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Castricum - Even lekker een paar 
uurtjes naar het strand? Bekijk dan 
eerst de webcams die op diverse 
locaties hangen en een goed beeld 
geven van de actuele situatie.

Op www.castricummer.nl staat 
onder het kopje ‘In de regio’ een 
overzicht van deze webcams. Als ze 
actief zijn, kun je live meekijken en 

bijvoorbeeld goed zien hoe druk het 
is. 
Handig, want zo kun je altijd een 
geschikte plek vinden waar je 
voldoende afstand tot de andere 
strandbezoekers kunt houden. 
Ook kun je dankzij deze webcams 
altijd precies zien of de zon schijnt 
op het strand. Zo ga je dus optimaal 
voorbereid op pad!

Check strandcam via
www.castricummer.nl

Castricum - June Hoogcarspel van NH Nieuws presenteert haar radioprogramma ‘Zomertoer’ twee weken lang vanaf 
een camping in Noord-Holland. Afgelopen woensdag deed zij camping De Hooiberg in Bakkum aan. Het werd een 
vrolijk feestje met gezellige muziek en tussendoor handige kampeertips, een handlezer bij wie je terecht kon, een 
gezellig spelletje en lekker eten tot besluit. Elders in deze krant leest u een sfeerverslag. Tekst en foto: Henk de Reus.

NH Nieuws Zomertoer doet 
camping De Hooiberg aan

PUZZEL MEE!  
  ELDERS IN DEZE KRANT

Castricum - Met de o�ciële inge-
bruikname van de ‘zonnebank’ is 
de opwaardering van het Bakkers-
pleintje afgerond. Bezoekers 
kunnen bij de Smart Solar Bank 
hun mobiele apparaten opladen 
met behulp van zonne-energie. 
Het plein is omgetoverd tot een 
�jne ontmoetingsplek voor bewo-
ners en winkelend publiek. Ter 
gelegenheid hiervan is een 
�lmpje gemaakt, te zien via de 
website van gemeente Castricum.

Het Bakkerspleintje heeft een �inke 
opknapbeurt gekregen. Met behulp 
van diverse geldschieters werd het 
plein eind 2020 voorzien van nieuwe 
zitbanken en bloemenperken. Daar-
naast zorgt een heuse Smart Solar 
Bank voor een innovatieve en duur-
zame toevoeging. In 2009 ging het 
Bakkerspleintje �ink op de schop. 
Symbion Planontwikkeling bouwde 
hier nieuwe winkelpanden, apparte-
menten en een ondergrondse 
parkeergarage.
Het plein bood ruimte voor de 
weekmarkt. Toen duidelijk werd dat 
deze op de Dorpsstraat blijft, kon 
die ruimte benut worden voor 
andere voorzieningen. 
Het Bakkerspleintje kreeg met de 
nieuwe zitbanken en bloemen-
perken een opwaardering. De plaat-

sing van een Smart Solar Bank, 
gesponsord door de Rabobank, 
vormde de kers op de taart.

‘Een prachtig plein gecreëerd’
Wethouder Ron de Haan is trots op 
het eindresultaat en de samenwer-
king met alle betrokken partijen: 
,,We hebben hier samen met de 
winkeliers, omwonenden, Symbion 
en het Ondernemersfonds van 
Castricum een prachtig plein gecre-
eerd. Je voelt hier de positieve 
energie. Het wordt een mooie 
zomer, daar ben ik van overtuigd.’’ 
Directeur Financieel Advies Jan 
Klaver van de Rabobank: ,,De ideeën 

voor de komst van de Smart Solar 
Bank gaan al terug tot 2018. Het 
staat voor duurzaamheid, daar 
dragen we graag aan bij.”
Ooit een kaal, ongezellig plein, nu 
een �jne ontmoetingsplek voor jong 
en oud. Vanwege corona was er 
geen feestelijk samenzijn om dit 
o�cieel te bekrachtigen. Maar 
iedereen kan er toch bij zijn via het 
�lmpje dat is gemaakt. Te zien zijn 
Ron de Haan (wethouder Economie), 
Jan Klaver (Directeur Financieel 
Advies Rabobank) en Ruud Kuijs 
(bewoner). Het �lmpje is op www.
castricum.nl/bakkerspleintje te 
bekijken.

Smart Solar Bank siert plein op

Jan Klaver (Directeur Financieel Advies Rabobank) op de nieuwe Smart Solar Bank. 
Foto: aangeleverd
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DONDERDAG 29 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 31 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur pastoor Kaleab met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

ZONDAG 1 AUGUSTUS
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 10.00 uur, ds. R. 
Blaauw. Gelijktijdig op radio 
Castricum en via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, vicaris Gerard Brug-
gink en diaken Jaider met voor-
zang van Annie Assendelft en 
Ria Peters.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur    ds. S. 
Zuidema.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3. 10.00 uur, Elsa 
Waljaard. Ook te volgen met 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met spontaan vakan-
tiekoor. Voorganger: Pastor J. 
Olling. De kerkgangers zijn 
welkom tijdens de viering na 
vooraf gereserveerd te hebben. 
U kunt uw reservering door-
geven via pastor@corneliuskerk-
limmen.nl

DINSDAG 3 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.
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Door Henk de Reus

De tent is nauwelijks naast de radio-
wagen opgezet als de aanwezige 
gasten beginnen aan de ochtend-
gymnastiek. Deze wordt verzorgd 
door Monique van Wijngaarden en 
Piet-Hein Twisk van ‘Start to Run’. Het 
lopen en het rekken en strekken op 
de plaats wil staand nog wel lukken, 
maar als iedereen plat op de grond 
ligt voor het planken en voor het 
trainen van de buikspieren klinken er 
links en rechts wat kreun- en 
steungeluiden.

Handlezen
Vlak in de buurt van de tafel waar 
June haar programma presenteert 
staat een ronde tafel waar handlijn-
kundige Suzan Broersen camping-
gasten de hand leest. Het is er 
behoorlijk druk. Het lijkt Sharon (17) 
wel leuk om te horen wat Suzan over 
haar weet te vertellen. Haar vrien-
dinnen, met wie ze op de camping 
staat, mogen meeluisteren. De dames 
hebben geen geheimen voor elkaar 
en zijn eigenlijk best wel nieuwsgierig 
wat er over de ander wordt gezegd.

Na a�oop is Sharon toch wel onder 
de indruk. ,,Ik kijk best wel wat scep-

tisch tegen dit soort dingen aan en 
denk dat men meestal standaard 
dingen zegt die voor iedereen 
gelden, maar Suzan zei mij toch een 
paar dingen die de roos tro�en. Aan 
een knobbel aan de zijkant van m’n 
hand leidde ze af dat ik iemand ben 
die graag gezien en gehoord wil 
worden en dat ik belang hecht aan 
gelijkwaardige vriendschappen. Ik 
herken mezelf hier wel in.”

Gezondheidsmythes
Tussen enkele muzieknummers door 
geeft June de microfoon aan gezond-
heidsjournalist Tijn Elferink. Hij 
schreef, samen met huisarts Rutger 
Verhoe�, een boek met de titel ‘Kusje 
erop’. Het vertelt de waarheid over 70 
gezondheidsmythes. De zon schijnt al 
fel en Tijn vraagt de aanwezigen of zij 
zich goed hebben ingesmeerd. Als 
bijna iedereen ‘ja’ roept is zijn 
volgende vraag ,,Maar waarom heeft 
haast niemand van jullie een zonne-
bril op? Het dragen hiervan is 
minstens zo belangrijk als jezelf 
insmeren, want UV-licht is net zo 
schadelijk voor je ogen als voor je 
huid. Het voorkomt dat je lasogen 
krijgt, maar ook staar op vroegere 
leeftijd. En - nog belangrijker - het 
buitenste laagje van je oog kan 

verbranden en dat is heel pijnlijk.” Zijn 
advies: ,,Draag een zonnebril. Deze 
heb je al voor een paar euro. En wat 
betreft de huid: Als deze door de zon 
verbrandt ontstaat er onherstelbare 
schade. Smeer je dus goed in met 
zonnebrandcrème. Het helpt ook 
goed tegen rimpels en kraaien-
pootjes. Antirimpelcrème kost veel, 
maar helpt niet.” Zijn laatste advies 
gaat over muggenprikken. ,,UV-licht, 
intra zone stickers, anti muggenolie, 
of -sticks, het heeft allemaal geen zin. 
Draag lange mouwen en slaap onder 
een klamboe. Muggen komen af op 
je lichaamsgeur en op CO2.”

Eerbetoon
Om 11.00 uur precies klinkt het lied ‘A 
whiter shade of pale’ van Procol 
Harum. Het wordt tegelijk door alle 
Nederlandse radiostations uitge-
zonden als eerbetoon aan Peter R. de 
Vries. Het is even stil op de camping.

Pitabroodjes
Tegen 11.15 uur zijn Pieter Kok en 
slager Eric Waagmeester druk bezig 
met het maken van pitabroodjes met 
pulled pork voor de hele camping. Zij 
worden geholpen door drie bezoe-
kers van de camping die hiervoor een 
NH Nieuwsschort om krijgen. Terwijl 
het vlees nog aan het garen is, houdt 
June enkele gasten bezig met een 
spelletje pim-pam-pet. Inmiddels 
loopt de klok richting twaalf uur en is 
iedereen wel toe aan een pitabroodje 

Castricum - Het was weer eens wat anders voor de aanwezige gasten van 
camping De Hooiberg. Een radioprogramma dat live vanaf de camping 
wordt gepresenteerd. Mensen worden nieuwsgierig en verzamelen zich 
al snel rond de draaitafel van June Hoogcarspel.

Vrolijke muziek, handlezen en 
kokkerellen: gezellig sfeertje

June Hoogcarspel praat het ochtendprogramma aan elkaar. Foto’s: Henk de Reus

Veel bezoekers laten zich graag de hand lezen door Suzan Broersen. 

Pieter Kok doet zijn achternaam eer 
aan.

In de rij voor een pitabroodje pulled pork.

met pulled pork. Het wordt dan ook 
snel druk voor de kraam van Pieter en 
Eric. De broodjes vinden gretig aftrek 
en vormen tevens het einde van een 
vrolijke ochtend.

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, weekend zaterdag 8.00 tot 
maandag 8.00 uur en feestdagen 
Huisartsenpost Beverwijk (in het 
Rode Kruis Ziekenhuis), alleen 
volgens telefonische afspraak: 
(0251)265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om verzeke-
ringsgegevens, 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. 
Praktijk Coppoolse en praktijk v/d 
Maarel gesloten t/m 30-7. Prak-
tijken Bakker, Hoekstra en 
Mohammadnia gesloten van 2 
t/m 20-8. Voor toeristen in het 
hoogseizoen dagelijks spreekuur 
op camping Bakkum (info site 
praktijk v/d Maarel)

HUISARTSEN
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Zaterdag 25 september is het burendag
Wilt u een gezamenlijke activiteit in uw 
wijk organiseren of wilt u de contacten in 
uw wijk versterken? Kijk op de website   
www.burendag.nl. Hier staan informatie 
en tips voor het organiseren van een 

leuke burendag. U heeft tot en met 
15 augustus de tijd om een aanvraag 
tot maximaal € 400 in te dienen bij het 
Oranje Fonds om uw Burendagplan te 
kunnen uitvoeren.

Gemeentenieuws

Het herbestemmen van het perceel ten behoeve van de realisatie van twee 
natuurinclusieve woningen in één bouwmassa met terras zonder tuin.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 
o cielebekendmakingen nl vindt u de o ci le publicatie  Vana  29 juli 2021 tot en 
met 9 september 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis  ijdens deze 
periode kunt u een zienswijze indienen. Op het gemeentehuis kunt u ook vinden het 
bijbehorende besluit hogere grenswaarden  egen dit besluit kunnen geen zienswijzen 
worden ingediend.

Voor meer in ormatie kunt u contact opnemen met oris den Breejen, a deling 
uimtelijke Ontwikkeling via (088) 909 7000

Ontwerp bestemmingsplan Heereweg naast 62 

Inhoud
Het plan voorziet in de realisatie van natuur in de anderij oord, gelegen ten 
noorden van de Oude chulpweg en ten westen van de spoorlijn, grenzend aan het 
Noordhollands duinreservaat. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid 
om aan het oostelijk deel van de Geversweg maximaal drie nieuwe woningen te 
bouwen ter compensatie van de gronden die worden ingebracht voor natuurrealisatie 
en de bedrijfsopstallen die worden gesloopt.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 
o cielebekendmakingen nl vindt u de o ci le publicatie  Vana  29 juli 2021 tot en met 
8 september 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis  ijdens deze periode 
kunt u een zienswijze indienen.

Voor meer in ormatie kunt u contact opnemen met ichard van den Haak, team 
Plannen en Projecten via 14 0251.

Ontwerp bestemmingsplan Zanderij Noord

Inhoud bestemmingsplan
Het plan voorziet in de realisatie van natuur in de anderij oord, gelegen ten noorden 
van de Oude chulpweg en ten westen van de spoorlijn, grenzend aan het oord-
hollands duinreservaat. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om 
aan het oostelijk deel van de Geversweg maximaal drie nieuwe woningen te bouwen 
ter compensatie van de gronden die worden ingebracht voor natuurrealisatie en de 
bedrijfsopstallen die worden gesloopt.

Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor drie woningen aan de Geversweg 
in Castricum.

Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter vaststelling van hogere waar-
den voor de hierboven genoemde drie woningen aan de Geversweg.

De geluidbelasting op de drie nieuwe woningen aan de Geversweg is ten gevolge van 
het spoorwegverkeer met 62 dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB, maar 
lager dan de maximale toelaatbare waarde van 68 dB.
Omdat de voorkeursgrenswaarde is overschreden zijn bron- en overdrachtmaatregelen
onderzocht. Er kunnen raildempers worden toegepast op de spoorlijn. De geluidreduc-
tie met raildempers is circa 3 dB. De reductie is dusdanig klein dat dit waarschijnlijk 
niet nancieel doelmatig is voor dit plan  Het toepassen van geluidschermen kan tegen 
bezwaar lopen vanuit landschappelijk oogpunt. Daarnaast zijn de kosten dermate hoog 
dat dit waarschijnlijk niet nancieel doelmatig is voor dit plan  Bij de bouwaanvraag zal 
de geluidwering van de gevels moeten worden bepaald, om de

binnenwaarde van 33 dB te waarborgen. Hierna is wel sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat.
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op grond van artikel 83 jo 
110a van de Wet geluidhinder, met betrekking tot de drie woningen een hogere waarde 
vast te stellen van 62dB.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
e stukken van dit ontwerp besluit liggen vana  donderdag 29 juli 2021 tot en met 

8 september 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. 

 OP  in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open  
Wij verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de 
stukken fysiek wilt bekijken. 

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding en ‘zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Zanderij Noord’

Meer informatie
Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op a spraak) en meer in ormatie  
dhr   van den Haak, tel  14 0251 Castricum

Castricum, 28 juli 2021

Bekendmaking ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder, bestemmingsplan ‘Zanderij Noord’.

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
 14 0251 (zonder netnummer)
 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl
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Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
 14 0251 (zonder netnummer)
 06 257 561 60 (whatsapp)
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 Castricum_nl

Aangevraagd

Dorpsstraat 30 in Castricum, het wijzigen van de zij- en voorgevel, datum ontvangst 
20 juli 2021 (WABO2101524)
Dotterbloem 27 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 20 juli 
2021 (WABO2101525)
Oosterzijweg 9 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 21 juli 
2021 (WABO2101531)
Rollerusstraat 6 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen en het uitbreiden van 
de verdieping, datum ontvangst 21 juli 2021 (WABO2101529)
Terrein de Skulper Akersloot tussen ‘t Stet en de Noord, het realiseren van een 
brug, datum ontvangst 16 juli 2021 (WABO2101509)
Torenstraat 73 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 16 juli 
2021 (WABO2101506)
Zeeweg 31 in Castricum, het tijdelijk realiseren van een winterstalling, datum 
ontvangst 19 juli 2021 (WABO2101520)
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

Raadhuisplein 3a t/m 3k en 3m t/m 3n en 3p t/m 3z in Castricum (nr. 3), 
het bouwen van 24 appartementen, verzenddatum 19 juli 2021 (WABO2002640)
Van Oldenbarneveldweg 37a in Castricum, het plaatsen van een overkapping, 
verzenddatum 22 juli 2021 (WABO2100803)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Dopheide 2 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 22 juli 2021 
(WABO2100857)
Julianaweg 11 in Akersloot het vergroten van de woning, verzenddatum 19 juli 
2021 (WABO2101205)
Wagnerlaan 8 in Akersloot, het vergroten van de woning en het plaatsen van een 
dakkapel, verzenddatum 21 juli 2021 (WABO2101166)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Evenementenvergunning kermisattracties terrein Klaas Hoornlaan Akersloot 
2021, vrijdag 30 juli t/m maandag 2 augustus 2021, verzenddatum 22 juli 2021 
(APV2000847)
Evenementenvergunning kermisattracties terrein De Brink Castricum 2021 (gras 
ernaast) van zaterdag 7 t/m dinsdag 10 augustus 2021, verzenddatum 23 juli 2021 
(APV2100416)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Castricum - De geboorte van een mens of dier is altijd weer een wonder. Dit stiertje werd deze maand op de Van Tien-
hovenhoeve geboren. Direct na de geboorte draait de moeder zich om en begint de pasgeborene schoon te likken. 
Instinctief begint ze eerst het vocht uit het bekje van het jong te likken zodat het beter kan ademhalen. Het blijft een 
fascinerend schouwspel. Tekst en foto: Henk de Reus

Het wonder van moeder natuur

Binnen een korte afstand van het 
gemaal bij De Die en de Sluisbuurt 
valt veel te vertellen over de grote 
variatie aan landschappen op deze 
locatie; van strandwal en strand-
vlakte tot veenpolders en kreken-
stelsel. Hier bij Klein Dorregeest zijn 
sporen gevonden van de oudste 
bewoning in de regio, zo’n vijfdui-
zend jaar oud. Oer-IJ-gidsen zijn 
elke zondagmiddag te vinden op 
de zolder van het Museumgemaal 
in Akersloot, waar ze vragen beant-
woorden over de ontstaan- en 
bewoningsgeschiedenis van het 
Oer-IJ-landschap.
Op 11 en 12 september worden in 
het kader van de Nationale Monu-
mentendagen ook �etstochten 
georganiseerd, die bij het gemaal 
vertrekken. Daarbij stemmen de 
Oer-IJ-gidsen hun verhaal af op het 
thema voor dit jaar: ‘Mijn Monu-
ment is jouw Monument’. 

De �etsexcursie duurt ongeveer 
twee uur. Gestart wordt om 11.00 
uur en om 14.00 uur. Mede in 
verband met de coronamaatre-
gelen is aanmelden via info@oerij.
eu noodzakelijk. Geef daarbij aan 
naar welke dag en tijdstip de voor-
keur uitgaat. Aan deelname zijn 

geen kosten verbonden.

In het gemaal zelf is zomers een 
wisselexpositie te zien; t/m 25 juli 
glaskunst van de gezusters Tiny van 
der Velsen-Bakkum en Nel Kaan-
dorp-Bakkum. Van 1 augustus tot 
en met 26 september schilderijen 
van Sjoerd Duin in combinatie met 
beelden van Han Duin. Ook kan de 
oude elektrisch aangedreven vijzel 
worden bekeken. Kijk op www.
gemaal1879.nl voor meer 
informatie.

Akersloot - De ommetjes op de eerste zondag van de maand met een Oer-
IJ-gids rond het Gemaal 1879 in Akersloot worden op zondag 1 augustus 
weer opgepakt. Het vertrek staat gepland voor 13.00 uur en aanmelden 
is niet nodig. Deelname kost 2 euro (voor het Museumgemaal).

Maandelijks Oer-IJ-ommetje 
vanuit Gemaal Akersloot hervat

Het Museumgemaal Akersloot. 
Foto: Stichting Oer-IJ
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Castricum - Op 16 augustus is de 
start van het Cultuurbuurtcafé in de 
foyer van ontmoetingscentrum Gees-
terhage. Toonbeeld, Bibliotheek 
Kennemerwaard, Ontmoetingscen-
trum Geesterhage en Welzijn 
Castricum gaan gezamenlijk een 
aantal ochtenden aanbieden met 
culturele en informatieve activiteiten. 
Maar ook voor een kopje ko�e of een 
praatje zijn inwoners welkom. Het 
wordt een ontmoetingsplek voor jong 
en oud, een plek waar mensen zich 
thuis voelen en waar je inspiratie kunt 
opdoen. Men start met kleine activi-
teiten zoals breien, een workshop 

schilderen, bingo of wat er verder aan 
ideeën aangedragen wordt. Vanaf 
september organiseert men culturele 
activiteiten, de aankondiging daarvan 
verloopt via diverse kanalen. Op 
maandag, dinsdag en vrijdag staat 
vanaf 16 augustus tussen 09.00 en 
12.00 uur de ko�e klaar en zijn inwo-
ners van harte welkom om langs te 
komen. Heeft u ideeën of vragen, dan 
kunt u contact opnemen met Maria 
Yuste van Vlissingen. Zij is coördinator 
Inlooplocaties bij Welzijn Castricum 
en zowel telefonisch (0251 656562) 
als per e-mail (m.yustevanvlissingen@
welzijncastricum.nl) bereikbaar.

Cultuurbuurtcafé gaat van start

Het Cultuurbuurtcafé vindt plaats in de foyer van ontmoetingscentrum Geesterhage 
aan de Geersterduinweg 3. Foto: aangeleverd

Twee van de bekendste werken van 
Klimt zijn ‘Judith l’ uit 1901 en ‘De kus’ 
uit de periode 1907-1908. De deelne-
mers aan de workshop krijgen eerst 
een inleiding over zijn leven en de tijd 
waarin hij leefde. Vervolgens 
verdiepen ze zich in de kenmerken 
van zijn werk, zoals zijn decoratieve 
versieringen (waarbij hij veel werkte 
met bladgoud), zijn vrouwenpor-
tretten, zijn allegorische werken en 
zijn landschappen. Na dit alles maken 
de deelnemers voorbereidende 
schetsen voor een compositie op 

papier. Men werkt met acrylverf en 
allerlei collagematerialen, zoals goud-
kleurige sto�en en decoratief papier. 
Na een korte lunchpauze van een half 
uur gaat men weer aan de slag en na 
a�oop bespreekt men het werk met 
elkaar. Deze workshop is geschikt voor 
zowel beginners als gevorderden. 
De workshop duurt van 10.00 tot 
16.00 uur (met een half uur pauze) en 
de kosten bedragen 53,50 euro plus 
aanvullend 5,00 euro materiaalkosten. 
Via www.toonbeeld.tv kunnen 
belangstellenden zich aanmelden.

Workshop: 
het goud van Gustav Klimt
Castricum - Voor wie de vakantie wil afsluiten met een leuke en leerzame 
workshop organiseert Toonbeeld Geesterhage op zaterdag 28 augustus 
de workshop ‘Het goud van Gustav Klimt’. De Weense kunstenaar Gustav 
Klimt (1862-1918) staat centraal in deze workshop die gegeven wordt 
door Afke Spaargaren.

Het werk ‘De kus’ van Gustav Klimt. Foto: aangeleverd

Castricum - Jan en Guus van der 
Schaaf uit Castricum leggen de 
laatste hand aan hun schilderijtjes 

van boerderij Cronenburg aan de 
oostkant van hun woonplaats. Ze 
doen mee aan een wedstrijd, die 

door Stichting Oer-IJ in samenwer-
king met Bibliotheek Kennemer-
waard is uitgeschreven. Inwoners 
van de regio Kennemerland worden 
uitgedaagd zich deze zomer te laten 
inspireren door het buitengebied 
en met een kunstwerk, foto, gedicht 
of kort verhaal een ‘ode aan het 
landschap’ te brengen. Voor elke 
categorie is er een jury en de 
makers van de meest geslaagde 
inzendingen krijgen een prijs. Jan, 
vooral bekend als musicus, is door 
de extra vrije tijd als gevolg van de 
coronapandemie spontaan gaan 
schilderen. Guus heeft veel meer 
ervaring op dit gebied.
Wie ook wil meedoen, kijkt op de 
website www.oerij.eu, waar alle 
informatie bij elkaar staat en ook 
een overzicht is te vinden van de 
inzendingen tot nu toe.

Ode aan het landschap

Breng net als Jan en Guus van der Schaaf een ode aan het landschap. 
Foto: Stichting Oer-IJ

Het strandplateau leent zich uitste-
kend als locatie voor het plaatsen 
van kunstwerken. Dat de hierboven 
genoemde kunstwerken er kwamen 
te staan, berust min of meer op 
toeval. De mogelijkheid diende zich 
aan en de gemeente faciliteerde de 
plek. Of er op korte termijn een 

derde kunstwerk zal pronken, is nog 
niet duidelijk. Enkele kunstliefheb-
bers willen zich hier echter wel sterk 
voor maken. Op die manier zou 
Kunst aan Zee een mooi visitekaartje 
voor de gemeente kunnen worden. 
Het idee is ontstaan om het strand-
kunstwerk voortaan te realiseren 

vanuit een samenwerking tussen 
strandondernemers, belangenorga-
nisaties en de gemeente, met een 
gezamenlijke visie en plan. Dat roept 
natuurlijk vragen op. Wie bekostigt 
het project? Op welke wijze wordt 
het kunstwerk geselecteerd? Wat wil 
men met de kunstwerken op deze 
plek uitdragen? Al deze zaken 
zouden door een nieuw te vormen 
bestuur kunnen worden opgepakt. 
Wie belangstelling heeft om hierin te 
participeren, kan een e-mail naar 
cultuurcoach@tamararoos.nl sturen 
voor meer informatie. Bellen kan ook: 
06 18220391.

Bestuursleden gezocht
voor Kunst aan Zee
Castricum - Onlangs verhuisde het kunstwerk CatchFish vanaf het strand-
plateau in Castricum naar het strand van IJmuiden. CatchFish, een project 
van CAKtwo, stond een jaar lang bij de strandopgang van Castricum als 
opvolger van The Wheeping Elephant, een kunstwerk van Jantien Mook. 
Inmiddels bestaan er concrete plannen om op deze plek elk jaar een 
nieuw kunstwerk te plaatsen. Om dit project in goede banen te leiden, is 
men op zoek naar bestuursleden.

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur

zondag 15.15 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur

Luizenmoeder - de Film
zaterdag 20.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur

Supernova
donderdag & zondag 20.00 uur

My Salinger Year
vrijdag 20.00 uur 

zondag 15.45 uur

maandag 20.00 uur

Aznavour, le regard de Charles
donderdag, vrijdag & zaterdag 15.15 uur 

zondag 12.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 15.15 uur 

Boss Baby: Familiezaken
donderdag & zaterdag 15.45 uur 

zondag 13.00 uur

dinsdag 15.45 uur

De nog grotere Slijmfilm
vrijdag, maandag & woensdag 15.45 uur

De Croods 2: Een nieuw begin

Programma 29 juli t/m 4 augustus

Lees aandachtig het protocol op de site
voordat u naar de bioscoop komt!

Hallo allemaal, wat �jn dat je er weer 
bent...! Juf Ank en de andere welbe-
kende gezichten van basisschool De 
Klimop zijn terug in hun eerste 
bioscoop�lm. 
Na het wegvallen van directeur 
Anton proberen Ank en haar collega’s 
de school weer op de rails te krijgen, 
maar dat gaat niet zonder slag of 
stoot. Er is onderbezetting, de coron-
acrisis heeft alles op scherp gezet en 

de ouders zijn nog veeleisender dan 
voorheen. Met een groot themafeest 
voor de deur komen alle onder-
huidse spanningen bovendrijven. 
Een nieuwe interim-directeur lijkt 
wat lucht te geven, maar zijn diens 
verregaande plannen voor digitalise-
ring wel het beste voor de leer-
lingen? Wanneer de kinderen in 
opstand komen, bloeit er onver-
wacht ook nog een nieuwe liefde op.

Luizenmoeder - De Film (Première)

Sam en Tusker zijn al twintig jaar 
samen en trekken in een camper 
door Engeland. Ze bezoeken familie, 
vrienden en plaatsen uit hun 
verleden, maar het is geen gewone 
vakantie. Deze tijd die ze samen 
hebben, is het belangrijkste in hun 
leven geworden. Tusker’s dementie is 
de laatste jaren erger geworden en 

de reis door het verleden moet 
ruimte maken voor een onzekere 
toekomst. Geheimen worden 
onthuld, plannen vallen in duigen en 
hun liefde biedt geen vanzelfspre-
kende oplossing meer. Ze moeten 
zich afvragen wat het betekent lief te 
hebben in de schaduw van een 
ingrijpende ziekte.

Supernova
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OVERLEDENEN
Castricum: 02-06-2021 Catha-
rina Agatha Bakker, weduwe van 
Petrus S. Spoelstra. 03-06-2021 
Cunera Liefting, weduwe van 
Johannes C. M. Twisk. 05-06-
2021 Stinus van Westering. 
10-06-2021 Robert Victor Rose-
laar, echtgenoot van Georgina 
W. Roth. 16-06-2021 Catharina 
Groot, echtgenote van Nicolaas 
A. Kraakman. 18-06-2021 Marie 
Kat. 22-06-2021 Johannes Baard, 
echtgenoot van Nanda J. de 
Koekkoek. 22-06-2021 Ian 
George Lawford. 25-06-2021 
Theodorus Gerardus Maria 
Windt, echtgenoot van Sytske 
Wiersma. 30-06-2021 Agatha 
Scholten, echtgenote van 
Martinus C. Jonker. 30-06-2021 
Hendrikus Johannes Konijn, 
echtgenoot van Paula Jansen. 
03-07-2021 Corline Dekker, 
weduwe van Jan J. Kok. 04-07-
2021 Margaretha Adriana 
Drewes, echtgenote van Pieter J. 
van Trigt. Limmen: 02-06-2021 
Anna Hoogland, weduwe van 
Wiebe Nijenhuis. 02-06-2021 
Margaretha Geertruida Duijn, 
weduwe van Simon P. Hoedjes. 
10-06-2021 Gesina Petronella 
Bakkum, weduwe van Cornelis J. 
Groot. 10-06-2021 Christina 
Bernadetta van ’t Ho�, weduwe 
van Gerhardus J. Vaneker. 
Akersloot: 09-06-2021 Cornelis 
Sander, weduwnaar van Geer-
truida M. Groot. 10-06-2021 
Maria Clasina Beentjes, weduwe 
van Johannes A. Daas.

GEBOORTES
Castricum: 09-06-2021 Pepijn 
Valenbreder, zoon van Alwin 
Valenbreder en Karen M. 
Welbers. Akersloot: 04-07-2021 
Casper Benjamin Klut, zoon van 
Adriaan W. Klut en Wendy 
Meurs. Elders: 11-05-2021 
Andre Gert Apeldoorn, zoon van 
Cornelis J.M. Apeldoorn en A. 
Vultur. 07-06-2021 Freek Arie 
Buur, zoon van Marcus P.J. Buur 
en Martine Mooij. 07-06-2021 
Yara Vreeswijk, dochter van Erik 
Vreeswijk en Claudia M.W. 
Nuijens. 0-06-2021 Valerie 
Ariana Rommel, dochter van 
Robin Rommel en Petronella 
A.M. de Groot. 18-06-2021 Milou 
Anna Janine Bleijendaal, dochter 
van Hendrikus P. Bleijendaal en 
Maaike Groen. 26-06-2021 Björn 
Castricum, zoon van Johannes 
M. Castricum en Marije Meijer. 
29-06-2021 Levv Rori de Back, 
zoon van Davy de Back en 
Myrthe I. Nanne. 04-07-2021 
Lewis Jacob Hofsté, zoon van 
Justin Hofsté en Chantal C.E.M. 
Brandjes.

HUWELIJK/GEREGISTREERD
 PARTNERSCHAP

Castricum: 11-06-2021 Partner-
schapsregistratie: Hendrik van 
der Leest en Petronella M. Bank. 
04-06-2021 Huwelijk: Jan Tol en 
Laurentia M. Groen. 18-06-2021 
Huwelijk: Maarten W.N. Smit en 
Hendrika G. Wever. 02-07-2021 
Huwelijk: Semme B.J. van 
Amersfoort en Britt van Rook-
huizen. 07-07-2021 Huwelijk: 
Karel J. Hof en Aomi Mochida. 
21-07-2021 Huwelijk: Gustaaf 
van Buijtenen en Eva Gergely

BURGERLIJKE 
STAND

Door Hans Boot

Het is de laatste maanden vrij rustig 
wat het scheiden van afval betreft. 
Alle inwoners zijn in het voorjaar in 
de gelegenheid gesteld om hun 
containers om te ruilen voor een 
ander formaat en uit de eerste resul-
taten van het nieuw ingevoerde 
grondsto�enplan blijkt dat er in 
Castricum en Heiloo rond 45% 
minder restafval wordt opgehaald 
dan vorig jaar in dezelfde periode. 
Daarentegen is de hoeveelheid PMD-
afval enorm toegenomen en scoort 
Castricum hiermee ruim boven het 
gemiddelde in vergelijking met 
andere gemeenten.
Ondanks dat de cijfers dus goed zijn, 
worden de bakken voor plastic, 
metalen verpakkingen en dranken-
karton elke inzamelronde door de 
medewerkers van de ophaaldienst 
nagekeken. Ook worden de contai-
ners van tijd tot tijd nagelopen door 
gemeenteambtenaren die over 
beleid en uitvoering gaan. Frank 
Post, domeinmanager Openbare 
Ruimte, zegt hierover: ,,We zijn 
daarmee in april begonnen. Meestal 
houdt iedereen zich prima aan de 
regels, maar door een kaartje in het 

handvat van de deksel te stoppen 
willen we de gebruikers een extra 
duwtje in de rug geven door te laten 
zien wat er nog kan worden verbe-
terd. Op zo’n kaart staan de meest 
voorkomende ‘fouten’ beschreven 
met uitleg waarom bepaalde materi-
alen niet in de PMD-bak mogen. 
Overigens is het goed te merken dat 
er het afgelopen jaar veel meer afval 
is aangeboden als gevolg van corona 
en thuis werken.”

Piepschuim
Wendy Koerten is communicatieadvi-
seur van het Team Grondsto�en en 
loopt ook mee om te monitoren: ,,We 
zien dat de mensen heel gemoti-
veerd zijn door de nieuwe regeling 
en dat er nauwelijks moedwillig 
misbruik van wordt gemaakt. In de 
kaart die we uitdelen staat wat er 
nog beter kan. Zo wordt verzocht om 
alsjeblieft doorzichtige zakken bij het 
plastic afval te doen. Zwarte of grijze 
zakken worden namelijk door onze 
medewerkers of daarna bij de afval-
centrale gecontroleerd en dat kost 
veel tijd en moeite. Als er afgekeurd 
plastic in zit, wordt dit verbrand als 
restafval. Dat betekent weer extra 
kosten voor de gemeente en dus 

haar inwoners. Ook wijzen wij erop 
dat er alleen sprake mag zijn van 
lege verpakkingen, omdat anders de 
hele lading vies en afgekeurd wordt. 
Als voorbeelden van wat er niet in 
mag, noem ik piepschuim, hard 
plastic zoals emmers en grote 
metalen als kinder�etsjes en 
pannen.”

Maden
Het zit dus wel goed als het om 
plastic en restafval gaat, maar hoe 
staat het met de gft-containers in 
deze warme zomermaanden? Uit 
diverse klachten blijkt dat er veel 
overlast is van ongedierte en stank 
en rijst de vraag waarom de groene 
bakken ook maar eens in de drie 
weken worden geleegd. Post: ,,Het 
probleem wordt onderkend, maar is 
geen aanleiding om op korte termijn 
maatregelen te nemen. Afgesproken 
is om de situatie aan het eind van dit 
jaar te evalueren. Logistiek is het 
namelijk zeer gecompliceerd om de 
bestaande frequentie aan te passen, 
dus dat wordt op z’n vroegst begin 
volgend jaar. Daarbij wil ik opmerken 
dat we in de zomermaanden ook al 
veel last hadden van ongedierte toen 
het gft een keer in de twee weken 
werd ingezameld.”

Wendy heeft nog wel wat tips voor 
het gebruik van de gft-container: 
,,Doe er geen biologisch afbreekbare 

zakjes in, maar composteerbare. Die 
breken binnen twee à drie weken af 
en zijn uitermate geschikt om er 
etensresten in te stoppen. Om stank 
te voorkomen adviseren we onderin 
de bak oude kranten of stro te 
leggen, zodat het vocht wordt opge-
nomen. Verder is het raadzaam om 
tuinafval een dagje te laten drogen 
voordat het de bak ingaat en heeft 
het zin om een paar takjes lavendel 
of hedera in de bak te hangen, 
omdat maden de geur daarvan niet 
kunnen verdragen. Stamp het groen 
echter niet teveel aan en probeer het 
voor lediging los te krijgen door er 
bijvoorbeeld met een hark doorheen 
te gaan.”

Klachten
Tot slot wordt er nog een advies 
gegeven over het gebruik van de 
ondergrondse containers bij hoog-
bouwwoningen: ,,Zet nooit een zak 
met restafval naast de container als 
de klep daarvan weigert, maar meldt 
dat telefonisch bij de gemeente. Dan 
wordt er meteen actie ondernomen. 
Bewaar de zak ondertussen nog even 
bij u thuis of doe die in een onder-
grondse container in een nabij 
gelegen buurt, waar uw pasje ook 
geldig is. Het voorkomt een �inke 
boete. Mochten er in het algemeen 
klachten zijn over afvalinzameling, 
bel dan nummer 140251”, aldus de 
domeinmanager.

Castricum - De inwoners van onze gemeente raken steeds beter op de 
hoogte van de afvalsto�enregeling die vorig najaar werd ingevoerd. De 
betrokken medewerkers zijn over ’t algemeen dik tevreden, maar vanuit 
de bevolking is er nog wel een prangende vraag.

Afvalscheiding gaat goed maar kan beter
Wendy Koerten voorziet een PMD-bak van een kaartje met tips. Naast haar Frank Post. Foto: Hans Boot

Castricum - Ondanks dat het aantal 
coronabesmettingen weer snel stijgt, 
zijn of gaan velen van u van een 
welverdiende vakantie genieten: 
,,Men is er aan toe!” Het is uiteraard 
iedereen gegund, maar er zijn helaas 
ook nog steeds veel gezinnen die er 
weliswaar ook ‘aan toe’ zijn, maar zich 
geen vakantie kunnen permitteren. 
De noodzakelijke inkopen doen 

levert al problemen op. Vandaar dat 
ook in deze vakantietijd de vrijwilli-
gers van de Voedselbank weer klaar 
staan om uw giften in ontvangst te 
nemen op vrijdagochtend 30 juli van 
10.00 tot 12.00 uur bij de ingang van 
de Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat.
Het doet goed om maandelijks te 
kunnen constateren dat er aan de 

medemens wordt gedacht, want 
men kan telkens diverse kratten met 
houdbare producten aan de Voedsel-
bank overdragen. De producten waar 
behoefte aan is, zijn houdbare 
levensmiddelen, persoonlijke verzor-
gingsartikelen zoals shampoo, zeep, 
tandpasta en tandenborstels, 
maandverband, maar ook wasmid-
delen zijn van harte welkom. Liever 

geen alcoholische dranken. 
De donatiebus voor eventuele �nan-
ciële bijdragen is uiteraard ook 
aanwezig. Tot slot laten we niet 
onvermeld dat de inzameling van 
Douw Egbertspunten een schot in de 
roos is. ,,Het zou �jn zijn als we u op 
30 juli ook weer mogen begroeten. 
Bij voorbaat dank’’, aldus de 
vrijwilligers.

Voedselbank gaat niet met vakantie
en gaat door met inzamelen



Hizi Hair
Geesterduin 21, 
Castricum
www.hizihair.nl
Boek je afspraak 
online op 
www.hizihair.nl

Maak kennis met 
Hizi Hair Castricum
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De beste 
waterbedden!

* De Scooterbox 
repareert alle merken scooters. Wij 
halen uw scooter gratis op. Ook leve-
ring nieuwe. www.descooterbox.nl 
06-22020702 AGM-Dealer
Te koop:
Durea damesschoenen z.g.a.n. 
Maat 42, 39,-, kom even passen in 
Castricum. Tel. 0251-659632
Te koop:
Mango boots, zwart, mt. 40, 30,-, 
Magica boucles voor mooie krullen, 
10,-, volg je me puppytrainings-
boekjes, 10,-. Tel. 072-5055782
Gevraagd:
Voor ons bad zoeken we een 
afstandsbediening Villeroy Boch 
Clairpool. Tel. 072-5055782
Gevraagd:
Heel erg gewenst de “Vogue Maxima 
special edition” van mei 2021 die ik 
helaas gemist heb.  Wie maakt mij 
blij? Tel. 06-18147568
Te koop:
Meer dan 100 boeken over ned.
Indië´ vanaf voc t/m jap.bezetting. 
Historie/verhalen/jap.kampen.
Vraagprijs 150,-. Tel. 06-30208230
Gevraagd:
Wie in Akersloot heeft een hopplant 
en kan hier wat stukken van 
missen die ik voor eigen tuin kan 
opkweken? Tel. 0251-315963
Gratis afhalen:
5 broeikas glasplaten 125 x 73 cm. 
Tel. 06-53896222
Te koop:
Boek: Een boerin in Bakkum tijdens 
WO2 , i.g.st. 15,-. Tel. 0251-659446
Te koop:
2 x Zwitserland vignet, 20,- per stuk. 
Tel. 06-46962291

Snuffelmarkt
Lange Nieuwstraat IJmuiden

Zaterdag 7 augustus
van 8.00 tot 16.00 uur

De volgende markten zijn:
21 aug. en 11 sept.

Bel voor meer informatie of 
reserveringen voor een kraam
0255-533233 of 06-10475023
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Een zoektocht naar een huisje in het 
bos, geleid door de aanwijzingen 
van een wonderfee, die in de droom 
van de prinses verscheen. Het 
prinsjes gaat met haar broertje op 
zoek naar het huisje. In dit huisje 
gebeuren bijzondere dingen met 
dieren. Het verhaal staat dicht bij de 
belevingswereld van het jonge kind 
en heeft educatieve aspecten. Al 
geruime tijd schrijft Marjo 
gedichten en teksten, die ze enkele 
keren heeft uitgegeven. En plots 
openbaarde dit verhaal zich tijdens 
andere schrijfactiviteiten door. In 
enkele weken, mede geïnspireerd 
door haar drie kleinkinderen, kreeg 
het verhaal zijn vorm. Of eigenlijk 
gezegd zijn avontuur! De illustraties 
zijn met ondersteuning ook door 
haar getekend.
Wellicht zal dit verhaal nu toepas-
selijk kunnen zijn voor de komende 
vakantietijd, voor kinderen die met 
hun ouders de natuur ingaan. Een 
tweede deel is ook in de maak. 
Wanneer dit verhaal uitkomt zal de 
tijd uitwijzen. ,,Avonturen komen 
soms zomaar uit de lucht vallen, en 
voor je het weet ontvouwt zich het 
woord op schrift.’’

Castricum - Onlangs is een nieuw voorleesboekje voor de jongste 
kinderen (4, 5, 6 jaar) uitgekomen. Het is vanaf deze week te koop bij 
boekhandel Laan aan de Burgemeester Mooijstraat. Marjo van der Hoe�, 
geboren en wonende in Castricum, is de auteur van dit boekje met de 
titel ‘Het avontuur van prinses Laranda’.

Marjo van der Hoeff 
publiceert nieuw kinderverhaal

Het avontuur van prinses Laranda is bij boekhandel Laan verkrijgbaar. 
Foto: aangeleverd

Castricum - In het seizoen 2020-
2021 werd de jeugdschaakafdeling 
weer opnieuw opgericht. De 
schaaktrainers Guido, Eric en Fred 
gingen enthousiast aan de slag. 
Kinderen konden via de Chessityme-
thode heel snel een behoorlijk potje 
schaken. Door de coronacrisis ging 
dit met vallen en opstaan. Noodge-
dwongen moesten de activiteiten 
worden onderbroken en stopten er 
kinderen. Er kwamen gelukkig ook 
weer nieuwe deelnemers bij. Door 
schaaklessen via ZOOM steeg het 
niveau toch nog meer dan behoor-
lijk. De meeste kinderen behaalden 
zelfs vier schaakdiploma’s.
De prijzen werden keurig verdeeld. 
Sven Reeze werd snelschaakkam-
pioen, Casper van Dommelen werd 

online kampioen en Thijs Dings 
werd winterkampioen. De vrien-
dinnen Saar en Mirthe werden 
eerste en tweede bij de categorie tot 
en met 9 jaar. Vanaf 27 augustus 
gaat de jeugdschaakafdeling ook 
gewoon door. Voor de heel jonge 
kinderen geven de trainers vanaf 
eind augustus les in de spelregels 
via de methode Opstapje. In vier 
weken ken je de spelregels, weet je 
de waarde van de stukken en is mat 
zetten geen geheim meer. Daar-
naast is er een schaakcompetitie, 
spelen de deelnemers toernooien 
en is er training. Het is vooral 
gezellig! 

Meer info: Fred Kok (fredkok1963@
gmail.com).

Start jeugdschaken ondanks 
tegenslag succesvol

Van links naar rechts: Saar de Heer (eerste in de categorie tot 9 jaar), Mirthe 
Haverkamp (tweede in de categorie tot 9 jaar), Sven Reeze (snelschaakkampioen), 
Thijs Dings (winterkapioen) en Casper van Dommelen (online kampioen). Foto: 
aangeleverd

Castricum - Zaterdagmiddag deed 
zich op de rotonde Zeeweg/
Heereweg een aanrijding voor. De 
bestuurder van een scootmobiel 

reed over het �etspad van de 
Herenweg en op de rotonde reed 
een personenauto in de richting van 
het strand. Op de rotonde reed de 

bestuurder van de scootmobiel 
tegen de rechter�ank van de auto 
aan. Beide voertuigen liepen lichte 
schade op.

Scootmobiel raakt auto
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

U zult waarschijnlijk wel eens van de term 
gehoord hebben: de scheiding van tafel en bed. 
Hoewel de tekstuele betekenis van het begrip 
al in een bepaalde richting wijst, weet lang niet 
iedereen wat een scheiding van tafel en bed 
precies inhoudt. In deze column bespreek ik 
daarom – op hoofdlijnen – het proces en de 
inhoud van de scheiding van tafel en bed. 

Net als een ‘normale’ echtscheiding is een schei-
ding van tafel en bed een o�ciële procedure, 
en ook alleen de rechter kan een scheiding van 
tafel en bed uitspreken. Voor een scheiding van 
tafel en bed moet u daarom ook eigenlijk 
precies hetzelfde regelen als voor een normale 
echtscheiding. Zo moet u – als u kinderen heeft 
– een ouderschapsplan opstellen, en moet u uw 
(beperkte) gemeenschap van goederen 
verdelen. Ook moet er mogelijk ‘gewoon’ 
kinder- en/of partneralimentatie moeten 
worden betaald, en moet er worden bepaald 
wie de gezamenlijke huur- of koopwoning mag 
houden.
 
De lezer van dit stukje vraagt zich ondertussen 
vast af wat dan precies wél het verschil is tussen 
de scheiding van tafel en bed en een normale 
echtscheiding. Dat verschil bestaat eigenlijk 
maar uit één aspect: na een scheiding van tafel 
en bed blijft u o�cieel getrouwd! De scheiding 
wordt dan ook niet ingeschreven bij de 
gemeente. De scheiding wordt wél inge-
schreven in het huwelijksgoederenregister, 
zodat het voor derden duidelijk is dat u �nan-
cieel wél bent gescheiden. 

Als een scheiding van tafel en bed net zoveel 
werk is als een gewone echtscheiding, en de 
gevolgen ook (bijna) hetzelfde zijn, waarom zou 
u dan nog kiezen voor een scheiding van tafel 
en bed? Een goede reden daarvoor kan gelegen 
zijn in het feit dat een echtscheiding niet 
binnen uw geloofsovertuiging past. Maar er 
kunnen ook �nanciële redenen zijn om slechts 
van tafel en bed te willen scheiden. 

Indien u om �nanciële redenen slechts van tafel 
en bed wil scheiden, kan het verstandiger zijn 
om in plaats daarvan huwelijkse voorwaarden 
op te stellen. Of dat voor u ook geldt, kunt u het 
beste door een gespecialiseerde advocaat laten 
beoordelen. 

Voor advies over scheiden van tafel en bed – of 
over andere familierechtelijke zaken – kunt u 
contact opnemen met mr. R. Bottenheft. Zij 
helpt u graag verder: r.bottenheft@tanger.nl of 
072-531200.

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Column (Scheiding van 
tafel en bed)

Castricum - Sinds kort is het vorige stukje huisvlijt, vlakbij Kijk-Uit, vervangen 
door een splinternieuwe watermolen die tijdens regen ook echt kan draaien. 
PWN is niet blij met de miniaturen die her en der in het bos verschijnen, maar 
bezoekers van het bos, en dan vooral kinderen, vinden het prachtig. Tekst en 
foto: Bert Westendorp

Nieuwe watermolen geplaatst

Castricum/Heemskerk - Als drie schichtige vossen keken drie jongeren op de 
kruising Willemslaan-Johannisweg donderdagmiddag vanaf hun scooter naar 
de wandelaars ruim honderd meter verderop.  Het geluid van de scooter was 
midden in het bosgebied al van ver te horen. Het afgeplakte gele kenteken-
plaatje toonde aan dat het niet om een verdwaald drietal ging. Met regelmaat 
zien rustzoekers in het bos- en duingebied van Castricum en Heemskerk zich 
geconfronteerd met soms zelfs een stuk of vijf scooterrijders. ,,Hij zet ons op 
de foto’’, klinkt het. Als een speer kiest  het drietal vervolgens, zittend op één 
scooter, het hazenpad om ronkend via de Johannisweg in zuidelijke richting 
weg te rijden. Tekst en foto: Bert Westendorp

Ronkend het hazenpad kiezen

LEZERSPOST

Als ik bovenvermeld artikel lees en bijbehorende plat-
tegrond bekijk, dan vermoed ik dat dit plan gedoemd is 
te mislukken. De Dorpsstraat is een �etsstraat met als 
gast gemotoriseerd verkeer. Deze verkeersdeelnemers 
gedragen zich voor het grootste deel niet zo. Op dit 
moment is de Dorpsstraat levensgevaarlijk voor 
�etsers.

Met de geplande korte knip en niet - zoals tijdens de 
weekmarkt - een knip tot aan de Torenstraat, zal er naar 
mijn mening toch nog veel autoverkeer als sluipverkeer 
door de Burg. Mooijstraat gaan. Dit lijkt mij zeer onge-
wenst en zal het beoogde doel niet halen, een auto-
luwe en voor de �etser een veilige Dorpsstraat.
Een knip zoals tijdens de weekmarkt al jaren wordt 
uitgevoerd en goed werkt lijkt mij wel het gewenste 
doel te halen. 

Doorgaand verkeer in de Dorpsstraat vanuit het 
noorden en verkeer dat vanaf de spoorwegovergang 
uit het zuiden de Dorpsstraat in/door wil wordt door 
deze knip ontmoedigd. Tevens worden twee pleinen op 
deze manier voor voetgangers goed bereikbaar en het 
Bakkerspleintje niet van de rest gescheiden. Beide 
pleinen zullen hierdoor meer �oreren.

Probleem van bevoorrading van de winkels in de Burg. 
Mooijstraat is geen probleem. Daar zijn eenvoudige 
afspraken over te maken met alle betrokkenen. Zie als 
goede voorbeelden de voetgangerszones in Alkmaar 
en in Haarlem (Grote Houtstraat met Grote Markt). 

Andere steden/gemeenten zijn volop bezig de stad op 
een goede wijze echt autoluw en leefbaarder te maken.

D. Mulder

Proef autoluwe Dorpsstraat

Ook ik ben net als dhr. Hans de Vlught schrijft in de 
Castricummer van 21 juli, helemaal niet blij dat de 
GFT-bak slechts één keer per drie weken wordt 
geleegd. Ondanks dat we de container na elke lediging 
grondig schoon spuiten, hebben wij ook maden in de 
container. Daarbij zijn er aanzienlijk meer vliegen in de 
tuin dan in andere jaren! Ik heb hierover een mailtje 
gestuurd naar de gemeente. 

Het heeft allemaal te maken met het grondsto�enplan 
wat goedgekeurd is door de raad, was het antwoord! 
Het zou heel �jn zijn als de gemeenteraad terug komt 
op zijn besluit om de GFT-bak één keer per drie weken 
te legen. Vooral in de zomermaanden moet mijn 
inziens de bak op z’n minst één keer per twee weken 
geleegd worden.

Marian Rood-Deen

Legen GFT-bak

Castricum - Vorige week dinsdag 
kwamen een brom�ets en een perso-
nenauto met elkaar in botsing op de 
rotonde Torenstraat/Prinses 
Beatrixstraat. 
De bestuurder van de personenauto 
zag op de rotonde de brom�ets te 

laat, remde en de brom�ets kwam 
tegen de kentekenplaat van de auto 
aan. De bestuurder van de brom�ets 
stuurde nog weg, maar kwam deson-
danks ten val. 
De bestuurder en passagier van de 
brom�ets liepen hierdoor licht letsel 

op. Zij zouden op eigen gelegenheid 
naar een ziekenhuis rijden om een en 
ander te laten controleren. De brom-
�ets heeft aan de linkerzijde veel 
krasschade door de val opgelopen 
en de auto had geen noemenswaar-
dige schade.

Bromfiets over het hoofd gezien
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. plaats in Noord-Holland; 7. het abc; 12. biljart-
stok; 13. eirond; 14. in andere woorden (afk.); 15. Verenigde
Staten (afk.); 17. gecastreerd paard; 19. alcoholisch drank; 21.
vanaf (afk.); 22. boomsoort; 24. iemand die van zijn geld leeft;
27. droog (van wijn); 28. genoeg gekookt; 30. jongensnaam;
31. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.); 32. schandvlek;
33. oog aan een touw; 35. zuiver gewicht; 37. natuurgebied;
38. metaalbewerking; 41. plaats in Brazilië (afk.); 42. bewaker
van een kudde schapen; 44. slaginstrument; 46. zachte koek;
47. zakkenstof; 48. zwaar donker bier; 49. deel van gelaat; 50.
niet deskundige; 52. ongevuld; 54. zintuig (emotie); 56. ern-
stig: 58. motregen; 61. familielid; 62. plakker (waarmerk); 64.
uitroep van een schildwacht; 65. god van de liefde; 67. vrouw-
tjeskip; 68. eikenschors; 70. halfbloed; 72. marterachtig roof-
dier; 73. Schots blaasinstrument; 76. scheepsherstelplaats;
77. zonder kinderen (afk.); 78. aangenaam heet; 79. hoofd van
een moskee; 81. tuberculose (afk.); 82. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 83. Schotse lindeboom; 84. vochtig; 86. krokodil;
87. pienter (gewiekst).

Verticaal  1. visetend vogeltje; 2. klein kind; 3. Europeaan; 4.
niet goedkoop; 5. kloosterzusters; 6. stamkroeg; 7. persoon
zonder huidpigment; 8. hoogmoedig en trots; 9. bloeiwijze; 10.
burgerlijk wetboek (afk.); 11. landbouwvoertuig; 16. bladgroen-
te; 18. dun en mager; 20. loofboom; 21. bezit van een boer;
23. sappig; 25. omwenteling (draai); 26. Noord-Atlantische
verdragsorganisatie (afk.); 27. handswerkman; 29. niet tot rust
komend; 32. vlakte in Tanzania; 34. sociaal economisch raad
(afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. tuinafsluiting; 39. klein
hapje vooraf; 40. edelmoedig; 42. Arabisch vrouwenverblijf;
43. muzikaal oefenstuk; 45. drinkbeker; 46. gevangen verblijf;
51. rivier in Utrecht; 53. vordering; 54. mens die alles goed
vindt; 55. taai en saploos; 56. zwemvogel; 57. kleur van de
regenboog; 59. grondsoort (aarde); 60. rook verspreidend pro-
jectiel; 62. matroos; 63. toespraak (voordracht); 66. recht stuk
vaarwater; 67. raamscherm; 69. toiletartikel; 71. bosje haar;
73. inwendig orgaan; 74. heldendicht; 75. smal sportvaartuig-
je; 78. grasland; 80. Schotse familienaam; 82. onder andere
(afk.); technische hogeschool (afk.).

Cafetaria Tinus aan de Dorpsstraat 35 is een begrip 

in Castricum. Je kunt er zowel voor een belegd 

broodje als een lekkere snack terecht, maar ook voor 

een complete maaltijdschotel met bijvoorbeeld 

biefstuk, saté, een kipschnitzel of hamburger. 

En wat te denken van de malse spareribs? Ook 

de beroemde croquetten van de Amsterdamse 

producent Holtkamp zijn hier verkrijgbaar. En heb je 

die overheerlijke huisgemaakte huzarensalade van 

Cafetaria Tinus al eens geprobeerd? 

Neem plaats op het terras of haal je bestelling af om 

thuis van te genieten! Een extra reden om deze week 

onze puzzel op te lossen, want onder de inzenders 

van de juiste oplossing verloten wij een cadeaubon 

ter waarde van 25 euro! Kijk alvast op  

www.cafetariatinus.nl voor de bestelmogelijkheden!

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon van Cafetaria Tinus t.w.v. 25,00
Mail de oplossing voor maandag 2 augustus naar puzzel@castricummer.nl

Martin Korsman heet de gasten welkom  

in Cafetaria Tinus. Foto: Aart Tóth
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Castricum - Voor de bewoners 
van woonzorgcentrum De Sant-
mark stond vorige week alles in 
het teken van de zomer. 

In en rond het pand vonden 
diverse activiteiten plaats, waar-
onder een schilderevenement, een 
cocktailquiz en een optreden van 
Strik & Stropdas. Woensdag hebben 
de bewoners samen genoten van 
een picknick in de aanliggende 
tuin. 

De picknick werd gesponsord door 
De Santmark en door Snackbistro 
De Toren. Zij verzorgden de tafels, 
stoelen en een heerlijke appeltaart-
kroket voor iedereen. 
Bijna alle bewoners hebben 
hieraan deelgenomen en er enorm 
van genoten!

Bewoners genieten van activiteiten in De Santmark

In de tuin naast het woonzorgcentrum 
vond de picknick plaats. 
Foto: aangeleverd
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Op 24 januari van dit jaar trof de 
politie ’s ochtends in een woning aan 
de Lijsterbeslaan een dode man aan. 
Het bleek de 56-jarige man des 
huizes te zijn. Zijn 55-jarige vrouw, 
die zich op dat moment eveneens in 
de woning bevond, werd als 
verdachte aangehouden. Zij zou 
meerdere malen met een houten 
voorwerp op haar echtgenoot inge-
slagen hebben. Buurtbewoners 

reageerden geschokt op het nieuws, 
ze beschreven het echtpaar als heel 
rustige mensen. 
Maandag vond in Haarlem de eerste 
pro formazitting plaats, de verdachte 
was hierbij zelf echter niet aanwezig. 
Later dit jaar zal nog een tweede pro 
formazitting volgen, nog voor de 
jaarwisseling wordt ook de inhoude-
lijke behandeling van de zaak 
verwacht.

Castricumse ontoerekeningsvat-
baar voor doodslaan echtgenoot
Castricum - Een 55-jarige Castricumse, die terecht staat wegens het dood-
slaan van haar echtgenoot, is volgens deskundigen volledig ontoereke-
ningsvatbaar. De specialisten van het Nederlands Instituut voor Forensi-
sche Psychiatrie en Psychologie (NIFP) hebben haar onderzocht en advi-
seren de rechtbank in Haarlem om de vrouw tbs met dwangverpleging 
op te leggen.

Buurtsportcoach Joyce van Tunen: ,,Het 
aanbod is heel gevarieerd, denk aan 
tafeltennis, paardrijden, squash, 
balsport, bootcamp, dans, vechtsport 
en jeu de boules. Wij zijn al bij verschil-
lende sportaanbieders langs geweest 
tijdens hun Zomerboost-activiteit. Het 
is mooi om te zien dat leden én niet 
leden gezamenlijk deel kunnen 
nemen.’’ Jong en oud kunnen aan de 
activiteiten mee doen. Op de website 
www.noordhollandactief.nl onder het 

kopje Zomerboost zijn alle activiteiten 
te vinden. Op dit moment hebben al 
223 mensen zich via de website inge-
schreven voor de activiteiten. ,,Het is 
super gemakkelijk om je aan te melden 
via de website. En er is echt van alles te 
doen, zo kom ik mijn zomer wel door’’, 
aldus een deelnemer van Zomerboost. 
Het is een mooie manier om kennis te 
maken met verschillende sporten en 
sportaanbieders. Daarnaast is het goed 
voor de gezondheid en leer je nieuwe 

mensen kennen. Een win-win situatie, 
als je het Joyce vraagt. Heb jij al 
gekeken of er iets leuks voor jou tussen 
zit? Tot eind augustus is er van alles te 
doen. Meld je dus snel aan. Mocht je 
vragen hebben, dan kun je altijd even 
contact opnemen met Joyce (0251 
254740 / jvtunen@teamsportservuice.
nl). De Zomerboost-campagne is 
opgezet door Team Sportservice 
Kennemerland, in samenwerking met 
lokale sportaanbieders. De gemeenten 
Castricum en Heemskerk vinden het 
welzijn van hun inwoners belangrijk. 
Vandaar dat zij Team Sportservice 
Kennemerland �nancieren middels een 
subsidie.

Castricum - Een zomer vol sportieve activiteiten met Zomerboost. Meer 
dan 25 verenigingen uit de gemeenten Castricum en Heemskerk doen 
mee aan Zomerboost. Dit betekent dat zij activiteiten organiseren voor 
leden én niet leden. Voor iedereen is er deze zomer wat te doen.

Een leuk idee voor zomervakantie

Castricum - Jeu de Boulesvereniging 
De Stetters is vorige week dinsdag 
gestart met het maandelijkse schel-
pentoernooi. Dit toernooi staat open 
voor iedereen en vindt elke derde 
dinsdag van de maand plaats. De 
eerste editie werd een groot succes. 
Vanuit het hele land kwam teams naar 

Castricum om mee te spelen. Met 
veertig teams van twee personen 
kende de eerste editie van het toernooi 
een goede opkomst. Bovendien werkte 
ook het weer mee, het werd een 
aangename dag met een uitstekende 
sfeer en prima verzorging. Diverse 
deelnemers gingen met een prijsje 

naar huis. Via www.ontip.nl kunnen 
belangstellenden zich inschrijven voor 
de volgende edities van het schelpen-
toernooi. Wie zelf belangstelling heeft 
om te komen spelen bij De Stetters is 
welkom voor een kennismaking. Kijk 
op www.stetters.nl voor de openings-
tijden en overige informatie.

Jeu de Boulesvereniging 
start met schelpentoernooi

AGENDA
WOENSDAG 28 JULI

Zelf een stop-motion�lmpje maken 
van 14.00 tot 15.30 uur in de biblio-
theek aan de Lage Weide 2a in 
Limmen. Deze activiteit is voor 
kinderen van 8 tot en met 12 jaar 
en kost 5 euro. Aanmelden via 
www.bknw.nl/agenda of via 072 
5156644. (Foto: aangeleverd)

VRIJDAG 30 JULI
Inzameling voor de voedselbank 
van 10.00 tot 12.00 uur bij de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 in Castricum. Inname van 
houdbare producten, tevens �nan-
ciële bijdrage en inleveren Douwe 
Egbertspunten mogelijk.

Kermis Akersloot met DJ Weldell en 
DJ Baba van 20.00 tot 03.00 uur bij 
café ‘t Voorom aan de Kerklaan 20 
in Akersloot. Toegang uitsluitend 
met negatieve coronatest of met 
vaccinatiebewijs op basis van kaart-
verkoop via eventix.shop/64jjad3y.

ZATERDAG 31 JULI
Kermis Akersloot met coverband 
Bassta en Niels Bode van 15.00 tot 
03.00 uur bij café ‘t Voorom aan de 
Kerklaan 20 in Akersloot. Toegang 
uitsluitend met negatieve corona-
test of met vaccinatiebewijs op 
basis van kaartverkoop via eventix.
shop/64jjad3y.

ZONDAG 1 AUGUSTUS

Expositie schilderijen van Sjoerd 
Duin en beelden van Han Duin in 
de expositieruimte bij Gemaal 1879 
is van 13.30 tot 16.30 uur. Tevens 
korte wandeling om 13.00 uur 
vanaf deze locatie onder leiding 
van een gids van Stichting Oer-IJ. 
(Foto: aangeleverd)

Kermis Akersloot met De Woudruk-
kers en Sven the Pianoman van 
14.00 tot 03.00 uur bij café ‘t 
Voorom aan de Kerklaan 20 in 
Akersloot. Toegang uitsluitend met 
negatieve coronatest of met vacci-
natiebewijs op basis van kaartver-
koop via eventix.shop/64jjad3y.

MAANDAG 2 AUGUSTUS
Kermis Akersloot met Feest-DJ 
Maarten, Jukebox en Theodoor van 
08.00 tot 03.00 uur bij café ‘t 
Voorom aan de Kerklaan 20 in 
Akersloot. Toegang uitsluitend met 
negatieve coronatest of met vacci-
natiebewijs op basis van kaartver-
koop via eventix.shop/64jjad3y.

WOENSDAG 4 AUGUSTUS
Theater Poppekus speelt de voor-
stelling ‘Twiet!’ om 11:00, 13:00 en 
15:00 uur in bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum. 
Reserveren via www.pwn.nl/
eropuit.

Castricum - Op maandag 12 juli 
gooiden drie jongens rond 13.00 
uur met water gevulde ballonnen 
naar een kleine witte auto. De 
bestuurster daarvan was op dat 
moment wat langzamer gaan 
rijden, omdat de jongens bij het 
zebrapad stonden op de hoek 
Cieweg/Braveld.

Eén van de ballonnen was raak en 
klapte via het openstaande portier-
raam vol tegen het oor en de slaap 
van de bestuurster. Hoofdpijn en een 

nat interieur van de auto waren het 
gevolg. Maar het gevaarlijkste was 
dat de bestuurster moest uitwijken. 
Gelukkig reed er op dat moment 
niemand op het �etspad. De politie 
wil de gevaren van dit ‘baldadige 
gedrag’ samen met de betre�ende 
oudere dame en de jongens graag 
bespreken. Ze kunnen bellen (0900 
8844, vraag naar wijkagent Wil 
Gieling) of zelf naar het politiebureau 
komen aan de Eerste Groenelaan 68 
op maandag of donderdag tussen 
09.00 en 17.00 uur.

Politie roept ouders 
waterballongooiers op

Florida de Groot en Rob Kabel nemen hun prijsje in ontvangst. Foto: aangeleverd

Akersloot - In de expositieruimte bij 
Gemaal 1879 is vanaf zondag werk 
van Sjoerd Duin te zien. De Akersloter 
maakte in 2014 zijn eerste schilderijen, 
zelf spreekt hij van oefeningen in de 
techniek, vaak �guratief. Later kreeg 
de eigen invulling, onder andere 
mixed media, zijn voorkeur. Hij geniet 
van de buitenlucht, vrolijke kleuren en 

relaxed werken. Dat resulteerde in een 
groot kleurenpallet aan de muren van 
de expositieruimte. Zijn vader Han 
Duin completeert het geheel, hij toont 
enkele beelden. Dit alles belooft een 
interessante tentoonstelling te 
worden en een goede reden om 
Gemaal 1879 te bezoeken. Dat bezoek 
kan vanaf zondag 1 augustus tussen 

13.30 en 16.30 uur en vervolgens alle 
zondagen in augustus en september. 
Op zondag 1 augustus organiseert de 
Stichting Oer-IJ tevens een korte 
wandeling om 13.00 uur vanaf deze 
locatie. De route voert door de directe 
omgeving onder deskundige leiding. 
Op alle openingsdagen is op de 
zolderverdieping van het gemaal 
steeds een vrijwilliger van de Stichting 
Oer-IJ aanwezig die alles over de 
waterstaatkundige geschiedenis van 
het gebied in en om het IJ kan tonen 
en vertellen. Tot slot zal het gemaal 
steeds in werking worden gezet om 
de uitleg nader te verduidelijken.
Op de Open Monumentendagen 
(zaterdag 11 en zondag 12 september) 
en tijdens de Akersloter kunstroute 
(zaterdag 2 en zondag 3 oktober) zal 
het gemaal steeds vanaf 11.00 uur in 
de morgen geopend zijn. Verdere 
opening van het gemaal kan op 
afspraak, raadpleeg de website www.
gemaal1879.nl voor nadere inlich-
tingen hierover. Het gemaal is te 
vinden op het adres Fielkerweg 4 
(Klein Dorregeest) in Akersloot.

Nieuwe expositie in Gemaal 1879

Het schilderij ‘Laantje met stel onder paraplu’ van Sjoerd Duin. Foto: aangeleverd
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Door Aart Tóth

Naar onderstaand verhaal blijkt dat er 
niet naar woorden gezocht hoeft te 
worden en er een enorme drive 
aanwezig is om het beste product te 
brouwen, in welk jaargetijde dan ook. 
Kees Koot vertelt trots: ,,We hebben 
een uiteenlopend team rondlopen bij 
Brouwerij Dampegheest maar het zijn 
allemaal mensen met passie voor bier 
én passie voor techniek. Hierdoor 
kunnen wij veranderingen in de 
procestechniek meteen oppakken en 
toepassen. Daarbij een groep vrijwil-

ligers die voor een vakbekwame 
ondersteuning zorgt. Na een goedge-
keurd verbetervoorstel wordt er 
direct gebouwd, gelast of gepro-
grammeerd. Bij een volgend 
brouwsel zien we de resultaten 
daarvan terug in ons laboratorium of 
beoordelen we het verschil met het 
proefpanel. Wij geloven dan ook dat 
de mooiste bieren worden 
gebrouwen als de passies voor bier 
én techniek samenkomen.” Hij 
vervolgt: ,,In 2020 hebben we ons 
plan voor een dubbel zo grote brou-
winstallatie verwezenlijkt, die is nu 

tweeduizend liter. Tegelijkertijd 
hebben we voor een nieuwe brouw-
strategie gekozen, want iedere brou-
winstallatie brouwt anders, waardoor 
de ervaring die we jaren lang hebben 
opgebouwd met de vorige installatie 
verviel. Om direct goed bier te 
brouwen zijn we overgestapt naar 
brouwen met volledige procescon-
trole. Hier heeft zoon Perry Koot een 
voortrekkersrol in genomen met de 
ontwikkeling van een uitgebreid 
kwaliteitsprogramma.”

Perry vult daarbij aan: ,,Eerst dacht ik: 
‘Dat brouwen is niets voor mij, laat 
mij maar de marketing, verkoop en 
klantcontacten onderhouden.’ Maar 
inmiddels besteed ik zeker de helft 
van mijn tijd aan het meten en analy-
seren van ons brouwproces om 
verbetering te vinden. Hiervoor 
vergelijk ik ook de respons van ons 
proefpanel met de gemeten brouw-
data. Het proefpanel bevestigt vaak 
de informatie die we in de data zien, 
maar zo nu en dan vinden we nieuwe 
inzichten waar aanpassingen in het 
proces of de receptuur uit voort 
komen. Ik heb een achtergrond in de 
verwerking van data en presentatie 
van informatie en die komt hierbij 
goed van pas.”

Perry nogmaals: ,,Inmiddels wordt 
ieder brouwsel gecontroleerd op 
meer dan honderd kwaliteitspunten 
en dit aantal blijft maar groeien. Door 

deze uitgebreide controle kunnen we 
bijsturen en ver�jnen om iedere keer 
dezelfde of betere kwaliteit bier te 
brouwen.” Brouwer Kees vult aan: 
,,Mijn zoon Ruben is ook steeds vaker 
in de brouwerij te vinden. Ruben 
werkt als programmeur voor grote 
pakketsorteerders als Bol.com en 
Zalando. Hiernaast assisteert hij onze 
specialist procesautomatisering Ko 
Dirkson, zodat hij in de toekomst het 
werk van Ko kan overnemen. Inmid-
dels heeft Ruben ook zijn eerste 
procesverbeteringen in de brouwerij 
succesvol afgerond, waarmee ons 

bier weer een stuk beter is geworden.”

,,Het is prachtig om de ontwikke-
lingen van de afgelopen jaren terug 
te proeven in onze bieren. Hierdoor 
wisselt bijna iedere week mijn favo-
riete bier van Dampegheest. Deze 
vooruitgang zien we ook terug in de 
beoordelingen op het Internet, deze 
worden steeds hoger! Mijn huidige 
favoriet is de ‘Russian Imperial Stout 
2021’ met 10,5% alcohol; een 
eenmalig brouwsel waarin alle 
inspanningen van de afgelopen tijd 
samenkomen. Het brouwen was echt 
een uitdaging waarvoor we de 
grenzen van onze brouwinstallatie 
moesten opzoeken. Er is in vergelij-
king met onze andere bieren een 
dubbele hoeveelheid aan grond-
sto�en gebruikt en een dubbele 
hoeveelheid aan tijd en energie in 
gestoken, maar dat proef je dan ook 
duidelijk terug. Het is een bier voor 
gevorderden en liefhebbers die het 
avontuur aandurven. Deze Imperial 
stout is verkrijgbaar in 33cl-�es en 
wordt verkocht bij slijterijen en proef-
lokalen in de regio”, aldus brouwer 
Kees Koot.

Een overzicht van alle bieren en 
verkooppunten is op www.dampeg-
heest.nl te vinden. Je kunt natuurlijk 
ook eens langskomen bij het proe�o-
kaal van brouwerij Dampegheest aan 
de Schoolweg 1 in Limmen. Elke 
derde zondag van de maand kun je 
daar van 15.00 tot 20.00 uur terecht. 
De brouwers staan daar zelf achter de 
tap en kunnen je alles vertellen over 
de bieren en brouwerij. De toegang is 
gratis en voor het bier betaal je een 
kleine vergoeding. Proost!

Limmen - Er worden grote stappen gezet bij Brouwerij Dampegheest met Perry Koot (40) als kwaliteitsbrouwer en Ruben Koot (33) als beoogd 
opvolger voor de procesautomatisering. Perry en Ruben zijn allebei zonen van brouwer en eigenaar Kees Koot (68). Er is intussen een keuze uit maar 
liefst zeventien verschillende soorten bier, al naar gelang het jaargetijde. De leus ‘Speciaalbier zonder �auwekul’ spreekt intussen al jaren boekdelen 
in de regio, maar ook ver daarbuiten. Het is al veertien jaar geleden dat het eerste �esje Dampegheest werd gebrouwen, gelagerd en gebotteld.

Nieuwe generatie tilt familiebrouwerij 
Dampegheest naar een hoger plan

Van links naar rechts: brouwers en vrijwilligers Kees Koot, Ko Dirkson, Cor Theissling en Perry Koot. Foto’s: Aart Tóth

Brouwer Kees Koot bij de controle van het brouwproces.Kees Koot met ‘Russian Imperial Stout 2021’ voor de mobiele tapinstallatie.

Moeilijk om af te blijven: ‘Russian 
Imperial Stout 2021’. 
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Door Henk de Reus

Onderzoek
Voordat Wouter Bol met een aantal 
vrijwilligers op pad gaat legt hij uit 
waarom onderzoek van belang is 
voor PWN. ,,Bij PWN hebben we een 
breed opgezet onderzoek-/monito-
rings-programma. Dat bestaat 
grofweg uit drie verschillende onder-
delen: signalerende monitoring, 
evaluerende monitoring en verdie-
pend onderzoek. Bij de signalerende 
monitoring doen vrijwilligers en 
boswachters onderzoek via een 
protocol. Aan de hand van de 
verkregen gegevens probeert PWN 
een goed beeld te krijgen van de 
trends van de populaties van 
verschillende soortgroepen, zoals 
bosuilen, boommarters, roofvogels, 
zandhagedissen, dagvlinders, broed-
vogels, wantsen, wilde bijen en 
planten/mossen. Evaluerende moni-
toring heeft te maken met 

beheeringrepen in het duingebied, 
zoals het inzetten van Schotse Hoog-
landers en Exmoorpony’s voor begra-
zing. Verdiepend onderzoek vindt 
plaats wanneer er behoefte is aan 
uitgebreid onderzoek naar bijvoor-
beeld stikstofdepositie, vossenterri-
toria of het voorkomen van kevers 
die afhankelijk zijn van dood hout. De 
vrijwilligers die nu op pad gaan 
houden zich bezig met onderzoek 
door signalerende monitoring. Zij 

kunnen zo dadelijk zelf het beste 
uitleggen wat zij precies doen.”

Hierna trekt hij met vier vrijwilligers 
op de �ets het duingebied in. Bij de 
Wei van Brasser stapt men af. Hier 
krijgen de vrijwilligers wat aanwij-
zingen van Wouter voordat ieder zijn/
haar eigen weg gaat. De grijze lucht 
heeft inmiddels plaats gemaakt voor 
een blauwe lucht met afwisselend 
wolken. Prima weer om op onder-
zoek uit te gaan.

Zeldzame planten
Wim de Groot (67) en Jeanette den 
Herder (65), die voorheen samen een 
artsenpraktijk in Bakkum hadden, 
onderzoeken en monitoren zeldzame 
planten en mossen. Jeanette: ,,Ik ben 
al jaren lid van een planten- en 
mossenwerkgroep en districtscoördi-
nator van Floron Noord-Holland 
Midden. Ik werd in 2015 door Thea 
Spruijt, plantenonderzoekster bij 

PWN geïntroduceerd. Helaas is Thea 
ziek geworden en overleden. Een 
groot gemis, want zij had een onge-
evenaarde kennis. Ik begon met het 
monitoren van het zandviooltje. 
Inmiddels zijn dit 11 planten-en 
mossensoorten zoals stofzaad, veld-
gentiaan en aardkastanje. Mijn man 
Wim is na onze pensionering ook 
enthousiast geworden.” Wim: 
,,Vanochtend zoeken en tellen we 
kleine steentijm. We bakenen een 

gebied van 50 bij 50 meter af met 
oranje vlaggenstokken op de 
hoeken. Met gele prikkers worden 
alle groeiplekken gemarkeerd en 
geteld.”

Jeanette zegt dat zij en Wim het hele 
jaar veel tijd in de duinen door-
brengen. Hiervoor beschikken zij 
over een struinvergunning. Jeanette 
vindt het �jn dat ze door het moni-
toren een bijdrage kan leveren aan 
het onderzoek door PWN. ,,Ik 
beschouw het duingebied als m’n 
achtertuin en door het werk breid ik 
m’n eigen kennis op ecologisch 
terrein uit. Ook de contacten met 
boswachters en andere vrijwilligers 
zijn leuk.”

Kevers
Iets verderop ligt Henk de Bruijn (74) 
languit in het gras. Na zijn pensioen 
in 2012 is hij bijna dagelijks bezig 
met onderzoek naar de samenhang 
(ecologie) tussen insecten met elkaar 
en met hun omgeving. Hij heeft zich 
toegelegd op kevers in duinbio-
topen. Henk toont een plastic bakje 
waarin een aantal kleine, kruipende 
veelpotige diertjes zitten. Hij wijst 
met z’n vinger naar de grootste 
onder hen en zegt ,,Dit is een 
veenmol (een soort sprinkhaan). Ik 
graaf tientallen lege plastic bekers in 
de grond in gebieden met al dan niet 
onderstoven duinvegetaties, struik-
bosjes en poeloevers. Daar vallen de 
duinkevertjes in. De gevangen exem-
plaren verzamel ik eens per week. 
Thuis bekijk ik onder een microscoop 
welke soorten kevers van 2-20 mm 
het zijn. Zo kom ik aan de weet 
wanneer en waar elk van de meer 
dan 500 gevangen soorten actief is. 
De gevonden kevers zijn een indi-
catie voor de aanwezigheid van 
andere insecten en insecteneters. 
Vooral de vele vrij zeldzame soorten 
geven de meerwaarde van deze 
duingebieden aan.” Zijn bevindingen 
meldt Henk in een jaarverslag aan 
het PWN, dat hiermee rekening 
houdt bij het beheer. ,,Het veldwerk 
houdt mij in beweging en ik geniet 
van de verbondenheid met de 
natuur.”

Dagvlinderroutes
Harry den Besten begon vier jaar 
geleden als vrijwilliger bij PWN. ,,Het 
leek mij leuk om een zinvolle bijdrage 
te kunnen leveren aan natuurbehoud 
en natuurbescherming, zeker nu de 
natuur en de biodiversiteit in Neder-
land op veel plekken ernstig 
bedreigd wordt.” Vlindertellingen 
blijken vaak een goede indicator voor 
andere insectensoorten. Harry houdt 
zich bezig met het monitoren van 
twee dagvlinderroutes. Hij is hier 
ongeveer drie uur per week mee 
bezig. Harry: ,,Soorten en aantallen 
dagvlinders worden volgens een 
landelijk systeem geteld. De gege-
vens voer ik in via een app van PWN. 
Ze worden later doorgegeven aan 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). De meerjarige gegevens 
worden gebruikt voor beleidsontwik-
keling die ertoe moet leiden dat 
natuurbehoud en natuurbescher-
ming een positieve boost krijgen. Bij 
de totstandkoming van dit beleid 
werken PWN, de Vlinderstichting en 
het CBS samen.”

Harry geniet van de dieren en 
planten die hij tijdens het tellen ziet. 
,,Hoe meer je kijkt, hoe beter je de 
grote diversiteit in dieren/planten en 
ook kleuren gaat zien. Omdat je een 

vergunning krijgt om ook van de 
paden te mogen afwijken zie je vaak 
meer dan anders het geval zou zijn 
geweest. Mijn verbinding met de 
natuur wordt door het vrijwilligers-
werk versterkt.”

Gebruik gegevens
Wouter: ,,Via de verkregen gegevens 
beoordelen we of er bijsturing nodig 
is of dat er nog nabeheer moet 
plaatsvinden. Zo houden we de 
vinger aan de pols als het gaat om 
populatietrends van kwetsbare typi-
sche duinsoorten die bij ons voor-
komen. Denk aan bepaalde soorten 
planten, insectensoorten, bosuilen, 
roofvogels en boommarters. Als één 
van deze soorten een negatieve 
trend laat zien kijken we of dit ook 
geldt voor andere soorten die afhan-
kelijk zijn van dezelfde soort leefom-
geving en kunnen we aan de beheer-
knoppen draaien om de soorten er 
weer bovenop te helpen.”

Belang vrijwilligers
Wouter: ,,We kunnen het onderzoeks-
werk alleen maar doen met behulp 
van vrijwilligers. Ze zijn onze ambas-
sadeurs en een aanspreekpunt voor 
bezoekers als het gaat om informatie 
en het verkrijgen van feeling met ons 
terrein. Ze dragen bij aan een steeds 
completer beeld van de werking van 
het ecosysteem in de duinen. Naast 
onderzoekvrijwilligers zijn er ook 
onderhoud- en beheervrijwilligers, 
vrijwilligers die rondleidingen/
educatie verzorgen en mensen die 
werkzaam zijn in het bezoekerscen-
trum. Nieuwe vrijwilligers zijn 
welkom. Kennis en ervaring zijn een 
pré maar niet noodzakelijk. Enthousi-
asme en inzet zijn belangrijker.”
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger 
bij PWN, ga dan naar https://www.
pwn/vrijwilligers voor meer 
informatie.

Castricum - PWN beheert ruim 7.300 hectare in het Noordhollands Duinreservaat en de Kennemerduinen. Het 
wordt hierin ondersteund door vele vrijwilligers. Zij leveren een onmisbare bijdrage door het verzamelen van 
gegevens over de aanwezige �ora en fauna, beheer werk te doen, het gidsen van bezoekers, of het creëren van 
stuifplekken. Boswachter Wouter Bol legt uit waarom zij belangrijk zijn voor PWN.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor PWN

Boswachter Wouter Bol: ,,Vrijwilligers zijn voor PWN van onschatbare waarde.” Foto’s: Henk de Reus

Voordat iedereen zijn eigen weg gaat geeft Wouter Bol eerst aanwijzingen.

Wim en Jeanette markeren de groeiplekken van de kleine steentijm met gele 
prikkers.

Henk toont de laatste opbrengst, een doosje met gevangen duinkevers.

Bij twijfel van een vlindersoort 
raadpleegt Harry een catalogus.








