. Wat 
de koper mocht verwachten, is dat de woning de 
eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik 
daarvan nodig zijn. 

Het is dus van belang dat eerst wordt onderzocht of 
het gebrek in de weg staat aan een normaal gebruik 
van de woning. Dit is een niet altijd duidelijke de�-
nitie en dit zal per geval kunnen verschillen. Het ene 
gebrek is namelijk ernstiger dan het andere gebrek.

Gevolgen
Als sprake is van non-conformiteit, dan kan de 
koper van de verkoper verlangen dat hij het gebrek 
zal herstellen. Een andere mogelijkheid kan onder 
bepaalde omstandigheden zijn dat de koper de 
koop gedeeltelijk zal ontbinden, wat er feitelijk op 
neer zal komen dat de koper de kosten van het 
herstel in mindering zal brengen op de koopprijs. 
Ook bestaan andere mogelijkheden.

Verkoper wist van gebrek en heeft 
niets medegedeeld
Als de verkoper wist van het gebrek en niets heeft 
medegedeeld, dan zal de koper ook de mogelijk-
heid hebben om de verkoper te laten opdraaien 
voor de kosten. 

NVM-koopakte
In de praktijk wordt 
vaak gebruik gemaakt 
van de standaard 
NVM-koopakte, 
waarin een afwijking 
is opgenomen ten 
aanzien van de wet-
telijke regeling van 
non-conformiteit. In 
deze NVM-koopakte 
staat namelijk dat het 
risico van gebreken 
(zichtbaar en on-
zichtbaar) bij de koper wordt neergelegd. Maar in 
de NVM-koopakte staat ook dat de verkoper een 
garantie aan de koper geeft dat de woning de 
eigenschappen zal bezitten die voor een normaal 
gebruik nodig zijn. Als het gebrek aan het normaal 
gebruik van de woning in de weg staat, dan geldt 
dus de garantie. 

Gebreken tijdig melden
De koper is verplicht om gebreken binnen een re-
delijke termijn te melden. Aanbeveling verdient het 
om gebreken zo snel mogelijk na ontdekking bij de 
verkoper te melden.

Een koper die na aankoop van zijn woning te 
maken krijgt met gebreken, doet er dus verstandig 
aan om kort advies in te winnen zodat zorgvuldig 
en snel wordt gehandeld. Op die manier voorkomt 
de koper dat hij uiteindelijk met lege handen zal 
komen te staan.  

Tanger Advocaten N.V.
Mitchel Schildwacht

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

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

Gebreken na aankoop 
van nieuwe woning

Castricum - Na twee jaar genoegen te moeten nemen met een alternatieve 
diploma-uitreiking vanwege de coronamaatrelen, stond het Clusius College 
vorige week maandag niets meer in de weg om groots uit te pakken met het 
afscheidsfeest voor de huidige 250 geslaagden. Dat gebeurde in blokken, 
verdeeld over de middag en de avond. De leerlingen, familieleden, vrienden 
en kennissen mochten weer plaats nemen in de grote zaal om getuige te zijn 
van een spetterende show op het podium, waarin ook het team van de leer-
krachten liet zien over de nodige creatieve en muzikale vaardigheden te 
beschikken. De ‘Excellente’ VMBO-school, die vanaf 1 augustus verder gaat 
onder de naam Vonk, reikte dit jaar voor het laatst het Clusiusdiploma uit. 
Overigens werd er een prachtig resultaat bereikt, aangezien 99% van het 
aantal eindexamenleerlingen na a�oop van de feestelijke afsluitingen met 
hun welverdiende diploma naar huis keerden. Tekst en foto: Hans Boot

Groots afscheidsfeest 
voor geslaagden Clusius

Castricum - Waren het de vorige keer 
nog gefrituurde lekkerbekjes, deze 
keer was het vers gerookte makreel 
waarop de bewoners van De Santmark 
afgelopen donderdag werden getrak-
teerd. De vis werd hen ook nu weer 
gratis aangeboden door De Zilte 
Vrienden, een vriendenclub waarvan 
de leden regelmatig met elkaar vissen 

en na a�oop graag samen een visje 
bakken. Als de makreel aan het spies 
wordt geregen en de ovens zijn opge-
stookt, zitten er tien bewoners in de 
buurt van de rookovens om het rook-
proces goed te volgen. Als de wind na 
tien minuten een andere koers kiest, 
zoeken acht dames snel een andere 
plek op. Je bent tenslotte gekomen om 

iets van het eeuwenoude ambacht 
mee te krijgen, niet om zelf uitgerookt 
te worden. De dames C. Hemstede en 
M. van Alphen blijken de enige 
diehards te zijn. Zij blijven zitten tot 
het rookproces voltooid is en krijgen 
van Dolf Rijs en Willem Ooms de eerste, 
vers gerookte makreel aangeboden. 
Deze laten ze zich goed smaken.

Zilte Vrienden verrassen bewoners 
Santmark met vers gerookte makreel

Dolf Rijs en Willem Ooms van De Zilte Vrienden delen de eerste gerookte makreel uit aan mevrouw C. Hemstede (l) en mevrouw M. 
van Alphen. Tekst en foto: Henk de Reus

Castricum - Inderdaad lopen de 
temperaturen behoorlijk op bij tijd 
en wijle. Dat gaat nog meer oplopen 
als je zaterdag 23 juli aanstaande 
vergeet bij Hubo Bouwmarkt 
Castricum op de Castricummer Werf 
langs te gaan. Daar kun je tot 11.00 
uur in de ochtend pro�teren van 
maar liefst 20% korting op alle arti-
kelen (exclusief maatwerk), dus ook 
airco’s, luchtverfrissers en ventila-
toren om de hoge temperaturen 
enigszins in de hand te houden. 
Gezien bijgaande foto van Aart Tóth 
staan de medewerkers van Hubo 
Bouwmarkt Castricum al klaar om 

voor verkoeling te zorgen.
Buiten die verkoelingsproducten is er 
ook de mogelijkheid zeer leuk 
geprijsd aan kwaliteitsgereedschap 
te komen, tot aan elektrisch gereed-
schap zoals verschillende soorten 
boormachines, decoupeerzaagma-
chines, cirkelzagen en ga zo maar 
door. Ook de medewerkers van Hubo 
Bouwmarkt Castricum zetten de 
wekker extra vroeg om de deuren te 
openen en je van dienst te zijn. Dat 
wordt nog eens lekker klussen terwijl 
je letterlijk en �guurlijk het hoofd 
koel houdt. Waar is het wachten op? 
Tot zaterdag 23 juli!

Klaar voor de zomer met 20% 
korting bij Hubo Bouwmarkt

Het team van Hubo Bouwmarkt Castricum staat klaar om de klanten van dienst te 
zijn. Foto: Aart Tóth

Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag zette de politie 
langs de Zeeweg een auto aan de 
kant. Het leek erop dat het voertuig 
onverzekerd rondreed. 
Bij controle tro�en agenten zeven 
personen in het voertuig aan, van 
wie er twee in de ko�erbak zaten. De 
bestuurder kon geen papieren tonen 
en bleek achteraf niet zijn eigen 
naam te hebben opgegeven, maar 
die van zijn broer. Dat had een 

reden: de bestuurder, een 21-jarige 
man uit Oudesluis, was zijn rijbewijs 
eerder dit jaar kwijtgeraakt wegens 
rijden onder invloed. Tegen hem is 
proces-verbaal opgemaakt. Ook 
moet hij binnen 28 dagen een verze-
keringsbewijs overleggen, doet hij 
dat niet, dan volgt alsnog een 
bekeuring wegens onverzekerd 
rijden. 
De man verkeerde overigens ook dit 
keer onder invloed van alcohol.

Twee personen in de kofferbak
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. zuivelproduct; 7. gestremde melk; 12.
gehoororgaan; 13. Nederlandse prinses; 14. omslag voor
papieren; 15. langspeelplaat (afk.); 17. aanlegplaats voor
schepen; 19. lading (hinder); 21. kosten koper (afk.); 22. als-
mede; 24. zuivelproduct; 27. woud; 28. ankertouw; 30. steen;
31. rivier in Utrecht; 32. oevergewas; 33. familielid; 35. naar
omlaag; 37. gordijnrail; 38. plaats in Italië; 41. bedorven; 42.
afvalbak met twee compartimenten; 44. eikenhout van schors
ontdoen; 46. taaie grondsoort; 47. reuk (aroma); 48. medisch
beroep; 49. meubelstuk; 50. karweitje; 52. Europese hoofd-
stad; 54. periode van vierentwintig uur; 56. waterdier; 58.
boekenschrijver; 61. binnenvaartuig; 62. gedeeltelijk; 64. ten-
nisterm; 65. besmettelijke ziekte; 67. bierton; 68. Engels bier;
70. enakskind; 72. afgemat; 73. Franse kaassoort; 76. mol-
lengang; 77. met name (afk.); 78. militair hoofddeksel; 79.
landstreek in Noord-Brabant; 81. muzieknoot; 82. kippenloop;
83. verdieping; 84. lidwoord; 86. oxideren; 87. iemand die
voor niets deugt.

Verticaal 1. grote groep wielrenners; 2. muzieknoot; 3.
scheepsherstelplaats; 4. land in Azië; 5. hard lachen; 6. over-
winning; 7. voorheen (vroeger); 8. plaats in Rusland; 9. voch-
tig; 10. grand prix (afk.); 11. lolly; 16. duw of zet; 18. deel van
een huis; 20. bergweide; 21. boerderijdier; 23. het aange-
kochte; 25. inwendig orgaan; 26. finishlijn; 27. bibliotheek
(afk.); 29. zuivelproduct; 32. zuivelproduct; 34. waadvogel;
36., schenking (gift); 37. straat (Frans); 39. politieman; 40.
plaats in Korea; 42. inlandse gemeente op Java; 43. adem-
halingsstoornis; 45. Nederlandse omroep stichting (afk.); 46.
lager technische onderwijs (afk.); 51. glansverf; 53. oog in
een touw; 54. Nederlandse kaassoort; 55. insectenlarve; 56.
familietwist; 57. morsdoekje; 59. tafelgast; 60. overschot; 62.
denksport; 63. meetrekken (sleuren); 66. elektrisch geladen
deeltje; 67. tuimeling; 69. roem (lof); 71. nachtroofvogel; 73.
deel van een euro; 74. inwendig orgaan; 75. een soort van
mijt; 78. jongensblouse; 80. onderricht; 82. muzieknoot; 85.
de onbekende (Lat. afk.).

Een uur lang wisten de kinderen de 
schapen tegen te houden, zodat ze 
niet de weg op en het dorp in zouden 
verdwijnen. De kinderen hebben zelf 
de politie gebeld, maar die liet lang 
op zich wachten. De dierenambu-

lance werd ook gealarmeerd en die 
was gelukkig snel ter plaatse. De vrij-
willigers van die organisatie hielpen 
de kinderen om de schapen terug te 
drijven achter het hek. Toen de politie 
kwam waren de schapen weer terug 

in hun afgeschermde gebied om te 
grazen. Als dank mochten de 
kinderen de dierenambulance van 
binnen bekijken en met de politie op 
de foto. Een spannende avond en een 
avontuurlijk begin van de vakantie!

Bakkum - Zondagavond hebben kinderen, die aan het spelen waren op het voetbalveld tegenover de Cunera-
school aan de Vondelstraat, een losgebroken kudde schapen gered. Ze wisten te voorkomen dat de schapen het 
dorp in renden.

Kinderen redden losgebroken schapen

De kinderen hielden de schapen tegen tot de Dierenambulance arriveerde. Foto: aangeleverd

De groep kinderen bij de politieauto. Foto: aangeleverd

Elke verkochte duinkaart draagt recht-
streeks bij aan het beheer én behoud 
van de duinen. Met de opbrengst van 
de duinkaart onderhoudt PWN de 
paden, parkeerplaatsen en andere 
voorzieningen voor bezoekers. PWN: 
,,Om met elkaar van de prachtige 
duinen te kunnen blijven genieten, 
moeten we ons daar ook samen voor 
inzetten. Dankzij uw bijdrage zorgt 
PWN voor sterke en gezonde duinen, 
daar kunnen wij nu – en later onze 
(klein)kinderen – blijvend van 
genieten.‘’
 Alle soorten duinkaarten kunt u zowel 

online als bij de kaartautomaten van 
grote duiningangen en bij diverse 
verkooppunten kopen. De driejarige 
duinkaart is alleen online te koop. Ook 
ruiterkaarten kunnen via de website 
worden besteld. Daarnaast is de duin-
kaart online goedkoper. Kopers krijgen 
de kaart direct en volledig ingevuld 
thuisgestuurd. Het is ook mogelijk een 
digitale duinkaart te uploaden in de 
PWN Digiduinkaart-app. Wel zo duur-
zaam! Zo sparen we samen een berg 
papier uit en dat is wel zo milieuvrien-
delijk. Kijk op www.pwn.nl/duinkaart 
voor meer informatie.

Extra duinkaartcontroles in 
Noord-Hollands Duinreservaat
Castricum - Op zaterdag 23 en zondag 24 juli controleren de boswachters 
van PWN weer extra op het bezit van duinkaarten. In het Noord-Hollands 
Duinreservaat moet iedereen van 18 jaar en ouder een geldige duinkaart 
bij zich hebben.

Castricum - Kindcentrum Visser ‘t Hooft heeft vorige week het jaar feestelijk afgesloten. De Vuilnismannen kwamen op 
bezoek, zij trommelen enthousiast op gedumpte emmers, kliko’s, tonnen, pannen en andere afvalmaterialen. De hele 
dag gaven ze op het plein workshops aan alle groepen. Alle kinderen deden enorm hun best en genoten – elk met een 
eigen ‘instrument’ – van deze bijzondere workshop. Om 14.00 uur kwamen alle ouders op het schoolplein en 
verzorgden de kinderen een trommeloptreden. Daarna waren er ijsjes van Marx O’Larry’s voor de kinderen en een 
drankje voor de ouders. Een mooie afsluiter van het schooljaar, echt een topdag! . Foto: aangeleverd

Lawaaiig einde van schooljaar
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Voor de presentatie was de nieuwe 
onderwijswethouder Valentijn 
Brouwer maandag 11 juli naar het 
kantoor van Toonbeeld in Nieuw 
Geesterhage (Castricum) gekomen. 
Daar kreeg hij het eerste exemplaar 
aangereikt uit handen van Anita 
Mooiweer, directeur-bestuurder van 
Geesterhage/Toonbeeld, de initiatief-
nemer van deze scholierenroute. 
Marlies van Winkel, coördinator 

cultuuronderwijs primair onderwijs 
en voortgezet onderwijs bij Toon-
beeld en nauw betrokken bij het 
initiatief, gaf een toelichting. ,,De 
Rembrandtschool in Akersloot had 
dit voorjaar het schoolbrede thema 
‘Water’ in het lespakket. Als adviseur 
cultuuronderwijs heb ik de school 
geholpen passende activiteiten te 
zoeken. Groep 1-2 deed het slootjes-
project van IVN. Groep 1-2-3 deed 

een waterdansles met Fleur van 
Uhm. Groep 3-4 ging naar de Poel-
boerderij. Groep 5-6 deed het 
erfgoedproject ‘De Reis van de 
schelpen’ van Stichting Kist, dat aan 
alle groepen 5-6 in Castricum, 
Limmen, Akersloot is aangeboden 
vanuit CMK.’’

Groep 7-8 werkte aan het erfgoed-
project ‘Akersloot werkt aan water’, 
speciaal ontwikkeld door Stichting 
Oer-IJ voor Akersloot. Een vergelijk-
baar programma hadden zij al 
gemaakt voor Uitgeest, maar nu op 
maat doorontwikkeld voor Akersloot. 
,,De leerlingen hebben er erg veel 
plezier aan beleefd’’, vertelde Marlies 
van Winkel. ,,En leerkrachten vonden 
het waardevol om de eigen culturele 
omgeving zo te ontdekken.’’ Het 
lesmateriaal staat op de website van 
Stichting Oer-IJ en is binnenkort ook 
op www.cultuurinschool.nl te vinden. 
De ontwikkelkosten voor het boekje 
zijn ge�nancierd door de regeling 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. De 
regeling heeft onder andere als doel 
de culturele leefomgeving te 
vergroten. Lokaal heeft Toonbeeld de 
wens om erfgoedbeleving een 
impuls te geven. Toonbeeld Cultuur 
in School neemt daarom initiatieven 
voor nieuwe lesprogramma’s met 
lokale samenwerkingspartners, zoals 
stichting Oer-IJ.

Het boekje is tijdens de wekelijkse 
zondagopening voor belangstel-
lende gratis verkrijgbaar in Gemaal 
1879. Kijk op www.oerij.eu voor meer 
informatie.

Akersloot/Castricum - Stichting Oer-IJ heeft op verzoek van Toonbeeld en 
in samenwerking met Historische Vereniging Oud-Akersloot het boekje 
‘Rondje Akersloot, veel water en twee strandwallen’ gemaakt. Er staat 
een route van zes kilometer in beschreven, die zowel wandelend als op 
de �ets kan worden gevolgd. De uitgave, met name bedoeld voor scho-
lieren in het basisonderwijs, gaat vooral in op de geschiedenis van het 
dorp.

Routeboekje ‘Rondje Akersloot’ 
beschikbaar voor basisscholieren

Anita Mooiweer (directeur-bestuurder Geesterhage | Toonbeeld) bood het eerste 
exemplaar van het routeboekje ‘Rondje Akersloot’ aan. Onderwijswethouder 
Valentijn Brouwer (in het midden) en Jos Teeuwisse (secretaris Stichting Oer-IJ), 
namen er elk een in ontvangst. Foto: aangeleverd

Op dit moment voeren Halte Werk, 
WNK en de BUCH-werkorganisatie 
deze taken uit. Het sociaal plan regelt 
op een sociaal verantwoorde manier 
de overgang van deze medewerkers 
naar de nieuwe Za�er-organisatie. 
Het plan is in goed overleg tot stand 
gekomen in het lokaal overleg, 
waarin werkgever Za�er, vakbonden 
CNV en FNV en enkele medewerkers 
vertegenwoordigd zijn. Een belang-
rijk uitgangspunt is dat alle mede-
werkers overgaan naar Za�er. Na 
uitleg van het sociaal plan aan mede-
werkers heeft de achterban van de 
bonden unaniem met de inhoud 
ingestemd. ,,We zijn blij met deze 
belangrijke stap. Medewerkers zijn 
de kracht van het toekomstig Za�er. 
Zij gaan het verschil maken voor 
inwoners’’, aldus Robert te Beest.

Inwoners beter ondersteunen
In Za�er bundelen de gemeenten in 

de regio Alkmaar de krachten. Het 
laten deelnemen van mensen aan de 
samenleving via passend werk is een 
steeds grotere, complexe opgave. 
Samen kunnen ze meer en betere 
resultaten bereiken. Za�er gaat aan 
de slag voor inwoners van de 
gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum, Heiloo, Alkmaar en Dijk en 
Waard. Zij ondersteunt inwoners die 
het zelf niet kunnen bij werk, geld-
zorgen en inburgering. Samen met 
de inwoner wordt bekeken wat 
nodig is om zo goed en snel mogelijk 
te begeleiden. 
Passend bij iemands situatie, moge-
lijkheden en wensen. Want iedere 
inwoner en zijn vraag is uniek. Waar 
het kan, houden inwoners zoveel 
mogelijk zelf grip op de situatie en 
de geleverde dienstverlening. Tot de 
start per 1 januari 2023 kunnen inwo-
ners terecht bij de huidige 
organisaties.

So iaal plan af er ondertekend
Regio - De gemeenten in de regio Alkmaar gaan de Participatiewet, 
inburgering, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand samen 
uitvoeren. Dat doen ze via één nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie, 
genaamd Za�er. Vorige week ondertekenden de Alkmaarse wethouder 
Robert te Beest en de bestuurders van de vakbonden FNV en CNV het 
sociaal plan. Een belangrijke stap in de vorming van de nieuwe organi-
satie die 1 januari 2023 start.

Robert te Beest (wethouder Alkmaar en voorzitter Za�er, links) en Fred Bos 
(vakbondsbestuurder FNV, rechts) ondertekenen het sociaal plan. Foto: aangeleverd

Castricum - Vrijdagavond was de laatste discoavond voor mensen met een beperking. DJ Dylan zorgde voor swin-
gende muziek en de ongeveer dertig aanwezigen konden hun favoriete hits aanvragen. Vooraf was door Dylan in de 
hele regio �ink gepromoot. ,,We denken dat daarom de opkomst zo groot was, want we hadden ook in de omgeving 
van IJmuiden gepromoot. Het was geweldig om iedereen met zo veel plezier te zien dansen, zingen en swingen.’’ De 
G-disco heeft nu een zomerstop en gaat op vrijdag 16 september weer van start. Het team wenst iedereen een �jne 
vakantie toe. Foto: aangeleverd

Laatste G-disco goed bezocht

Castricum - Welzijn Castricum is op 
zoek naar nieuwe voorleesvrijwilli-
gers. Een voorleesvrijwilliger leest 
voor bij kinderen tussen 2 en 10 jaar 
om hun taalontwikkeling te stimu-
leren. Dit gebeurt meestal eens per 
week, gedurende één à twee uur. De 
bibliotheek voorziet de voorleesvrij-

williger van een lidmaatschapspasje 
om voor de kinderen materiaal te 
kunnen meenemen. Hierbij krijgt de 
vrijwilliger ook advies over leuk en 
geschikt materiaal. De voorleesvrij-
willigers kunnen hun materiaal 
uitbreiden met speelgoed en spel-
letjes van de speel-o-theek die zich in 

hetzelfde gebouw bevindt. Lijkt het 
je leuk om voorleesvrijwilliger te 
worden? Stuur dan een e-mail met 
jouw motivatie naar vcc@welzijncas-
tricum.nl onder vermelding van 
voorleesproject. Men neemt dan 
contact met je op voor een 
kennismakingsgesprek.

Voorleesvrijwilligers gezocht

Castricum - Het Peutercafé organi-
seert ook deze zomervakantie leuke 
activiteiten. Op 22 juli is het Peuter-
zomerfeest, dat een groot feest 
belooft te worden met een spring-
kussen, schminken en nog veel meer 
verrassingen. Dit evenement vindt 
plaats van 10.00 tot 12.00 uur plaats 
bij het Peutercafé aan de Van Speyk-
kade 61. Op dinsdag 9 augustus 
organiseert het Peutercafé de Dikkie 
Dik-activiteit, een echte poppenkast 
en daarna met z’n allen knutselen. 
Van 10.00 tot 11.30 uur is iedereen 
van harte welkom. Het Peutercafé is 
een initiatief van Welzijn Castricum 
en is iedere maandag-, dinsdag- en 
vrijdagochtend open voor alle 
ouders en verzorgers met hun 

peuter(s). De kinderen kunnen heer-
lijk samen spelen, terwijl er voor de 
ouders een kop ko�e of thee klaar-
staat. Deelname aan deze activiteiten 
of een bezoek aan het Peutercafé is 
gratis! Alle kinderen tot 6 jaar zijn van 
harte welkom. Wel even aanmelden 
van tevoren via peutercafe@welzijn-
castricum.nl of via Whatsapp: 06 
42892157. Het Peutercafé breidt na 
de zomer uit naar Akersloot en 
Limmen. Men is op zoek naar vrijwil-
ligers voor deze locaties. Ook 
Castricum kan hulp gebruiken. 

Heb je interesse? Kom kijken bij een 
van deze evenementen of neem via 
peutercafe@welzijncastricum.nl 
contact op.

Zomerse activiteiten voor peuters

Castricum - Zaterdag deed zich aan 
het eind van de ochtend een aanrij-
ding voor. Op de turbo-rotonde 
Zeeweg-Soomerwegh nam een 
groep �etsers voorrang op het auto-
verkeer, terwijl men had moeten 
wachten voor de haaientanden. Een 
naderende auto zag dit op tijd en 
wist op tijd te remmen. Ook de daar-
achter rijdende automobilist slaagde 
erin tijdige te remmen. De 

bestuurder van een derde auto zag 
het niet op tijd en botste op het 
tweede voertuig. Die auto gleed 
door de klap naar voren en botste 
alsnog op de eerste auto. De veroor-
zakende �etsers zijn onbekend 
gebleven. 
De betrokken automobilisten waren 
een Fransman, een Rus en een 
Nederlander. Er raakte niemand 
gewond.

Kop-staartbotsing bij rotonde
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Mondzorg Uitgeest
Vrijburglaan 59, Uitgeest
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www.mondzorguitgeest.nl
e-mail: info@mondzorguitgeest.nl

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK - DAGELIJKS BEREIKBAAR - MA. T/M VRIJ VAN 8.15 - 18.00 UUR

mondhygiëniste H.M. v.d. kommer is ook al geruime tijd 
werkzaam in Akersloot. 
Adres: Simon Pauwelslaan 1, 1921 AX Akersloot.

De mondhygiëniste is nu ook toegankelijk zonder verwijsbrief.

gecertificeerd KRM geregistreerd mondhygiëniste 
aangesloten bij de nvm ( Nederlandse vereniging 
van mondhygiëniste) H.m v.d kommer 
mondhygiëniste bachelor of health

De tandarts en de 

mondhygiëniste zorgen 

er samen met u 

voor dat uw gebit mooi, 

gezond en in optimale 

conditie blijft.

Je werkt in een sfeer van rust in een huiselijke omgeving samen met de professionals aan een zo optimaal 
mogelijk verblijf voor de gasten. In ’tHuis Lioba ondersteun je gasten bij wie de verzorging in de thuissituatie 
even niet mogelijk is. In het hospice gaat het om de verzorging tijdens de laatste levensfase. Vooral in ’tHuis 
Lioba is op dit moment behoefte aan nieuwe vrijwilligers. 

Wij onderzoeken met jou wat je de meeste voldoening geeft.

Maak een afspraak via:
info@thuis-lioba.nl        www.thuis-lioba.nl
072-2029163        www.hospice-alkmaar.nl

’tHuis Lioba in Egmond Binnen en Hospice - Alkmaar zijn op zoek naar vrijwilligers op allerlei gebieden. 

gesprekken voeren

, een oase van rust

Onze gasten genieten van
jouw kwaliteiten

verzorgen
koken bezoek ontvangen
aandacht geven huishouden
levenservaringen delen
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Bent u iemand die:

•  herstellende is van een 
behandeling of operatieve 
ingreep en waar thuis geen 
afdoende verzorgingsmoge-
lijkheden zijn?

•  in de palliatieve fase van het 
leven is en behoefte voelt 
om in een rustige omgeving 
te verblijven en bij eventuele 

behandelingen helemaal ont-
zorgd te worden?
•  een chronische ziekte en/of 

een lichamelijke beperking 
heeft en uw mantelzorger(s) 
even wilt ontlasten?

•  langdurig mantelzorg geeft 
en nieuwe energie nodig 
heeft om daarna de verzor-
ging van uw naaste weer aan 
te kunnen?

Of kent u iemand in één van bovengenoemde situaties?

De professionals en de vrijwilligers van ‘tHuis Lioba in 
Egmond-Binnen staan dag en nacht voor u klaar om (palliatie-
ve) respijtzorg te verlenen. Er verblijven maximaal vier gasten 
in de sfeervolle vleugel van het Liobaklooster omringd door 
een prachtige tuin. De duur van het verblijf varieert per gast. 
De bekostiging valt meestal binnen de voorwaarden van de 
zorgverzekering, afhankelijk van de indicatie.

Maak een afspraak om te kijken welke aandacht we u kunnen 
geven. 

Fysiotherapie
Manueeltherapie
MSU echografie
Shockwave therapie

Complementaire zorg
Natuur geneeswijze 
Craniosacraal therapie 

Een duidelijke diagnose door echo,- en 
functieonderzoek. Dit geeft inzicht in 
oorzaak, gevolg en oplossing van uw 
lichamelijke klachten aan spieren, pezen en 
gewrichten. Kijk voor meer informatie

www.echo-adfysio.nl
Kennemerstraatweg 464  1851 NG

gerbrand@echo-adfysio.nl    
tel 06 53106162

De mesoloog streeft ernaar dat mensen hun eigen evenwicht of balans (her)vinden.
Foto: aangeleverd

‘De dokters weten niet wat ik heb’

Grip op jouw gezondheid
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De �etsenstalling bevindt zich op het 
dak van een oud gebouw dat voor de 
helft in het duin is aangelegd. Dat 
gebouw bleek niet stevig meer te 
zijn. Er zijn al lang plannen voor een 

nieuw gebouw maar dat staat er nog 
niet deze zomer.

Constructie verstevigd
Omdat stallingsruimte voor �etsen bij 

het strand noodzakelijk is – zeker in 
het zomerseizoen – hebben de 
gemeente en eigenaar van de �etsen-
stalling naar oplossingen gezocht. Er 
is naar andere locaties gekeken maar 
die bleken niet of minder geschikt. 
De oplossing is gevonden in het 
verstevigen van de constructie van 
het gebouw. Het dak wordt nu met 
behulp van zogenaamde stempels 
ondersteund zodat er geen gevaar 
voor instorting meer is. 
De �etsenstalling wordt na de zomer 
weer gedeeltelijk afgesloten, omdat 
dan de stempels weer worden verwij-
derd, in afwachting van de sloop en 
nieuwbouw.

Fietsen naar het strand 
aangemoedigd
Wethouder Roel Beems van Strand-
zaken is blij met de tijdelijke oplos-
sing: ,,Wij moedigen inwoners en 
toeristen aan om met de �ets naar 
het strand te komen. Daarvoor is 
deze capaciteit voor het stallen van 
�etsen belangrijk. Ik ben blij dat we 
dat zo kunnen garanderen voor 
komende zomerperiode.’’

Castricum - De gehele �etsenstalling bij het strand is sinds kort weer 
open. In september vorig jaar werd de stalling afgesloten vanwege 
mogelijk gevaar door betonrot. De constructie is inmiddels verstevigd 
door de eigenaar en daardoor weer veilig. Later komt er een nieuw 
gebouw met ruimte voor het stallen van �etsen.

Fietsenstalling strand weer open

De loods onder de �etsenstalling is inmiddels gestut is met stempels, waardoor er 
bovenop weer �etsen kunnen worden gestald. Foto: Hans Boot

Castricum - Kunstenaarscollectief 
CAKtwo mag met haar allernieuwste 
installatie Mierakel deelnemen aan de 
KlimaatExpo bij Kasteel het Nijenhuis 
in Heino/Wijhe. Het werk is – samen 
met 249 werken van andere kunste-
naars – uit 2200 inzendingen geselec-
teerd voor de expositie. De tentoon-
stelling is te zien van 17 september tot 
en met 4 december in museum De 
Fundatie, academiehuis De Grote Kerk 
Zwolle, kasteel Het Nijenhuis, de tuin-
zaal en de beeldentuin in Heino/
Wijhe.

Mierakel is een colonne van 42 
marcherende mieren die de situatie 
qua klimaatverandering anno 2022 in 
beeld brengen. Mieren met een rela-
tief groter lichaam en donkere kleur 
veranderen bij opwarming van de 
aarde in kleinere mieren die lichter 
van kleur zijn. De colonne is nu nog te 
zien in de beeldentuin van Open 
Atelier Marina & Sabrina aan de Van 
Oldenbarneveldweg in Bakkum. 
Elke vrijdag is de galerie van 13.00 tot 
18.00 uur open en iedereen is van 
harte welkom.

CAKtwo flikt het weer

De installatie Mierakel in de beeldentuin van Open Atelier Marina & Sabrina.
Foto: Marina Pronk

Castricum - Wat wilt u graag een 
keer doen? Waar wilt u graag een 
keer naar toe? Gouden Dagen vervult 
wensen voor ouderen. Alle ouderen 
die woonachtig zijn in Castricum 
mogen hun wens in een wensboom 
van Gouden Dagen ophangen. De 
wensbomen staan op de locaties De 
Boogaert (Boogaert 37)  en De Sant-
mark (De Santmark 1) van ViVa! Zorg-
groep. Zodra een wens in vervulling 
gaat, zal een vrijwilligster van 
Gouden Dagen contact met u 
opnemen.
De heer Martens wilde dolgraag nog 
een keer naar het Putje van Heiloo. 
Trix, vrijwilligster van Gouden Dagen 
Castricum, ging met hem mee. Het 
was prachtig weer om rond te lopen 
en ook van het landgoed te genieten. 
Er werd uiteraard ook tijd genomen 
om even met een drankje op het 
terras te zitten. Aan het eind van de 
dag werd de heer Martens weer thuis 
gebracht.

Heeft u een wens maar bent u niet in 
de gelegenheid om naar De Sant-
mark of De Boogaert te komen? 
Neem contact op met Jolanda van 
Dam (j.vandam@vivazorggroep.nl / 
06 22913188 op maandag, dinsdag 

Gouden Dagen op bezoek
bij het Putje van Heiloo

De heer Martens met vrijwilligster Trix 
in Heiloo. Foto: aangeleverd

Castricum - Ben je alleen en hou je 
van uit eten gaan, maar houdt het 
alleen gaan je tegen? In samenwer-
king met Welzijn Castricum houden 
diverse restaurants een tafel vrij voor 
alleenstaanden om aan te schuiven. 
Sinds 6 juli is er elke woensdag een 
tafel bij Balu, Eetbarlekker en 
d’Miamo, deze in samenwerking met 
Stiefel. Tegen een vast bedrag van 15 
euro krijg je een maaltijd, dit is exclu-
sief drankjes. Er is geen keuzemenu. 
De nadruk ligt op ontmoeting, dit in 
combinatie met heerlijk en gezellig 
samen eten. Een heerlijk avondje uit!

Ga je liever niet meer ’s avonds over 
straat? Er is ook de mogelijkheid om 
op woensdagen te lunchen bij Hof 
van Kijkuit of De Oude Keuken. Ook 
hier zal op woensdagen een Tafel van 

Veel zijn. Heb je een keuze gemaakt 
waar je wilt eten, bel dan wel eerst 
naar het restaurant en meld je aan 
voor de Tafel van Veel. Je bent 
welkom vanaf 18.00 uur. Deze restau-
rants draaien dit project tot en met 
september elke woensdag en daarna 
zullen andere restaurants het stokje 
overnemen. Keuze genoeg dus.
Trefpunt Heiloo gaat aansluiten bij 
het project, dus in de nabije toekomst 
hoopt men het aanbod te kunnen 
uitbreiden met restaurants in Heiloo. 
Draag je het project een warm hart 
toe en wil je een gastvrouw/-heer 
zijn, zodat de eerste alleenstaande 
niet aan een lege tafel hoeft te 
beginnen, meld je dan aan bij Welzijn 
Castricum! Voor meer informatie mail 
naar info@welzijncastricum.nl of bel 
0251 656562 / 06 23690765.

Samen eten: De Tafel van Veel

Volgens de PvdA-fractie zou de 
gemeente de kosten voor energieop-
wekking kunnen voor�nancieren uit 
de opbrengst van de verkoop van 
Eneco-aandelen. ,,De 23 miljoen euro 
die de gemeente daaruit kreeg, staat 
nu renteloos op de bank. Het geld 
kan renderen als het namens alle 
inwoners wordt ingezet voor lokale 
energieopwekking’’, zo stelt men. 

GroenLinks stelde in Castricum al 
vragen over het plaatsen van kleinere 
houten windmolens bij boerderijen. 
Uit de beantwoording van het 
college blijkt dat zo’n plaatsing welis-
waar in strijd is met het vigerende 
bestemmingsplan, maar dat kan 
afwijken van dat bestemmingsplan 
wanneer dat voldoende gemotiveerd 
wordt. ,,Met andere woorden: het 

mag wel, als de agrariër zich houdt 
aan de voorwaarden’’, concludeert de 
PvdA. Een brede meerderheid in de 
gemeenteraad is voor het toestaan 
van meerdere windmolens van maxi-
maal vijftien meter hoogte. Voor-
waarden hiervoor zijn dat de wind-
molen op agrarische grond komt te 
staan of op een bouwperceel van ten 
minste 1 hectare waar een stedelijke 
functie is toegestaan. 
De windmolen moet in landschap-
pelijk opzicht aansluiten op de bijbe-
horende bebouwing en moet in 
ruimtelijk opzicht zorgvuldig worden 
ingepast.

Castricum - De PvdA-fractie ziet het liefst zo snel mogelijk een uitgewerkt 
plan verschijnen voor het op grotere schaal lokaal opwekken van 
energie. Men doelt hiermee op het grootschalig plaatsen van zonnepa-
nelen, een grote windmolen op land of zee en kleinere windmolens bij 
boerderijen.

PvdA wil snel een plan voor 
lokale energieopwekking

Castricum - De Uitgeesterweg is tot en met 26 juli voor alle verkeer en voetgangers afgesloten, omdat de duiker (ook 
bekend als ‘Witte Brug’) halverwege wordt vervangen. Dit betekent met name voor �etsers dat ze een stukje moeten 
omrijden om Castricum of Uitgeest te bereiken. Vanuit Castricum kan dat het snelste door het Buitendijkspad te volgen 
en bij de kruising met de N203 te kiezen voor het �etstunneltje of het �etspad langs de provinciale weg. Tekst en foto: 
Hans Boot

Even omrijden…
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Castricum - In oktober start vanuit 
Welzijn Castricum een lotgenoten-
groep ‘rouw bij partnerverlies’. In 
deze gespreksgroep kun je lotge-
noten ontmoeten, die hetzelfde 
verlies in hun leven ervaren. De 
lotgenotengroep bestaat uit onge-
veer tien personen die onder leiding 
van twee begeleiders acht keer 
samenkomen. Tijdens elke bijeen-
komst bespreken ze een thema dat 
betrekking heeft op aspecten van 
het rouwproces. 
De gespreksgroep is voor iedereen 
die zijn of haar partner heeft 
verloren. Het advies luidt om niet 
eerder dan zes maanden na het over-

lijden aan de groep deel te gaan 
nemen. Uiteraard mag het ook 
langere tijd na het overlijden van de 
partner zijn. De bijeenkomsten 
vinden plaats op donderdag 13 en 27 
oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 
december, 5 en 19 januari van 10.00 
tot 12.00 uur. Deelnemers betalen 
100 euro voor het bijwonen van acht 
bijeenkomsten. Meer weten en/of 
aanmelden? Neem contact op met 
Nel Groen (06 23205300 / phm.
coumans@ziggo.nl) of met Margreet 
de Jongh (06 22973186 / margreet-
dejongh@gmail.com). Aanmelden 
kan ook bij Welzijn Castricum (0251 
656562).

Lotgenotengroep: samen
praten over het rouwproces

Voor wie het concept nog niet kent, 
een korte uitleg. Een Herenboerderij 
is een gemengd boerenbedrijf met 
tweehonderd leden/eigenaren. Op 
de boerderij wordt voedsel 
verbouwd voor de leden zelf en niet 
voor de verkoop aan derden. De 
leden leggen eenmalige een startbe-
drag in en doen daarnaast wekelijks 
een �nanciële bijdrage. Ze nemen 
samen een boer in dienst. Wolter van 
der Vlist (voorzitter) vertelt: ,,Wie wil 
kan een handje meehelpen op het 

land. Op andere Herenboerderijen 
zie je dat mensen dat heel leuk 
vinden om te doen. Elke week zijn er 
gemiddeld vijftig tot tachtig mensen 
de boer aan het helpen op het land. 
Herenboerderijen schieten als 
paddenstoelen uit de grond door 
heel Nederland, omdat het concept 
zo aantrekkelijk is. Elke week verse 
groenten, en je leert een hele hoop 
nieuwe mensen kennen.’’
Met dat laatste is Herenboeren 
Kennemerland volop bezig. Want ook 

al is de zoektocht naar geschikte 
grond nog in volle gang, de ‘farming 
community’ begint zich te vormen. 
Kartrekker Denise de Neef: ,,Dat er 
behoefte is om elkaar vast te leren 
kennen bleek wel uit de hoeveelheid 
aanmeldingen voor de kennisma-
kingsbijeenkomsten. De eerste twee 
zitten erop, en na de zomervakantie 
volgen er meer. We maken gezamen-
lijk een wandeling en daarna is er 
ko�e. Je merkt gewoon dat de 
nieuwe leden het heel leuk vinden 
om gelijkgestemden te ontmoeten. 
En wij vinden het natuurlijk ook heel 
leuk om te zien hoe we groeien. Dan 
weet je waar je het voor doet, en dat 
is heel dankbaar.’’ Kijk op https://
kennemerland.herenboeren.nl voor 
meer informatie.

Castricum - Stel je voor... Je besluit mede-eigenaar te worden van een 
onderneming, samen met nog tweehonderd anderen. En die anderen, die 
ken je niet! Wat je wel weet, is dat je allemaal hetzelfde wilt: grip op wat 
je eet. Weten waar je eten verbouwd wordt – en beter nog – het met eigen 
ogen zien groeien. Dit is het verhaal van Herenboeren. Onlangs vonden 
de eerste twee kennismakingsbijeenkomsten plaats.

Herenboeren ontmoeten elkaar
De eerste leden van Herenboeren Kennemerland hebben elkaar inmiddels ontmoet. Foto: aangeleverd

Castricum - Beide groepen 6 van 
kindcentrum Helmgras werkten 
onlangs aan het thema ‘De groene 
fabriek’ tijdens de lessen wereldori-
entatie. Het doel was om een groen 
product te bedenken, dat duurzaam 
geproduceerd, gepromoot en 
verkocht kon worden. De leerlingen 

van beide groepen gingen aan de 
slag met duurzaam ondernemen. De 
resultaten werden gepresenteerd 
tijdens de Groene Markt op het 
schoolplein van Helmgras. Ouders 
konden de groene en duurzame 
producten proeven, proberen en 
kopen. Dat ging heel goed! De 

opbrengst van de Groene Markt was 
maar liefst 405 euro.

De school doneert de opbrengst aan 
KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). 
Dit doel is door de kinderen zelf 
gekozen. Wat een groene onderne-
mers in groep 6!

Groene Markt op Helmgras 
brengt 405 euro op voor KiKa

Leerlingen van groep 6 verkopen duurzame producten voor KiKa. Foto: aangeleverd

Verschillende boeren in onze 
gemeente hebben hun bedrijf vlakbij 
het Noord-Hollands Duinreservaat, dat 
een Natura-2000 status heeft. Ook zij 
kunnen dus getro�en worden door de 
stikstofmaatregelen. Fractievoorzitter 
Gerard Brinkman stelde namens 
GroenLinks eind juni schriftelijke 
vragen aan het college. Hij wilde 
weten of boeren nieuwe verdienmo-
dellen kunnen ontwikkelen, bijvoor-
beeld door tiny houses op hun erf te 
plaatsen en die verhuren, of door 
zonnepanelen of windmolens te 
plaatsen. Uit de reactie van het college 
blijkt dat boeren momenteel maximaal 
dertig kampeermiddelen tegelijk op 
hun terrein mogen toelaten. Dit is 
vastgelegd in het bestemmingsplan 
Buitengebied, de gemeenteraad kan 
dit bestemmingsplan eventueel 
wijzigen. Daarbij blijft van kracht dat 
het aanbieden van kampeerplekken 
een nevenactiviteit moet blijven. 
Bovendien mag kamperen bij de boer 
alleen in de periode van 1 maart tot en 
met 31 oktober.

Tiny Houses plaatsen mag slechts in 
zeer beperkte mate. Die worden name-

lijk gezien als reguliere woningen en 
die zijn in een buitengebied nauwelijks 
toegestaan. Het college laat echter 
weten: ,,Op dit moment wordt er 
gewerkt aan de uitvoering van de 
motie ‘lokale woondeal’ waarin de 
mogelijkheden voor woningbouw in 
het buitengebied nader worden 
onderzocht.’’ Het plaatsen van zonne-
panelen is een andere interessante 
optie voor de boerenbedrijven. De 
vraag is echter of hiervoor voldoende 
capaciteit is op het elektriciteitsnet. 
Het college reageert: ,,In de gemeente 
Castricum is volgens Liander (de 
netwerkbeheerder, red.) vooralsnog 
capaciteit beschikbaar om zogeheten 
zonneparken aan te sluiten op haar 
elektriciteitsnet. Liander houdt op haar 
website bij welke in gebieden er capa-
citeit is en voorziet deze elke twee 
weken van een update. De congestie 
beperkt zich vooralsnog tot Alkmaar, 
Heiloo, de Boekelermeer en het 
noorden van de gemeente Bergen. De 
gemeente Castricum is op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau doorlopend in 
gesprek met Liander om bij te houden 
hoe de netcongestie zich in de regio 
ontwikkelt.’’

Boeren kunnen beperkt omzet 
genereren uit nevenactiviteiten
Castricum - Boeren mogen hun weilanden in beperkte mate openstellen 
voor kampeerders. Ook mogen ze op beperkte schaal detailhandel 
bedrijven op hun terrein. In beide gevallen geldt dat het moet gaan om 
een nevenactiviteit naast het uitoefenen van de kerntaak binnen het 
boerenbedrijf. Dat blijkt uit de beantwoording door burgemeester en 
wethouders van vragen die de fractie van GroenLinks stelde. De stikstof-
crisis vormde de directe aanleiding voor het stellen van de vragen. Met 
nevenactiviteiten zouden boeren extra inkomsten kunnen genereren.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren

Castricum - In de nacht van zaterdag 
op zondag kreeg de politie een 
melding binnen betre�ende geluids-
overlast aan de Poelven. De agenten 
die ter plaatse kwamen, hoefden niet 
lang te zoeken naar de bron van deze 
overlast. Aan het begin van de straat 
was de harde muziek al te horen. Bij 
de woning aangekomen bleken alle 
ramen open te staan. Ook de achter-
deur stond open en er kwam luide 
muziek uit de woning. De agenten 
schenen met een zaklamp naar 
binnen, maar er leek niemand thuis 

te zijn. Bij aanroepen en aanbellen 
werd alleen gereageerd door de 
hond. Even later bleek de bewoner in 
bed te liggen. Hij was met geen 
mogelijkheid wakker te krijgen. 
Nadat de muziek uit was gezet, werd 
hij wakker. De man was erg verward, 
leek onder invloed van alcohol en 
snapte niet waarom de muziek hard 
aan stond. Hij heeft een proces-
verbaal gekregen wegens het 
veroorzaken van geluidsoverlast. Hij 
sloot vervolgens zelf de ramen en 
deur.

Geluidsoverlast aan de Poelven






