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Castricum - Voor groot en klein viel er 
genoeg op de kermis te beleven. 
Zelfs op grote hoogte, zoals de 
Speed. Twee aan elkaar verbonden 
stalen armen met aan elk uiteinde 

een gondel. De armen, die elk tot 40 
meter hoogte reiken draaien met 
veertien omwentelingen per minuut 
in het rond, terwijl de gondels tijdens 
het draaien over de kop gaan. Niets 

voor mensen met een zwakke maag 
of hoogtevrees, maar wel voor Lieve 
(12) en Bo (13). Zij namen de uitda-
ging aan.

Op eenzame hoogte in de Speed
Lieve en Bo op 40 meter hoogte. Foto: Henk de Reus

Castricum - Voor onze portretten-
reeks zijn wij op zoek naar mensen 
met een bijzonder verhaal. Iedereen 
kent waarschijnlijk wel iemand in zijn 
omgeving met een apart beroep, een 
bijzondere hobby, passie of sport, 
dan wel iemand met een speciale 
missie, een niet alledaagse verzame-
ling of iemand die een bijzonder 
avontuur beleefde. Het mag ook iets 
anders zijn dat deze persoon 
bijzonder maakt, bijvoorbeeld 
iemand die zich al jaren voor een 

goed doel inzet, of iemand die iets 
doet wat anderen kan inspireren. De 
redactie zou graag met deze 
personen in contact willen komen en 
een artikel over hem/haar in de krant 
willen opnemen. Ken u zo iemand in 
Castricum, Limmen of Akersloot, laat 
het de redactie dan weten. Het 
bijzondere van de persoon mag geen 
commerciële/promotionele achter-
grond hebben. Suggesties kunnen 
naar redactie@castricummer.nl 
gestuurd worden.

Gezocht: mooie verhalen

Castricum - De Nuhout van der Veenstraat is trots op haar bewoonster Lisanne de Witte. Zij nam met haar jongere zus 
Laura, Lieke Klaver en Femke Bol deel aan de 4x400 meter estafette op de Olympische Spelen in Tokio. In een voor 
Nederland historische �nale eindigde de ploeg als zesde. Afgelopen zondag kwam Lisanne weer thuis en werd de 
atlete verrast doordat verschillende straatgenoten de vlag ‘Nuhout van der Vriendschap’ hadden uitgehangen om de 
zusjes De Witte te feliciteren met hun geweldige prestatie. Een nog zichtbaar vermoeide Lisanne blikte terug: ,,Ik vond 
het heel speciaal dat ik met Laura voor de tweede keer mocht meedoen aan de spelen. Het waren wel twee intense en 
emotionele weken door blijdschap en teleurstellingen, maar we hebben het gelukkig heel goed kunnen afsluiten.” 
Tekst en foto: Hans Boot

Feestelijke thuiskomst voor atlete

AARDBEIENSLOF
HOLLANDSE AARDBEIEN EN WEIDESLAGROOM

geen zorgen
wij bezorgen

snackbistrodetoren.nl

donderdag

kroketten

halve
prijs

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

RUNDER- OF SLAVINK
4E GRATIS

SOEP VAN DE WEEK:
GROENTENSOEP 
PER POT € 3,99

VLEESWARENTRIO 
GEBRADEN KIPGEHAKT

BOTERHAMWORST, STRO-
GANOFF ROLLADE € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ANDIJVIE-STAMPPOT EN 2 
GEHAKTBALLEN MET JUS 

SAMEN € 6,99
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DONDERDAG 12 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 14 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

ZONDAG 15 AUGUSTUS
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Simon Zuidema. 
Gelijktijdig op radio Castricum 
en via een livestream; link op 
www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastoor Kaleab met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 110.00 uur, Daniël 
ter Maten. Ook te volgen met 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
Woord- en Communieviering 
met spontaan vakantiekoor. 
Voorganger: Pastor J. Olling. De 
kerkgangers zijn welkom tijdens 
de viering na vooraf gereser-
veerd te hebben. U kunt uw 
reservering doorgeven via 
pastor@corneliuskerk-limmen.
nl.

Protestantse Gemeente 
Limmen
Aanvang 10.00 uur ds. D. Nicolai.

DINSDAG 17 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN
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 
donderdagmiddag 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

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, Hoek-
stra, Coppoolse, v/d Maarel en 
Mohammadnia. Info via 
websites, deurposters en tele-
foonbandjes. Praktijken Bakker, 
Hoekstra en Mohammadnia 
gesloten tot en met 20 
augustus. Voor toeristen in het 
hoogseizoen dagelijks 
spreekuur op camping Bakkum 
(info site praktijk v/d Maarel).

HUISARTSEN

Door Hans Boot

In nieuwsbrief nr. 60 van 6 augustus 
van de Fietsersbond Castricum komt 
secretaris Alex van der Leest eerst 
terug op de in zijn ogen mislukte 
opknapbeurt in 2015 van de betref-
fende provinciale weg tussen 
Castricum en Uitgeest en zegt onder 
meer: ,,Alle mooie plannen die de 
provincie samen met de Fietsers-
bond had afgesproken waren 
geschrapt. Fietsongevallen bleven 
dan ook niet uit en ook voor autover-
keer was de weg minimaal ingericht. 
Het voelt voor �etsers gewoon te 
onveilig en één stuurfoutje van een 
langsrazende auto is genoeg…”

Desondanks is de Fietsersbond niet 
enthousiast over het voorstel voor 
een rotonde. Van der Leest: ,,Er is 
door een van de aanhangers gezegd 
dat �etsers om de rotonde heenge-
leid worden en het autoverkeer 
amper tegenkomen. Wij zien echter 
als enig resultaat dat er moet worden 
omge�etst. Daarbij vragen wij ons af 
hoeveel veiliger het erop wordt met 
zo’n rotonde. Bovendien kan het wel 

eens een prijzig en ingewikkeld 
project worden. Sterker nog, die 
rotonde met alles erop en eraan kan 
zomaar alle geld en aandacht 
opslokken, terwijl het er voor �etsers 
uiteindelijk alleen maar slechter op 
wordt.”

Door�etsroute
De bond laat in zijn nieuwsbrief 
weten voor een toekomstige oplos-
sing toch enigszins optimistisch te 
zijn: ,,Het �etspad langs de N203 
wordt onderdeel van een ‘door�ets-
route’ (dat is een andere naam voor 
een ‘snel�etsroute’). Die maakt deel 
uit van een provinciaal netwerk om 
steden en kernen te verbinden. Het 
gaat om een traject tussen Heer-
hugowaard en Uitgeest, met aanslui-
tingen op trajecten in de naburige 
regio’s IJmond en Zaanstreek. Door-
�etsroutes zijn veilige directe verbin-
dingen met zo min mogelijk belem-
meringen. Ze hebben scherpe kwali-
teitseisen en moeten geschikt zijn 
voor verschillende soorten �etsers – 
forensen, scholieren en recreanten – 
op verschillende typen �etsen, zoals 
stads�etsen, e-bikes, pedelecs, scoo-

ters en brommers, met verschillende 
snelheden. De provincie voert de 
regie en subsidieert de aanleg van de 
door�etsroutes.”

Opheldering
Verder stelt de Fietsersbond zich ten 
doel: ,,Een grondige aanpak van het 
tracé tussen Limmen en Uitgeest. 
Breed genoeg voor �etsverkeer op 
de door�etsroute, op een veilige 
afstand van de rijweg en verhoogd 
aangelegd zodat je ‘s avonds niet 
verblind wordt door de autokop-
lampen. En natuurlijk een vangrail 
tussen auto’s en �etsen. Zorg daarbij 
ook voor ongelijkvloerse kruisingen, 
dus maak gebruik van de bestaande 
tunneltjes naar Akersloot en 
Uitgeest.”

Inmiddels heeft de bond in een brief 
aan gedeputeerde Oltho� aandacht 
gevraagd voor de verkeerssituatie op 
de bewuste weg. Daarin wordt de 
teleurstelling over de laatste herin-
richting en bedenkingen tegen een 
rotonde nog eens geuit. De brief 
eindigt met: ,,Er lijken nu verwach-
tingen gewekt te zijn in Castricum, 
kunt u wellicht opheldering geven 
over het standpunt van de 
provincie?”

Castricum - In deze krant van vorige week werd verslag gedaan van de 
wens van de gemeenteraad om opnieuw onderzoek te doen naar de 
aanleg van een rotonde op de N203. Dat was aanleiding voor de Fietsers-
bond Castricum om hierop negatief te reageren en dit ook schriftelijk aan 
een gedeputeerde kenbaar te maken.

Fietsersbond tegen rotonde op N203
Een van de �etstunneltjes onder de N203. Foto: Hans Boot

Het Sociaal Team maakt deze toer om 
met de inwoner in gesprek te gaan, 
te luisteren en te inventariseren wat 
er leeft in de wijk. Zij doen dit op een 
interactieve manier, een karavaan 
met diverse �etsen. Iedereen kan 
gratis bij het Sociaal Team terecht 
met vragen over gezondheid, 
(mantel)zorg, zelfstandig blijven 
wonen, werk, dagbesteding, geld, 
opvoeden en gezinsrelaties. Het kan 
over uzelf gaan of over een buur, 
vriend of familielid. 

Zij zien u graag op één van de 
volgende locaties: om 13.15 uur bij 
sporthal De Bloemen, om 13.45 uur 
bij ontmoetingscentrum Geester-
hage, om 14.30 uur op het Kooiplein, 
15.30 uur bij het NS-station en 16.15 
uur op het Bakkerspleintje.

Castricum - Voor wie het Sociaal Team van de gemeente Castricum nog 
niet kent; samen met hun samenwerkingspartners komen zij naar u toe! 
Op 25 augustus van 13.00 uur tot 17.00 uur is er een kennismakingstoer 
langs verschillende locaties in Castricum.

Karavaan Sociaal Team Castricum

Op de �ets trekken de leden van het Sociaal Team door Castricum. Foto: aangeleverd

Castricum - De politie heeft vorige 
week vijf bekeuringen uitgeschreven 
tijdens diverse brom�etscontroles. 
Deze controles vonden plaats op 
maandag en dinsdag. Twee bekeu-
ringen hadden betrekking op een te 
hoge snelheid en bij de andere drie 
ging het om rijden zonder geldig 
rijbewijs. 
Bij een van de bestuurders was het al 
de tiende keer (!) dat hij betrapt 
werd op rijden zonder rijbewijs. De 
brom�ets is daarom nu in beslag 
genomen en zal verbeurd worden 
verklaard. 
Bij de bestuurders die te snel reden is 
een WOK-melding (wacht op keuren) 
op het kenteken geplaatst. Dit houdt 
in dat het voertuig niet aan de wette-
lijk eisen voldoet en herkeurd moet 
worden.

Bromfietsers bekeurd 
bij controles



alleen  samen  krijgen we 
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Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/recreatie 

of bel 0800-1351 

Recreatie 
 

Locaties voor recreatie zijn weer open.  
Er gelden enkele voorwaarden voor onder andere a	ractieparken,  

casino’s en wellnesscentra en andere locaties voor recreatie.

26 juli 2021

Voorwaarden recreatie

Gezondheids check verplicht. 

 
Maximaal aantal bezoekers 
a�ankelijk van de groo	e  
van de ruimte. 

 
Geen maximale 
groepsgroo�e. 

 
1,5 meter afstand houden 
verplicht.

Openingstijden

Reguliere openingstijden voor 
recreatie. 

 
Reguliere openingstijden voor 
eet- en drinkgelegenheden.

 .

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Lucht

woensdag 11 augustus 2021 

Alle offi  ciële publicaties online
Sinds 1 juli kunt u al onze offi ciële 
publicaties online lezen, op de website 
www.offi cielebekendmakingen.nl. Via 
de overkoepelende site www.overheid.
nl kunt u daar makkelijk zelf in zoeken. 
U kunt er zelfs een abonnement 
instellen om automatisch meldingen 
te krijgen van bekendmakingen in uw 
buurt. 

Landelijke plicht
Onze gemeente is, net als alle 
andere gemeenten in ons land, 
sinds 1 juli verplicht om alle offi  ciële 
publicaties online te doen op www.
offi  cielebekendmakingen.nl. Onze 
gemeente heeft daar een eigen 
gemeente(tab)blad, met daarin onze 
lokale bekendmakingen. 
 
Nu al publiceren we een heel groot deel 
van onze offi  ciële bekendmakingen 
online; en straks dus allemaal. 
Bijvoorbeeld welke aanvragen voor 
een omgevingsvergunning we hebben 
ontvangen. Of voor welke activiteiten 
toestemming is gegeven (dus ‘verleende 

vergunningen’), een verkeersbesluit of 
een verordening. 

Altijd een actueel overzicht
Via de overkoepelende site www.
overheid.nl kunt u eenvoudig een 
actueel overzicht krijgen van onze lokale 
bekendmakingen. U kiest dan voor de 
button ‘berichten uit de buurt’ en daarna 
de keuze ‘wat speelt er in de buurt’. 
U kunt ook een overzicht krijgen van 
meldingen uit een andere gemeente, als 
u dat wilt. U vult dan in het zoekvak de 
postcode in die daarbij hoort. 

Automatisch op de hoogte 
U kunt zich ook abonneren op 
nieuwe bekendmakingen. Dan krijgt u 
automatisch een melding van besluiten 
die uw buurt raken. Dit heet de 
Attenderingsservice. U kunt zich hiervoor 
inschrijven via www.overheid.nl; kies de 
button ‘berichten uit de buurt’ en dan 
‘altijd op de hoogte’. Komt u er niet uit? 
dan kunt u ons bellen op ons algemene 
telefoonnummer. 

Gemeentenieuws

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

  Aangevraagda

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

  AangevraagdAangevraagd

`t Stet in Akersloot, het bouwen van een twee-onder-een-kap woning met bijge-
bouwen, datum ontvangst 28 juli 2021 (WABO2101565)
Hogeweg 154 in Limmen (naast nr.152), het bouwen van een woning, datum ont-
vangst 29 juli 2021 (WABO2101571)
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

Anna Paulownastraat 14 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzendda-
tum 29 juli 2021 (WABO2101433)
Cieweg 29 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 30 juli 2021 
(WABO2101306)
Iepenlaan 105 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum 5 augustus 
2021 (WABO2101429)
Puikman 1, 1a 1 t/m Puikman 1a 23 (beg gr), Puikman 1b 1 t/m Puikman 1b 24 (1e 
verd) te Castricum, het tijdelijk plaatsen van 47 woonunits en technische unit, ver-
zenddatum 3 augustus 2021 (WABO2101258)
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Verleend

Torenstraat 73 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 30 juli 
2021 (WABO2101506)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Burg Boreelstraat 15 in Castricum het uitbreiden van de verdieping, verzendda-
tum 5 augustus 2021 (WABO2101327)
Geesterduinweg 9 in Castricum het plaatsen van een � etsenberging bij Apotheek 
Geesterduin, verzenddatum 3 augustus 2021 (WABO2101332)
Hogeweg 115 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 30 juli 2021 
(WABO2101223)
Oude Parklaan 243 (nabij) in Castricum. Het bouwen van een woonzorglocatie 
(28 appartementen en een algemene ontmoetingsruimte), verzenddatum 2 augustus 
2021 (WABO2101242)
Visweg 77c in Limmen (kavel 1) het bouwen van een woning, verzenddatum 2 
augustus 2021 (WABO2101296)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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 - 194 296 61  (whatsapp)
 info@castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl
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Castricum - Vijftig jaar geleden 
besloten de twee Castricumse volks-
dansverenigingen Koningsbosch en 
Tarantella op te gaan in een nieuwe 
volksdansvereniging. Dit was op 18 
september 1971. Geboortekaartjes 
werden verstuurd: de nieuwe vereni-
ging kreeg de naam ‘Igram’ (Servisch 
voor ‘ik dans’) en was gezond van lijf 
met tachtig leden.

Anno 2021 is Igram nog steeds 
gezond van lijf en telt inmiddels 
honderdtien leden, verdeeld over vijf 
dansgroepen. De vereniging kent 

een trouwe aanhang van leden van 
het eerste uur als ook van nieuwko-
mers, van beginnende dansers en 
gevorderden, van Castricummers en 
dansers uit de omringende 
gemeenten. Allemaal liefhebbers van 
de internationale dans en 
wereldmuziek.

Het jubileumjaar wordt op 22 
augustus geopend met een feeste-
lijke instuif voor de leden. Gedurende 
het jaar worden speciale dansactivi-
teiten georganiseerd met ter afslui-
ting een bijzonder optreden van het 

internationale dansensemble Paloina 
uit Amsterdam. Alles natuurlijk 
coronaproof.

Ben je nieuwsgierig geworden? Houd 
je van muziek en dansen en wil je 
wat meer bewegen en �t blijven? 
Kom gerust eens kijken. De lessen 
worden op maandagavond, dinsdag-
avond en donderdagochtend 
gegeven. Vooral op dinsdagavond 
kun je als beginnende danser terecht. 
Op de website www.igram.nl vind je 
alle informatie. Je mag ook bellen 
naar 0251 655148.

Volksdansvereniging Igram 
viert vijftigjarig jubileum

Eens per twee jaar organiseert Igram in het voorjaar het Tulpenbal, een bal met live orkest, bedoeld voor jong en oud. Foto: 
aangeleverd

Castricum - In iedere stad en in elk 
dorp spelen burencon�icten. Buurt-
bemiddeling Castricum is landelijk 
erkend en helpt buren hun con�ict 
samen op te lossen. Wilt u bemidde-
laar worden? Kijk dan op de website 
www.debemiddelingskamer.nl en 

neem daarna contact via telefoon-
nummer 06 41198606. Buurtbemid-
deling Castricum wordt ge�nancierd 
door de gemeente Castricum en 
wooncorporatie Kennemer Wonen. 
Buurtbemiddeling is gratis voor de 
inwoners van de gemeente Castricum.

Buurtbemiddelaar worden?

Castricum - In de week van 5 tot en 
met 11 september is de jaarlijkse 
huis-aan-huiscollecte voor KWF 
Kankerbestrijding. De KWF-afdeling 
Castricum zoekt nieuwe collectanten 
voor diverse straten in Castricum en 
Bakkum. Het zou �jn zijn als u in uw 
eigen straat of buurt wilt lopen.
Eén op de drie mensen krijgt ooit 
kanker. Dat betekent dat bijna 
iedereen er zelf of in zijn directe 

omgeving mee te maken krijgt. Het is 
nu mogelijk om een daadwerkelijke 
bijdrage te leveren aan een wereld 
met minder kanker, meer kans op 
genezing en een betere kwaliteit van 
leven voor kankerpatiënten. Help 
mee door in de collecteweek op een 
avond één à twee uurtjes voor dit 
goede doel te collecteren. Meedoen? 
Neem dan contact op met Conny 
Bruggeling, telefoon 0251 651177.

KWF Castricum/Bakkum 
zoekt collectanten

Bakkum - Het was een mooi plan. 
Een festival rond restaurant De Oude 
Keuken op 29 augustus met een 
gevarieerd aanbod, opgezet als 
aanzet voor nieuwe culturele evene-
menten in de gemeente. Veel 
artiesten zegden hun medewerking 
toe en de hoop was gevestigd op 
snelle verruiming van de mogelijk-
heden om het ten uitvoer te 
brengen. Na de laatste bekendma-
kingen betre�ende de coronamaat-
regelen hebben de organisatoren 
met pijn in het hart besloten om het 

festival ‘Dansende Duinen’ uit te 
stellen. Hoewel kleine festivals in de 
open lucht onder bepaalde strikte 
voorwaarden door mogen gaan, is 
het op dit moment niet mogelijk om 
aan de geldende vereisten te 
voldoen. Het voornemen is nu om 
het festival te verplaatsen naar het 
voorjaar van 2022. Dit in de verwach-
ting dat de coronapandemie dan 
zodanig onder controle is, dat 
iedereen weer vrijelijk kan genieten 
van een dag met muziek en ander 
vermaak.

Festival ‘Dansende Duinen’ 
uitgesteld naar volgend jaar

Castricum - De zestiende speelronde 
bij biljartvereniging WIK was van 
hoog niveau. Maar liefst veertien 
spelers �nishten boven hun gemid-
delde! Rolf Greshof moest aantreden 
tegen Kees Baars, die de afgelopen 
weken in topvorm was. Beide spelers 
trokken zich aan elkaar op en er 
ontspon zich een leuke, gelijk 
opgaande strijd, waarin Rolf net iets 
beter eindigde. Hij realiseerde een 
stijgingspercentage van 39%, terwijl 
Kees ook ruim boven zijn moyenne 
uit kwam. Maar met vijf series dik 
boven de tien caramboles kon ook 
Kees terug kijken op een prima partij.
Cor Stroet en Jürgen Bolten wilden 
voor elkaar niet onderdoen in hun 
partij en streden tot het eind toe om 
de winst. Mede door een betere 
eindspurt trok Cor de winst naar zich 

toe en liet een stijgingspercentage 
van 29% noteren, terwijl voor Jürgen 
de teller op 19% bleef staan. Een 
vanouds sterke en constant spelende 
Frans Lute was te sterk voor nieuw lid 
Ruud Schoenmaker. Met drie series 
van tien caramboles was de basis 
gelegd voor de winst van Frans met 
een stijgingspercentage van 27%. De 
laatste speler die een score haalde 
boven de 20% stijgingspercentage 
was Peter Ent, die zijn partij afsloot 
met 24% winst tegen Joop van de 
Wijst.

Stand:
Door deze uitslagen is Piet Zonne-
veld met 1728 punten de nieuwe 
koploper, tweede is nu Kees Baars 
met 1722 punten en derde Ad 
Kempers met 1699 punten.

Prima prestaties in de 
competitie libre bij WIK

Castricum - Op dinsdag 17 augustus 
vindt het schelpentoernooi weer 
plaats bij jeu de boulesvereniging De 
Stetters op sportpart Wouterland. 
Veertig teams van elk twee personen, 
afkomstig uit het gehele land, zullen 
strijden om een prijs. Het toernooi 
vindt plaats conform de huidige 
coronamaatregelen en staat open 
voor iedereen. Deelnemers kunnen 
zich via www.ontip.nl inschrijven. 

Publiek is, uiteraard op gepaste 
afstand van de spelers en elkaar, van 
harte welkom. Veel mensen hebben 
in het verleden wel eens jeu de 
boules gespeeld, bijvoorbeeld op de 
camping of tijdens een evenement. 
Wie meer over deze sport wil weten, 
kan ook buiten dit maandelijkse toer-
nooi om langskomen bij De Stetters. 
Kijk op www.stetters.nl voor de 
openingstijden.

Schelpentoernooi bij jeu de 
boulesvereniging De Stetters

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
zondag 15.45 uur 
dinsdag 20.00 uur

The Hidden Life of Trees
zaterdag & zondag 19.30 uur

woensdag 19.30 uur 
Le meilleur reste à venir

donderdag & vrijdag 19.30 uur
zaterdag & zondag 20.00 uur

maandag & dinsdag 19.30 uur 
woensdag 20.00 uur 

Luizenmoeder - de Film
vrijdag 20.00 uur
zondag 15.15 uur 

maandag 20.00 uur
Supernova

zondag 13.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur 

Paw Patrol - de film
vrijdag & zaterdag 15.15 uur 

zondag 12.30 uur
dinsdag 15.15 uur 

Boss Baby: Familiezaken
donderdag, vrijdag & zaterdag 15.45 uur 

De nog grotere Slijmfilm
donderdag, maandag & woensdag 15.15 uur
De Croods 2: Een nieuw begin

Programma 12 augustus t/m 18 augustus

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

Heel de wereld praat over het milieu, 
maar toch lukt het vaak niet om naar 
de natuur zelf te luisteren. Het is voor 
Duitse boswachter Peter Wohlleben 
inmiddels een missie geworden om 
dit te veranderen. 
Met zijn non-�ctie bestseller ‘Het 

Verborgen Leven van Bomen’, die 
inmiddels in meer dan veertig landen 
is verschenen, laat Wohlleben de 
verborgen wereld van de bossen 
zien, het zogenaamde ‘Wood Wide 
Web’ van bomen die met elkaar 
communiceren.

The Hidden Life of Trees (première)

Als hun grootste vijand Humdinger 
burgemeester wordt van het nabij-
gelegen Avonturenstad en chaos 
begint aan te richten, trappen Ryder 
en de heldhaftige pups een hogere 
versnelling in om hem te stoppen. 
Terwijl één pup zijn verleden onder 

ogen moet komen, krijgt het team 
hulp van een nieuwe bondgenoot: 
de slimme teckel Liberty. Gewapend 
met nieuwe, coole gadgets en uitrus-
ting, gaat de Paw Patrol de strijd aan 
om inwoners van Avonturenstad te 
redden.

Paw Patrol: De Film (première)
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Door Henk de Reus

Het is zaterdagmiddag rond 16.00 
uur gezellig druk op de kermis. Bij de 
ingang staat Chief van de Beveiliging. 
Hij moet ervoor zorgen dat mensen 
niet teveel samenscholen. Af en toe 
doet hij zijn rondje over het kermis-
terrein. Voor de suikerspinkraam 
genieten Saar en Zinzy samen van 
een knots van een suikerspin. Deze 

viel wat groter uit dan verwacht. 
Daarom maar samen doen.

Kyllian (9) en z’n moeder Lynn komen 
net van 40 meter hoogte naar 
beneden. Zo hoog reikt de zweef-
molen die naast de botsautootjes 
staat. Ze hebben geen idee hoe hoog 
ze rondjes hebben gedraaid. Als ze 
horen dat dit 40 meter is roept 
Kyllian ‘Wat?!’. Hij staat versteld van 
zichzelf. Helemaal boven kon hij het 
spoor en de kerktorens goed zien.

Bij de botsautootjes is het inmiddels 
druk geworden. Mogelijk omdat op 
de aanplakbiljetten in het dorp was 
aangekondigd dat de nieuwste bots-

autootjes drift modus aan boord 
hebben. De man achter de kassa legt 
uit dat ze hierdoor in de bocht beter 
kunnen slippen. Dit zou iets span-
nends moeten toevoegen. Aan een 
van de wanden hangt een groot bord 
met de tekst ‘De kermis moet weer 
draaien’. Een duidelijke boodschap, 
maar de kermis is toch open? 
Misschien vergeten weg te halen.
Bij de minicars, dicht in de buurt 

doen ze het zonder drift modus. 
Maar ja, beneden de tien jaar hoef je 
ook nog geen Max Verstappen te zijn 
natuurlijk. Hoewel op sommige mini-
bolides toch duidelijk het merk Red 
Bull prijkt.

Lieve (12) en Bo (13) stappen 
beneden heldhaftig in een van de 
gondels van de Speed. Als ze stevig 
in de veiligheidsbeugels zijn vastge-
snoerd voelt het comfortabel. Dan 
brengt de stalen arm ze 40 meter 
hoger. Ze hangen hier 2 minuten, 
met het gezicht naar beneden 
gericht, totdat de andere gondel vol 
is. Dit is even billenknijpen. Net als je 
dan denkt dat je het engste hebt 

gehad draaien de stalen armen snel 
in de rondte waarbij de gondels 
onderweg ook nog eens rond hun as 
draaien. Het comfortabele gevoel dat 
Lieve en Bo eerst hadden is nu weg. 
Elke keer als ze het grondstation 
passeren is het of er gillende keuken-
meiden worden afgeschoten. Ze 
hebben een kleur op het gezicht als 
ze weer uitstappen. Lieve zegt dat ze 
de hele rit de ogen dichthield, zo eng 
was het. ,,Toch zou ik het zo weer 
doen”, zegt ze.

Verderop doet Sienna (6) het rustiger 
aan. Ze heeft zojuist een badeendje 
uit het water weten te hengelen en 
loopt trots om de kraam heen om 
een prijs uit te zoeken.

Tegen zes uur trekt de lucht dicht. De 
meeste bezoekers van de kermis 
voelen de bui letterlijk hangen en 
keren huiswaarts. De verslaggever 
neemt nog snel een kijkje in het 
dorp. Bij het horecapleintje treft hij 
René Streefkerk, eigenaar van café 
Balu aan. Hij prijst zich, samen met 
zijn buren, gelukkig met het over-
dekte buitenterras dat recent is 
aangebracht. Hij ervaart dit als een 
schot in de roos, zeker in coronatijd 
en ondervindt geen nadeel van de 
‘droge kermis’.

Rico Apeldoorn van café My Way 
merkt het verschil wel met een 
kermis zonder corona. ,,We mogen 
van de gemeente geen reclame 
maken om te voorkomen dat er een 
grote toeloop van bezoekers ontstaat 
en de anderhalve meter niet kan 
worden gewaarborgd. Verder mag 
het geluidsniveau niet boven 60 
decibel uitkomen, dus het inhuren 
van een zanger zit er ook niet in. 
Hopelijk gaat het volgend jaar weer 
anders.” 

Dan valt de verwachte regen ineens 
met bakken uit de lucht en wordt de 
droge kermis toch nog een natte 
kermis.

Castricum - Net zoals voor Akersloot verleende het gemeentebestuur in Castricum een vergunning voor een 
‘droge’ kermis. Dit betekent alleen kermisattracties, die bovendien niet in de buurt van cafés staan. Dit om 
groepsvorming te voorkomen en corona geen kans te bieden.

Ondanks coronamaatregelen 
gezellige drukte op Castricumse kermis

Hoewel de coronamaatregelen ook dit jaar van kracht waren, leed de gezelligheid op de kermis er niet onder. Foto’s: Henk de Reus

Saar en Zinzy (beiden 9) genieten zichtbaar van hun suikerspin.

Rondjes draaien op 40 meter hoogte.

Als Lieve en Bo in de gondel stappen voelt het nog comfortabel.

Even het gevoel van Max Verstappen krijgen.

Sienna (6) wint een prijs bij het vangen van badeendjes.
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Jullie zijn getrouwd in gemeenschap van 
goederen en willen scheiden. Hoe zit het dan 
met de aansprakelijkheid voor de schulden van 
uw ex-partner? 

Na de echtscheiding blijft u aansprakelijk voor 
de gemeenschapsschulden (schulden die 
samen zijn aangegaan), maar wordt u ook hoof-
delijk aansprakelijk voor de schulden van uw 
ex-partner. Welke schulden daar onder vallen 
hangt af van het moment dat u getrouwd bent. 
Bent u getrouwd na 1 januari 2018, dan wordt 
er alleen gekeken naar de schulden die zijn 
gemaakt tijdens het huwelijk. Bent u voor die 
datum getrouwd dan vallen ook de schulden in 
de gemeenschap die al bestonden voor het 
huwelijk. 

Voorbeeld: de vrouw koopt een elektrische �ets 
op afbetaling. Tijdens het huwelijk is alleen zij 
hiervoor aansprakelijk, maar na de echtschei-
ding kan de verkoper ook haar ex-partner voor 
betaling aanspreken.

Heeft uw partner grote schulden waarvoor u 
tijdens het huwelijk niet aansprakelijk was (u 
heeft hier niet voor meegetekend), dan kunt u 
overwegen afstand te doen van de gemeen-
schap. Dit houdt in dat u van zowel de schulden 
als de bezittingen van de gemeenschap afstand 
doet. Het voordeel hiervan is dat u wordt 
ontheven van de aansprakelijkheid. De schuld-
eiser kan dan niet meer bij u aankloppen. 

Belangrijk is ook dat uw ex-partner geen regres-
vordering meer op u krijgt. Het nadeel is dat u, 
naast uw bed, linnengoed en kleding, niets mag 
meenemen. 

Let op: u kunt geen afstand doen van gemeen-
schapsschulden die jullie samen zijn aange-
gaan, zoals een hypotheek. U blijft daarnaast 
altijd aansprakelijk voor schulden die gemaakt 
zijn voor de huishouding, zoals een wasma-
chine kopen op afbetaling. 

Overweegt u afstand te doen? Dan is het raad-
zaam u tijdig te laten informeren. De afstands-
verklaring moet namelijk al binnen 3 maanden 
na de echtscheiding worden ingeschreven.
Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem 
dan contact op met mr. R. Bottenheft op r.
bottenheft@tanger.nl of 072-531200.

 

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Afstand van de 
gemeenschap

LEZERSPOST

Afgelopen tijd zijn er meerdere artikelen in De Castricummer gewijd aan 
de bestaande gescheiden afvalverwerking en de problemen hiermee van 
stankoverlast en ongedierte. Bijna middeleeuwse taferelen. Desondanks 
is wethouder Slettenhaar in zijn recente artikel van mening dat het heel 
erg goed gaat met het project gescheiden afval. Ook het recente artikel 
van Frank Post, domeinmanager openbare werken, geeft eenzelfde beeld 
van tevredenheid. Hoe kan het dat er zoveel verschil in beleving bestaat 
tussen de gemeente enerzijds en haar burgers anderzijds?

Dat heeft alles te maken met hoe de gemeente met haar inwoners 
omgaat en niets wil doen aan de problemen die zij met haar gewijzigd 
afvalverwerking beleid creëert, niet oplost en de inwoners met de 
gevolgen hiervan opzadelt. Weliswaar wordt de stroom van klachten 
onderkend, maar is er volgens Frank Post voor de gemeente geen aanlei-
ding op korte termijn maatregelen te nemen. Kortom zoals te doen 
gebruikelijk is: wij horen u als inwoners wel aan maar houden hier geen 
rekening mee en drukken onze wil door. Hiermee de Inwoners mond-
dood makend.

Logistiek schijnt het zeer gecompliceerd te zijn de bestaande frequentie 
van het legen van de afvalbakken aan te passen, of stikkers met de tijden 
van plaatsen en weghalen van deze bakken (conform de site gemeente) 
op de bakken te plakken. Verder dan het geven van enkele tips komt men 
niet. Eenzelfde ervaring heb ik ook in mijn situatie. Op verzoek van de 
gemeente heb ik in moeten stemmen om voor mijn tuin een opstelplaats 
van afvalbakken te plaatsen. Daar iedereen klaagde over de ophaalplaats 
bij hen voor de deur. De problemen die zich nu voordoen is dat sommige 
omliggende bewoners niet voor 18.00 uur, de dag van leging van de 
containers, ophalen maar zelfs dagen laten staan. Sommigen worden niet 
eens geleegd door de ophaaldienst. Niet alleen hebben wij van onze 
eigen bakken last van stank en ongedierte, maar ook nog eens van de 
bakken van de buren.

Na melding van onze vraag aan de gemeente om een oplossing voor dit 
probleem, werd geadviseerd dit zelf met de buren te regelen. Wat al 
geprobeerd was. Van enige ondersteuning en optreden hiertegen door 
de gemeente is geen sprake. Ongehoord en respectloos was verder de 
wijze waarop wij door gemeente op onze melding werden aangesproken 
als “Beste Pieper”. Op ons beklag hierover is niet meer gereageerd. Het is 
onvoorstelbaar dat het college en gemeenteambtenaren van Castricum 
zo menen met hun inwoners om te kunnen gaan. Onder het motto “wij 
creëren de problemen voor u en u als de burger moet ze zelf oplossen. 
Leuker kunnen we het niet maken”.

Carine Smolders

Afvalbeleid Gemeente Castricum

Castricum - Deze geknakte verkeerspaal, die nu het straatbeeld vormt op de Mient ter hoogte van de spoorwegover-
gang en restaurant Bij de buurvrouw, is ooit neergezet om het verkeer te verwijzen naar de rechterhelft van de weg. Nu 
zouden weggebruikers kunnen worden misleid, omdat het erop lijkt dat links moet worden aangehouden. En dat is 
nou net niet de bedoeling! Tekst en foto: Hans Boot

Misleidende verkeerspaal

De app van de Fietsersbond Route-
planner is helemaal opnieuw ontwik-
keld en biedt heel veel mogelijk-
heden om �etsroutes te personali-
seren. Rustig en groen of levendig en 
stads, recreatief of juist de aller-
snelste route, via bankjes of zonder 
veerponten, de Fietsersbond Route-
planner helpt je bij het plannen van 
de allerbeste �etsroute volgens jouw 
wensen. 
De app biedt voorgeplande routes, 
gesproken navigatie, een overzichte-
lijke kaart en kent natuurlijk alle 
�etsknooppunten.
 
Voor �etsers, door �etsers
De Fietsersbond Routeplanner wordt 
al vijftien jaar gemaakt door een 
enthousiast team van honderden 
vrijwilligers. Deze enthousiaste �et-
sers brengen de bijzonderheden en 
actuele wijzigingen van alle wegen 
en �etspaden van Nederland in kaart, 
waardoor de Fietsersbond meer van 
het Nederlandse �etsnetwerk weet 
dan wie ook. Met die kennis kunnen 
�etsers nu ook op de mobiele tele-
foon makkelijk goede �etsroutes 
plannen.

De Fietsersbond Routeplanner app is 
gratis te downloaden in de Apple 
App Store en via Google Play.
Foto: aangeleverd

Nieuwe routeplanner van 
Fietsersbond nu te downloaden
Regio - Na een succesvolle donatiecampagne en veel ontwikkelen en 
testen is de nieuwe app van de Fietsersbond Routeplanner verschenen 
voor iOS en Android. De Fietsersbond Routeplanner is de meest veelzij-
dige �etsrouteplanner van Nederland, mede mogelijk gemaakt door het 
werk van honderden vrijwilligers.
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Door Hans Boot

Het leven van Eldert Kortenoever 
(1913-1996) stond grotendeels in het 
teken van de natuur. De medewerker 
van de afdeling terreinen van het 
Provinciaal Waterleidingbedrijf 
richtte al begin jaren 50 in een 
gedeelte van loods 5 op kampeerter-
rein Bakkum een natuurhistorische 
tentoonstelling in. Het museum was 
tot 22.30 uur open, omdat de meeste 
kampeerders overdag op het strand 
zaten. Een paar jaar later kreeg 
Kortenoever de beschikking over een 
overbodig geworden noodgebouw 
van zijn werkgever, dat vlakbij restau-
rant Johanna’s Hof werd geplaatst. 
Het kreeg de naam 
‘Wegwijsmuseum’.

Vanaf 1973 begon de ontwikkeling 
van het museum tot bezoekerscen-
trum, dat werd omgedoopt tot ‘De 
Hoep’. Op 21 oktober 1994 werd de 
grote nieuwe Hoep aan de Johan-
nisweg 2 tegenover Johanna’s Hof 

geopend. Het is een opvallend 
gebouw, dat goed bij de natuur past 
en waarvan het dak is bedekt met 
mossen en planten.

Exposities
Vanaf de start trekt het futuristische 
centrum de nieuwsgierigheid van 
velen. 

Jack van Schayk, medewerker van De 
Hoep, zegt hierover: ,,Meteen komen 
er ongeveer 120.000 bezoekers per 
jaar over de drempel. Natuurlijk is er 
altijd veel belangstelling voor de 
vaste expositie, waarin opgezette 
dieren te zien zijn of men kennis kan 
maken met wat PWN allemaal doet. 
Ook worden er altijd wisselende 
exposities georganiseerd. Daarvan 
zijn diverse voorbeelden te noemen, 
zoals 75 jaar afdeling natuurbeheer 

van het Noordhollands Duinreser-
vaat, strandvondsten, de Slag bij 
Castricum en verschillende natuurex-
posities. Naast deze exposities zijn er 
ook speciale dagen gehouden als de 
am�bieëndag en de waterdagen, 
waaraan in samenwerking met de 
gemeente, Nieuwsblad voor 
Castricum en Fotoclub Castricum een 
fotowedstrijd was verbonden.”

Activiteiten
Het bezoekerscentrum beperkt zich 
niet tot deze exposities en biedt nog 
veel meer activiteiten voor jong en 

oud. Van Schayk: ,,Bij onze balie zijn 
wandel- en �etsboekjes over 
bepaalde thema’s verkrijgbaar. 
Daarmee kan je lekker op pad gaan 
en tegelijkertijd iets leren over de 
omgeving. Dat betreft bijvoorbeeld 
de huidige tentoonstelling ‘De kracht 
van samen’. Deze gaat over de water-
winning en het natuurbeheer in het 
Noordhollands Duinreservaat. Ook is 
er nu een expositie over broedvogels 
in dit gebied, waarover boekjes zijn 

uitgebracht met extra informatie en 
wandel- en �etsroutes. Verder wijs ik 
op de �lms die regelmatig in de �lm-
zaal worden gedraaid of optredens 
voor de jeugd die daar plaatsvinden. 
Tot slot bieden wij bedrijven en orga-
nisaties de mogelijkheid in een 
rustige omgeving te vergaderen 
door een van onze zalen te huren. 
Kortom: De Hoep blijft zich in de 
toekomst ontwikkelen en zal altijd 
weer voor een beleving zorgen.”
Voor meer informatie wordt 
verwezen naar: www.pwn.nl/
bezoekerscentrum-de-hoep-0.

Castricum - Het begon weliswaar in primitieve vorm, maar Bakkum beschikt alweer bijna vijftig jaar over een 
bezoekerscentrum dat door PWN wordt geëxploiteerd. Eldert Kortenoever was de grondlegger van het eerste 
natuurhistorisch museum dat uitgroeide tot De Hoep en veel te bieden heeft op het gebied van waterwinning 
en natuurbeheer.

De Hoep altijd weer een beleving

 Am�bieëndag in 2009. Foto: De Hoep

Weervrouw Helga van Leur (tweede van links) met de prijswinnaars van de 
fotowedstrijd tijdens de Waterdag in oktober 2016. Foto: Hans Boot

De huidige expositie. Foto: Hans Boot

Interieur van het ‘Wegwijsmuseum’. Foto: Oud-Castricum

Foto: De Hoep

Eldert Kortenoever (links) bij het eerste bezoekerscentrum. Foto: Oud-Castricum
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Castricum - Wit, geel, blauw, roze, roodbruin… Bloemen in haast alle kleuren van de regenboog…! Het mag dan voor 
de echte zonaanbidders misschien een tegenvallende vakantieperiode zijn, het huidige weerbeeld is echter wel typisch 
Nederlands en zorgt ervoor dat alles volop groeit en bloeit. Onze regio heeft wat dat betreft heel wat te bieden, je moet 
het alleen wel zien! Foto: Marleen Bouma-Kalshoven

Zomerse kleurenpracht

Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen is 
andermaal de snelste gebleken in de 
wekelijkse donderdagavondtijdrit. 
Als hij op sportpark De Cloppen-
burgh aan de start staat, is het inmid-
dels al niet meer de vraag wie er 
wint, maar vooral of hij in staat is om 
zijn parcoursrecord van 48.36 
minuten te verbeteren. Dat laatste 
lukte tijdens de vorige week 
verreden editie in elk geval niet, hij 
bleef ruim een minuut onder zijn 
snelste tijd.
Lees op www.castricummer.nl het 

uitgebreide verslag van deze tijdrit.
Uitslag:
1. Henk Verdonk junior, Egmond 
Binnen (49.39 min); 2. Bob Scholten, 
Akersloot (51.37 min); 3. Ron Boen-
dermaker, Egmond aan Zee (52.00 
min); 4. Koen Konst, Castricum (52.57 
min); 5. Wout Bakker, Heiloo (55.32 
min); 6. Alex Hageman, Limmen 
(55.52 min); 7. Gerrit Jansen, Schagen 
(56.36 min); 8. Henk Jan Verdonk 
senior, Egmond aan den Hoef (56.53 
min); 9. Dennis Palfenier, Egmond-
Binnen (57.20 min); 10. Stafan van der 
Wer�, Egmond-Binnen (57.30 min).

Eenvoudige tijdritwinst voor 
Henk Verdonk junior

Castricum - Zondagochtend rond 
07.50 uur kreeg de politie een 
melding binnen van een eenzijdig 
ongeval. Het betrof een automobilist 
die met zijn voertuig tegen een 
lantaarnpaal was gereden ter hoogte 
van de rotonde CF Smeetslaan/
Dorpsstraat/Prinses Beatrixstraat. 
Agenten tro�en de bestuurder aan 
bij zijn voertuig. De man bleek onder 
invloed van alcohol te zijn en werd 

meegenomen naar het politiebureau 
voor een ademanalyse. Daarbij bleek 
dat hij maar liefst 1105 µg/l scoorde, 
meer dan vijf maal de toegestane 
hoeveelheid alcohol die een ervaren 
chau�eur zou mogen blazen. Echter, 
deze man was een beginnend 
bestuurder en daarvoor zijn de regels 
nog veel strenger. Daarom is zijn 
rijbewijs ingevorderd. Ook kreeg hij 
een rijverbod van veertien uur.

Veel te veel drank op

Castricum - Wie graag meer kennis 
opdoet over onze mooie natuur en 
wat je daaruit zoal 
kunt eten, is welkom op de wildpluk-
wandeling zondag 5 september om 
14.00  uur vanaf bezoekerscentrum 
De Hoep aan de Johannisweg 2. De 
wandeling zal onder begeleiding zijn 
van Patty Vegt, herboriste en wild-

plukcoach van Casa Natura (www.
casanatura.nl) en kost 20 euro per 
persoon. De deelnemers verzamelen 
om 14.00 uur bij De Hoep, waar ze 
rond 17.00 uur afsluiten met 
een proeverij. Ook krijgt iedereen 
een recept mee naar huis. Opgave 
via José Hoekstra (jose.gitana@
xs4all.nl).

Wildplukwandeling vanaf De Hoep
Aan een ‘Wall of Fame’ komen naar 
verwachting zo’n tweehonderd 
zogenaamde poëzietjes te hangen. 
Dit zijn kleurrijke bordjes van hout of 
canvas met een poëtische tekst er 
op. 
Op een achtergrond van visnetten 
zullen deze poëzietjes twee dagen 
lang te bewonderen zijn. Intussen 
wordt een gevarieerd programma 
aangeboden met onder meer dichter 

Thomas Möhlmann, dorpsdichter 
van Castricum Bob van Leeuwen, 
dorpsdichter van Uitgeest Dorothé 
Rodenburg, singer/songwriter 
Edouard, de rapformatie Die Vers, 
stadsdichter van Alkmaar Joris 
Brussel, voormalig stadsdichter van 
Beverwijk Jeroen Besseling, huidig 
stadsdichter van Beverwijk Janneke 
Methorst, de Twijfelbrigade en vele 
anderen.

Zelf gedichten maken
Wie zelf gedichten wil leren maken, 
kan deelnemen aan een workshop 
dichten onder leiding van Denise 
Kamp. Wie de kunst van het dichten 
reeds verstaat en eigen werk wil 
voordragen, kan het open podium 
betreden. 
De toegangsprijs voor de Expoëzietie 
bedraagt 5 euro inclusief een 
consumptie. Kinderen tot en met 12 
jaar mogen gratis mee naar binnen. 
Stuur een e-mail naar ex.poezie.tie@
gmail.com voor nadere informatie. 
Het complete programma van beide 
dagen is op www.bobvanleeuwen-
bakkum.nl/programma-expoezietie 
te vinden.

Bakkum - Bij hotel-restaurant Fase Fier is in het komende weekeinde een 
veelzijdig en afwisselend programma, waarin poëzie de hoofdrol speelt. 
Zowel zaterdag als zondag zijn van 11.00 tot 17.00 uur in meerdere tijds-
blokken dichters aan het woord. De voordrachten worden afgewisseld 
met live muziek. Burgemeester Toon Mans opent het programma 
zaterdag om 11.00 uur.

Komend weekeinde 
Expoëzietie bij Fase Fier

Groei van Schiphol levert de Neder-
landse economie geen geld op, het 
leidt alleen maar tot extra kosten. Tot 
die conclusie komt onderzoeksbu-
reau CE Delft in een maatschappe-
lijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
naar groei en krimp van Schiphol. In 
een MKBA worden alle maatschap-
pelijke opbrengsten en kosten van 
een besluit in beeld gebracht. De 
opdrachtgever van dit onderzoek is 
de gemeente Aalsmeer, nadat de 
complete gemeenteraad in die 
gemeente eind vorig jaar een motie 
van GroenLinks aannam waarin het 
collegebestuur werd gevraagd 
onderzoek te laten doen naar de 
economische e�ecten van groei én 
krimp van Schiphol.

Statenlid Jaap Hollebeek van de 
Partij voor de Dieren: ,,Het is een 
dogma dat meer vliegbewegingen 
automatisch leiden tot een positieve 
bijdrage aan de economie, maar dat 
blijkt in de praktijk veel genuan-
ceerder te liggen. Het is van belang 
je af te vragen welke verbindingen 

voor onze regio van economisch of 
maatschappelijk belang zijn en hoe 
je die op een duurzame manier 
inricht, via spoor, weg, water of 
luchtvaart.” Als Schiphol verder 
groeit, gaat dat volgens de onder-
zoekers ten koste van groei en werk-
gelegenheid in andere sectoren. De 
Partij voor de Dieren wil onder 
andere van het provinciebestuur 
weten of zij de conclusie van de 
onderzoekers onderschrijft en wat 
de consequenties daarvan zouden 
moeten zijn.

Ook wil de partij weten of Gedepu-
teerde Staten onderschrijven dat de 
bevindingen uit de MKBA in grote 
lijnen in overeenkomst zijn met het 
rapport uit 2016 van de Raad voor de 
Leefomgeving en Infrastructuur 
genaamd ‘Mainports Voorbij’. Dit 
rapport van vijf jaar geleden conclu-
deerde al dat Schiphol geen boven-
gemiddeld economische waarde-
toevoeging kende en dat het 
eenzijdig streven naar volumegroei 
achterhaald is.

Regio - De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland 
heeft vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over een nieuw onder-
zoek waaruit blijkt dat de economie niet groeit door uitbreiding van het 
aantal vliegbewegingen op Schiphol. De partij wil van het provinciaal 
bestuur weten of zij scherper stelling wil nemen tegen de voorgenomen 
groei van Schiphol, nu herhaaldelijk is aangetoond dat groei niet auto-
matisch een positieve bijdrage aan de economie levert.

Partij voor de Dieren stelt 
vragen over groei Schiphol

Jeroen Bakker en Bob van Leeuwen bij de Poëzietjes. Foto: aangeleverd



Bij Paola’s Kapsalon aan de Burgemeester Mooijstraat 24c (onder Pilkes Fietsen) 

kunnen zowel dames als heren terecht voor alle gangbare behandelingen. 

Een nieuwe coupe, van klassiek tot modern? Flitsende highlights of balayage? 

Het is allemaal geen probleem! Ook kinderen zijn van harte welkom, want de 

kapsters Paola en Roxane zijn erop getraind om ze op speelse wijze te knippen 

en modelleren. Bel 0251 730469 voor het maken van een afspraak of kom 

gewoon langs dinsdag tot en met zaterdag vanaf 09.00 uur. De winnaar van 

onze puzzel mag plaatsnemen in de kappersstoel voor wassen, knippen en 

föhnen ter waarde van 34 euro! 

Puzzel mee en maak kans op een knipbeurt 
(wassen, knippen en föhnen) t.w.v. 34,-!
Mail de oplossing voor maandag 16 augustus naar 
puzzel@castricummer.nl
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. verdrietig gestemd; 7. Amerikaanse staat; 12.
gong; 13. mooi en fraai gelegen; 14. glazen kweekplaats; 15.
koninklijk besluit (afk.); 17. smalle roeiboot; 19. niet deskundi-
ge; 21. bekende Nederlandse motorrace; 22. doorwaadbare
plaats; 24. bak onder de kraan; 27. gordijnrail; 28. behaagziek;
30. uitroep van schildwacht; 31. vertragingstoestel; 32. melk-
klier; 33. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 35. haringach-
tig visje; 37. aanwijzend voornaamwoord; 38. lyrisch gedicht;
41. rekenopgave; 42. stranddieverij; 44. Schotse familiestam;
46. groot van lengte; 47. uiting van vrolijkheid; 48. niet uitda-
gend en bescheiden; 49. plaats in Noord-Holland; 50. tijdelijke
mode; 52. plaats in Oekraïne; 54. Japans gewaad; 56. Bul-
gaarse munt; 58. muzikaal loopje; 61. alsmede; 62. tot betaling
aanzetten; 64. publieke omroep; 65. vangwerktuig; 67. echtge-
noot; 68. paleis in Apeldoorn; 70. door koorts verward spreken;
72. plechtige belofte; 73. Nederlandse badplaats; 76. boerderij-
dier; 77. te koop (afk.); 78. zakkenstof; 79. zintuig; 81. Salva-
tion Army (afk.); 82. telwoord; 83. spottend lachje; 84. koor-
dans; 86. vulkanische uitbarsting; 87. deel van een
nalatenschap.

Verticaal 1. meestal (vaak); 2. rivier in Rusland; 3. eiken-
schors; 4. banier (driekleur); 5. gigantisch; 6. deel van de nek;
7. hardloper; 8. plaats in Duitsland; 9. grote auto; 10. verbran-
dingsrest; 11. toneel spelen; 16. verfrissing; 18. publieke
omroep; 20. rivier in Utrecht; 21. gesloten; 23. Europeaan; 25.
spits toelopend; 26. slaginstrument; 27. oevergewas; 29. hore-
ca- en lunchgelegenheid; 32. bedrijf dat boeken publiceert; 34.
opstootje; 36. sledesport; 37. iel en mager; 39. girafachtig dier;
40. Argentijnse dans; 42. geboortedag vieren; 43. verdieping;
45. ontkenning; 46. streling met de tong; 51. werktuig van een
goudsmid; 53. boomsoort; 54. soort papegaai; 55. durf en lef;
56. staat of natie; 57. fiets (Zuid-Ned.); 59. steekwapen; 60.
tekengerei; 62. paardenrijschool; 63. Europese vrouw; 66.
waterdoorlatend; 67. zonder glans; 69. Scandinavische munt;
71. godin van de dageraad; 73. hoofdkaas; 74. ijver; 75. afge-
graven veen; 78. trendgevoelige carrièremaker; 80. klein
paard; 82. heden; 85. inwonerequivalent (afk.).

Paola (links) en Roxane in de kapsalon. Foto: Aart Tóth

Castricum - Van woensdag 18 tot 
en met vrijdag 20 augustus zijn alle 
kinderen van de basisschoolleeftijd 
tussen 09.30 en 13.00 uur welkom in 
de Tuin van Kapitein Rommel. 

Ze kunnen dan het Beestjespad 
lopen en allerlei beestjes 
ontdekken. 
Echt zien…. even aanraken…. of 
zelfs even voelen! 

Demonstraties
Er zijn demonstraties met wande-
lende takken, miljoenpoten, 
reuzenslakken en er wordt van alles 
uitgelegd over wespen. Ook is er 
een vlinderkraam met een vlin-
derbak met eitjes, rupsen, poppen 
en vlinders. 
De kinderen kunnen ook de insec-

tenbingo of één van de vele andere 
spelletjes spelen. 

De toegangsprijs bedraagt 4 euro 
per kind inclusief limonade en wat 
lekkers. 

Aanmelden en tijdslot
Aanmelden voor een tijdslot is 
noodzakelijk. Hiervoor kan men op 
www.tuinvankapiteinrommel.nl 
terecht. 

De ingang van de Tuin van Kapitein 
Rommel bevindt zich tegenover het 
NS-station van Castricum.

Beestjespad in de Tuin van Kapitein Rommel

De reuzenslak past amper op je hand. 
Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Vrouwen met paars haar
Suzan vertelt hoe ze ertoe kwam om 
zich toe te leggen op handlezen. 
,,Rond m’n 30ste was ik onrustig en 
stelde ik mezelf de vraag ‘Wie ben ik 
nou écht?’ ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik 
écht?’ Ik zocht de verdieping in 
mezelf. Ik snu�elde weleens op 
websites over handlezen, maar 
steeds klikte ik ze weer weg. Te 
zweverig. Totdat ik de opleiding 
Handanalyse & Coaching van Ellen 
Duim ontdekte. Ik besloot ervoor te 
gaan. Voor de eerste les was ik een 
beetje huiverig. Er zouden toch niet 
alleen maar vrouwen met paars haar 
en gekleurde gewaden zitten? Het 
tegendeel bleek waar. Dit waren stuk 
voor stuk intelligente, zelfbewuste 
dames die allemaal, net als ik, geïnte-
resseerd waren in handleeskunde en 
niet bang voor een stuk zelfre�ectie. 
De opleiding was voor mij een 
persoonlijke spiegel. Alles wat ik 
leerde, paste ik direct op mezelf toe. 
Ik leerde mezelf ontzettend goed 
kennen. Dat was best confronterend, 
ja…”
Na drie jaar was Suzan gediplomeerd 
handanalist en besloot zij om op 

grotere schaal consulten en work-
shops te geven. Het aanbod is inmid-
dels uitgebreid met een complete 
tienweekse online cursus, die zij 
samen met een collega-handanalist 
heeft opgesteld.

Wat is handlezen?
Suzan legt uit waarop handlezen is 
gebaseerd. ,,Het is een empirische 
wetenschap, gebaseerd op erva-
ringen, die ruim vijfduizend jaar 
geleden in India ontstond. Hand-
lezen wordt ook wel chirologie 
genoemd. De bekende Zwitserse 
psychiater en psycholoog Carl Jung 
hield zich er ook mee bezig. Moderne 
handlezers combineren de kennis 
van de handleeskunde met inzichten 
uit de psychologie en vertalen deze 
informatie op een holistische wijze. 
Iedereen kan leren handlezen. Toch is 
er een duidelijk verschil tussen het 
leren en het beoefenen van deze 
kunde. Om zeker te weten dat de 
interpretatie van de vele lijnen, huid-
patronen en vormen klopt, moet je 
ontzettend veel vlieguren maken. 
Naast deze kennis moet je ook 
beschikken over eigenschappen als 
empathie, integriteit en respect. Ze 
zijn ontzettend belangrijk in dit vak. 

Tot slot moet je een onderscheid 
kunnen maken tussen jouw eigen 
energie en die van de persoon wiens 
handen je leest.”

Wat handen vertellen
Suzan legt uit: ,,De handen laten zien 
wie jij écht bent. Aan de hand van 
voorbeelden benoem ik aspecten 
zoals uitdagingen, levenslessen, 
energieën en verlangens. Alle 
hebben ze hetzelfde doel: jou op een 
dieper niveau inzichten te geven, te 
laten zien hoe je echt bent, hoe je 
momenteel in het leven staat en 
welke opties je hebt om keuzes te 
maken en daarmee gehoor te geven 
aan jouw verlangens. Daarbij geef ik 
praktische tips.”

Lijnen
Suzan: ,,Alle lijnen zijn belangrijk. De 
meest bekende zijn de levens-, de 
hart- en hoofdlijn. En nee, aan een 
levenslijn kun je niet zien hoe oud 
iemand wordt, dat is een fabeltje. 
Daarnaast staan er nog ontzettend 
veel andere lijnen in de hand, zoals 
de creatieve lijnen, psychologen-
lijnen, schrij�ijnen, empathielijnen, 
disbalanslijnen en nog veel meer. 
Elke hand is anders en lijnen kunnen 

ook veranderen. Zo kunnen er 
nieuwe lijnen groeien en zelfs 
vervagen en helemaal verdwijnen. 
Ook zijn er verschillen tussen de 
lijnen in je linkerhand en de rechter-
hand. De linkerhand wordt ook wel 
de ‘privéhand’ genoemd en laat zien 
hoe je je in je veilige vertrouwde 
omgeving gedraagt. De rechterhand 
laat zien welke karaktereigen-
schappen, talenten en verlangens je 
daarbuiten toont. Oftewel: hoe je je 
manifesteert. Juist deze verschillen 
vertellen jouw verhaal. De lijnen zijn 
het best zichtbaar te maken door een 
inktafdruk.” 
Om het te illustreren maakt ze een 
afdruk van de handen van de 
verslaggever.

Consult
Suzan beschrijft de mensen die bij 
haar voor een consult komen. 

,,Vaak zijn het mensen die voor een 
keuze staan. Een beetje ‘vast’ zitten, 
niet weten welke richting ze op 
moeten. Overigens varieert de leef-
tijd enorm. Tijdens een handanalyse 
wordt er gekeken naar waar jij op dit 
moment in je leven staat. Om dit te 
begrijpen en te doorgronden, krijg je 
waardevolle inzichten in jouw kind-
heid, opvoeding, karakter, talenten, 
gevoelsleven, denkpatronen, 
hobbels op de weg en diepe verlan-
gens. Met deze kennis zal jij je keuzes 
en het verloop van dingen beter 
gaan snappen. Waar ligt jouw passie? 
Welke uitdagingen heeft het leven 
voor jou in petto? Ook blokkades en 
valkuilen worden benoemd. Zijn er 
karmische aspecten? Zo ja, dan 
worden ook deze uitgelegd. Tijdens 
een consult maak ik tevens gebruik 
van numerologie. Ik leg alles op een 

nuchtere manier uit en geef prakti-
sche tips”.

Ook kinderen
Ook kinderen komen op consult. 
Irene Vaarkamp kan dit bevestigen. 
Zij bezocht Suzan recent met haar 
zoontje Joshua (7) op camping De 
Hooiberg. Irene: ,,Joshua (7) wilde 
zelf de hand laten lezen toen hij zag 
dat anderen dit ook lieten doen. Hij 
was hier heel stellig in. Ik wist eerst 
niet eens dat hij in de rij stond. Wat er 
precies gedaan werd wist hij niet, 
maar het leek hem wel interessant. Ik 
was aanvankelijk best sceptisch maar 
Suzan benoemde een aantal dingen 
over Joshua die ikzelf, maar ook 
Joshua herkende. Ze zei dat hij erg 

gevoelig, nieuwsgierig en empa-
thisch is, veel in zichzelf opneemt en 
onthoudt en dat hij de ruimte moet 
hebben om zijn emoties te kunnen 
uiten. Het klopt inderdaad.”

Groei
Suzan ontleent veel plezier aan haar 
vak. ,,Dit vak is afwisselend, omdat 
het steeds gericht is op groei. Of het 
nu online trainingen zijn of live work-
shops of consulten, ik heb constant 
te maken met mensen die ook willen 
groeien. Dat is enorm positief.’’ 

Nieuwgierige lezers zullen zich 
misschien afvragen wat de handana-
lyse van de verslaggever heeft opge-
leverd. Dit vertelt Suzan buiten dit 
artikel om, want privacy wil ook wel 
wat. Feit is wel dat de aanvankelijk 
aanwezige scepsis bij de verslag-
gever is weggenomen. 

Ga naar www.suzanbroersen.nl voor 
meer informatie.

Castricum - Suzan Broersen (40) woonde tot haar achttiende in Castricum. Na haar bachelor Tourism & Manage-
ment rolde ze de reiswereld in. Rond haar dertigste zocht ze verdieping. Na aanvankelijke scepsis besloot ze 
zich toe te leggen op het handlezen. Hiervoor volgde ze een studie van drie jaar. Haar aanvankelijke scepsis 
maakte al gauw plaats voor het besef dat onze handen veel vertellen over onszelf.

Suzan Broersen: 
,,Handlijnkunde is niets zweverigs”

Met handlezen en numerologie kan Suzan cliënten op een nuchtere wijze duiden waar hij/zij in het leven staat en praktische tips 
geven. Foto’s: Henk de Reus

Het resultaat: afdrukken van de handen van de verslaggever. De rode lijn is de 
‘hartlijn’ en staat voor gevoel. De blauwe lijn staat voor de manier van denken (ratio). 
De groene lijn is de ‘levenslijn’ en staat voor wilskracht en levensenergie.

Suzan leest de hand van Joshua (7). 

Suzan maakt een inktafdruk van de handen van de verslaggever zodat de lijnen 
beter zichtbaar worden.
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Op reis en toch thuis
Castricum juli 1987

Vanaf het bruggetje kijk ik omlaag 
tot op de bodem. Het water is glas-
helder, maar dit is dan ook ons drink-
water, weet ik. Je mag er niet in. 
Onder mij door zwemmen tientallen 
visjes, steeds weer nieuwe komen er 
langs. Ze zwenken en reageren op 
elkaar als spreeuwen in een zwerm. 
Ik sta hier al tijden. De vissen 
brengen me in trance, door ze te 
volgen zwenk ik net als zij, beweeg 
ook ik mee in dat koele duinwater 
terwijl de zon in werkelijkheid op 
mijn rug brandt.

Ik weet dat de beloning boven op me 
wacht. Mijn voetzolen buigen over 
de kale stammen van de touwladder 
tegen het hoge duin, de treden zijn 
van zand. En ja, op de top waait er 
wind door mijn haar en heb ik het 
mooist denkbare uitzicht. Aan de ene 
kant een golvend landschap waarin 
de zee lijkt te zijn stilgezet, met 
wuivend helm dat stroomt en 
schittert.

Aan de andere kant de blonde kust. 
Ik vraag me af of hij zo heet omdat 
de Noordzee hem alsmaar kust met 
witte rollers die bruisend aanspoelen, 
telkens aanspoelen, in een onafge-
broken ruis.

De meeuwen schateren en scheren 

over me heen. Ik ga niet zes weken 
naar Zuid-Frankrijk zoals sommige 
klasgenoten. Dit is mijn vakantie, ik 
blijf thuis. Ik loop in de vloedlijn. 
Schelpen knappen onder mijn 
voeten, een scherp onwennig en 
toch aangenaam gevoel. Ik denk aan 
het raadseltje van mijn moeder: ‘Op 
reis en toch thuis, rara wat is dat?’

Castricum juni 2021

In di�uus groen licht, omringd door 
vogelgeluiden, loop ik langs een pad 
van houtsnippers, laveer tussen 
takken door en ruik de geur van hars 
en dennen. Een uil schrikt op. Ik 
passeer elfenbankjes, of zijn het 
wespennesten? Ik voel me net als 
Alice in Wonderland, eerst nietig 
tussen de wortels van een boom en 
daarna juist groot gegroeid bij een 
rariteitenkabinet met zeevondsten. Ik 
raak omcirkeld door vreemden en 
stuit op argwanende blikken van 
zowel menselijke als niet-menselijke 
dieren. Wie bekijkt hier nu wie? 
Uiteindelijk spoel ik aan in een 
winkeltje met ongebruikelijke souve-
nirs zoals geschilderde visjes van 
drijfhout en wilde rozencrème van 
bloemen uit de omgeving. In een 
leegstaand winkelpand hebben mijn 
vrienden tijdelijk reisburo IMIX opge-
richt dat ter plekke een reiservaring 
aanbiedt. Als eerste buitenstaander 
mag ik naar binnen, want ik zal hun 
project binnenkort openen. Marion 
Albers, Gemma Distelbrink en 

Mireille Schermer van kunstenaars-
collectief IMIX toverden een grijze 
betonnen doos om in een levens-
grote kijkdoos waarin je kunt 
verdwalen.

Omdat ik opnieuw aan het raadseltje 
uit mijn jeugd moest denken, houd ik 
mijn dichtbundel ‘Nestvlinders’ 
omhoog wanneer ik de expositie 
open. Het afgelopen jaar was 
iedereen aan huis gekluisterd, inmid-
dels begint de ratrace alweer, met 
alle gevolgen van dien. Dit initiatief is 
actueler dan ooit. Kon iedereen maar 
zo reizen in zijn directe omgeving. 
Maar in Castricum kan dat, weet ik. 
Op de voorkant van mijn bundel 
staat het getekende antwoord: een 
slak. ‘We moeten meer als slakken 
worden,’ besluit ik, ‘en zien wat er 
thuis is.’

Momenteel legt Sabine van den Berg 
de laatste hand aan haar nieuwe 
roman ‘Biotopia’, een ecologische 
thriller die begin 2022 zal verschijnen 
bij Uitgeverij Oevers uit Zaandam. In 
dit boek spelen slakken ook een grote 
rol. Voor meer info: sabinevandenberg.
com.

Reisburo IMIX was van 12 juni tot 8 
augustus 2021 gevestigd in de voor-
malige boekhandel Scholte in winkel-
centrum Geesterduin. Info: IMIXkunst.
nl of FB pagina IMIXkunst.

Speciaal voor De Castricummer schrijft auteur en tekenaar Sabine van den Berg hier eenmalig een column.

Terug naar eigen dorp

Kunstenaarscollectief IMIX. Van links naar rechts: Gemma Distelbrink, Mireille Schermer en Marion Albers. Tekening: Sabine van den 
Berg © 2021.

Castricum - Wie komt de bar en 
keuken van Vitesse ’22 schoon-
houden? De voetbalclub heeft een 
hele gezellige kantine. Jongens, 
meisjes, mannen en vrouwen 
genieten van de sport, maar zeker 
ook van het nazitten met elkaar. Om 
de kantine na het weekeinde weer 
tiptop in orde te krijgen, is de club 
zoek naar één of twee ondersteuners. 
Het gaat om het verzorgen van de 
bar en de keuken zodat deze na 

maandag weer schoon is voor een 
nieuwe sportweek.

Waar gaat het om? Op maandagoch-
tend ongeveer twee uren schoon-
maakwerk. Twee bargedeelten 
(drank en keuken) krijgen dan een 
schoonmaakbeurt, evenals de 
professionele kantinekeuken. Het zijn 
lichte werkzaamheden (dus geen 
zwaar werk) en je mag het samen 
met een vriend of vriendin komen 

doen. Natuurlijk krijg je een vergoe-
ding voor het werk dat je doet. Het 
werk wordt uitgevoerd in samenwer-
king met de enthousiaste kantine-
commissie van Vitesse ’22. 

Interesse? Maak een afspraak voor 
een vrijblijvend gesprek om te zien 
waarom het gaat en met wie je dat 
gaat doen. Bel 06 51795065 of stuur 
een e-mail naar kantine-commissie@
vitesse22.nl voor meer informatie.

Vitesse ’22 zoekt schoonmaakondersteuning

AGENDA
WOENSDAG 11 AUGUSTUS

Zelf een stop-motion�lmpje 
maken van 14.00 tot 15.30 uur in 
de bibliotheek aan de Rembrandt-
singel 1 in Akersloot. Deze activi-
teit 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)

DONDERDAG 12 AUGUSTUS

Wandelen met mantelzorgers uit 
de gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk, Castricum en Uitgeest. De 
wandeling duurt ongeveer een 
uur, na a�oop krijgen de deelne-
mers een kopje ko�e of thee 
aangeboden. Mantelzorgers 
kunnen zich via www.maatjez.nl 
aanmelden voor deelname. Info 
bij mantelzorgconsulenten Hanna 
Blankevoort (06 12270405) of 
Linda Crezee (06 22632869). (Foto: 
aangeleverd)

VRIJDAG 13 AUGUSTUS
Boskalis Beach Cleanup Tour 2021 
op het strand van Castricum. Vrij-
willigers maken samen het strand 
schoon. Aanmelden en info via 
www.beachcleanuptour.nl.

ZATERDAG 14 AUGUSTUS
Expoëzietie van 11.00 tot 17.00 uur 
bij hotel-restaurant Fase Fier aan 
de Van Oldenbarneveldweg 25 in 
Castricum. Dichters dragen hun 
werk voor, muzikanten spelen live. 
Toegang 5 euro inclusief 
consumptie. Volledig programma 
op www.bobvanleeuwenbakkum.
nl/programma-expoezietie.

ZONDAG 15 AUGUSTUS
Expoëzietie, zie zaterdag

MAANDAG 16 AUGUSTUS
Timmerdorp Castricum van 08.00 
tot 17.00 uur in park Noord-End 
(achter basisschool Visser ’t Hooft) 
in Castricum. In verband met coro-
nabeperkingen dit jaar geen 
bezoek welkom. Deelname uitslui-
tend mogelijk op basis van 
inschrijving. Informatie op www.
timmerdorpcastricum.nl. Duurt tot 
en met 20 augustus.

Timmerdorp Limmen van 09.00 tot 
17.00 uur aan de Westerweg in 
Limmen. In verband met corona-
beperkingen dit jaar geen bezoek 
welkom. Deelname uitsluitend 
mogelijk op basis van inschrijving. 
Informatie op www.conquista.nl. 
Duurt tot en met 20 augustus.

DINSDAG 17 AUGUSTUS
Theater Poppekus speelt de voor-
stelling ‘De zeemeermin en de 
linke soep’ 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.

Schelpentoernooi bij jeu de 
boulesvereniging De Stetters aan 
de Van Haerlemlaan 31a in 
Castricum. Dit toernooi staat open 
voor iedereen en vindt elke derde 
dinsdag van de maand plaats. 
Inschrijven via www.ontip.nl en 
informatie over de vereniging via 
www.stetters.nl.

WOENSDAG 18 AUGUSTUS
Timmerdorp Akersloot van 08.30 
tot 16.30 uur aan de Roemersdijk 
in Akersloot. Thema: Halloween. In 
verband met coronabeperkingen 
dit jaar geen bezoek welkom. Deel-
name uitsluitend op basis van 
inschrijving. Informatie op www.
timmerdorpakersloot.nl. Duurt tot 
en met 21 augustus.

Beestjespad in de Tuin van Kapi-
tein Rommel voor basisscholieren. 
Verplicht aanmelden en tijdslot 
vragen via www.tuinvankapitein-
rommel.nl. Ook donderdag en 
vrijdag. Foto: aangeleverd

Muziek & Klei Doe-middag voor 
kinderen (6-12 jaar) van 14.00 tot 
16.00 uur bij Toonbeeld Geester-
hage aan de Geesterduinweg 7 in 
Castricum. Spelen op verschillende 
muziekinstrumenten en creatief 
aan het werk met klei. Inschrijven 
via info@toonbeeld.tv. Kosten 2,50 
euro. Foto: aangeleverd

EXPOSITIES
Foto’s van Willem Visser in grand 
café restaurant De Oude Keuken 
aan de Oude Parklaan 117 in 
Bakkum. Het betreft landschaps- 
en natuurfoto’s die voornamelijk in 
Castricum en Heemskerk gemaakt 
zijn. Dagelijks te bekijken van 09.00 
tot 18.00 uur. Informatie op www.
willemvisser.com.

Schilderijen van Sjoerd Duin en 
beelden van Han Duin in de expo-
sitieruimte bij Gemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot tot en 
met 26 september elke zondag van 
13.30 tot 16.30 uur. Tevens 
geopend tijdens de Open Monu-
mentendagen (11 en 12 
september) van 11.00 tot 16.30 uur.
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Voordat ik jullie meeneem langs de leukste plekjes 
in Velsen moet ik wat bekennen. Twee dingen 
eigenlijk. Ten eerste heb ik het grootste gedeelte 
van mijn leven doorgebracht in Velsen. Dus eerste 
reactie bij ‘Parels van Velsen’ is dan: ‘Die kén ik toch 
allemaal?’ Dat is zo. Ik organiseerde kinderpartijtjes 
bij de bunkers, bezocht minimaal een keer per 
vakantie de Ruïne van Brederode, zie nog de kleine 
handjes van Charlotte knutselen aan een kabou-
terhuisje bij het Pieter Vermeulen Museum en heb 
niets met voetbal maar als er gejuicht of (bijna 
nooit) ge�oten wordt in het BUKO stadion omdat 
Telstarrrrrr een topprestatie levert (of juist niet) 
hoor ik dat. Ik woon vlakbij de Stadsschouwburg. 
Tweede bekentenis is dat ik niet hou van �etsen. Ik 
heb dan ook geen �ets.

Dus ik was heel nieuwsgierig wat zo’n route voor 
mij zou opleveren en begon vol goede moed aan 
de wandeltocht, want dat kan ook natuurlijk. Had 
ik dat wandelen volgehouden dan was ik een paar 
dagen zoet geweest en had me kostelijk vermaakt. 
Echt! Want het gaat niet alleen om die 18 parels 
maar er is onderweg van alles te beleven. Van een 
berm vol klaprozen tot een enorm schip op het 
kanaal. Van een praatje met de mensen die je 
tegenkomt tot de lekkere cappuccino, broodjes en 
visjes her en der. Ik leende tóch maar een �ets voor 
sommige stukjes. Een elektrische, dat wel. 
Ik begon met route B, buitenplaats Velserbeek. Het 
was even zoeken naar de QR code want die hangt 

niet bij de volière maar bij het bordje van de 
kinderboerderij. Niet erg. Het was een morgen-
stond met bedauwd gras, blije honden met 
baasjes en snaterende eendjes. Ik ben er even bij 
gaan zitten terwijl Koen van der Wel van Koel Crea-
tive Productions me vertelde over het ontstaan 
van wat nu de Theeschenkerij is. Wist ik niet alle-
maal. Jarenlang bijna elke dag gewandeld en dan 
toch verrast worden. De tocht gaat verder. Via het 
�etstunneltje, maar ik wandel nog steeds, naar het 
alleroudste stukje van Velsen waar Eline  me allerlei 
weetjes vertelt. Van die dingen die je niet denkt te 
onthouden maar die je dan toch ergens opslaat. 
Dan op de �ets naar Spaarnwoude. Blijkt een heer-
lijk tochtje. Dat er veel te doen is in Spaarnwoude 
wist ik, dat er zó veel te doen is niet. ‘Een groene 
oase, een fantastisch gebied’, zegt het �lmpje. Ik 
ben intussen wel toe aan een lunch dus �ets terug 
naar het volgende punt, Beeckestijn. Een van mijn 
lievelingsplekken waar ik best veel vanaf weet en 
mijn fantasie de rest invult. Maar Koen verhaalt 
gezellig van rijkelui en zomerverblijven en ik ben 
weer geboeid. Bij de Ruïne van Brederode wordt 
wat aan me gevraagd door bezoekers uit Arnhem. 
Mijn verhaaltje, de omgeving en de info van Koen 
en Eline maken dat ze morgen subiet �etsen gaan 
huren. 
Het werd een heerlijke dag waarop het maar even-
tjes regende. Gelukkig was het fantastisch schuilen 
bij Landgoed Duin & Kruidberg.  Ik hou die �ets 
nog een dagje, je komt nog eens ergens. 

Op de fiets langs de parels van Velsen
Velsen - Citymarketing .IJmuiden heeft een gratis route uitgezet langs 18 culturele en monumentale parels in  Velsen. Een heel leuke en veelzijdige route voor bewoners van Velsen maar 
ook voor bezoekers, zo blijkt uit dit door Ingeborg Baumann geschreven blog. Zij ontdekte wat deze veelzijdige gemeente allemaal te bieden heeft!



15inderegio.nl • 11 augustus 2021 NIEUWS

Gedeputeerde Staten komen met 
voorstellen waarmee de provincie 
een actieve rol neemt in binnenste-
delijke grondpolitiek, naast de aanja-
gende en verbindende rollen die de 
provincie al heeft. De provincie 
verkent voorstellen om grond te 
verwerven om samen met de 
gemeenten binnenstedelijke 
woningbouwprojecten te versnellen 
én daar betaalbare woningen te 
realiseren en te behouden. 

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: 
,,Buitengewone tijden vragen om 
buitengewone oplossingen met lef 
en durf. Het is daarom dat de kern 
van dit Masterplan Wonen voor 
Nederlandse begrippen onorthodoxe 
voorstellen in zich draagt. Dat moet 
ook. We kunnen het ons niet veroor-
loven dezelfde oplossingen te blijven 
gebruiken wanneer de problemen zo 
duidelijk om andere instrumenten 
vragen.”

De provincie kan grondposities 
innemen in gemeenten waar bouw-
ontwikkelingen nu moeilijk van de 
grond komen omdat ze �nancieel 
onrendabel of te risicovol zijn om in 
te stappen. De provincie neemt deze 
risico’s over en maakt de grond 
samen met de gemeente ‘ontwikkel-
klaar’, met harde contractuele 
afspraken over bijvoorbeeld betaal-
baarheid en voortgang. Dit kan ener-
zijds als grondbank of als gebieds-
ontwikkelaar, in welk geval de 
provincie langer betrokken blijft bij 
de ontwikkeling van de percelen. 
Verder onderzoekt men  of er een 
fonds opgezet kan worden dat 
woningen opkoopt (bestaand of 
nieuwbouw) tegen de marktwaarde 
en die vervolgens onder voor-
waarden te koop aanbiedt tegen 
lagere prijzen, met de verplichting 
om – bij verhuizing – die woningen 
tegen een gereduceerde prijs weer 
terug te verkopen aan het fonds.

Provincie lanceert 
Masterplan Wonen
Regio - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen gemeenten in de 
provincie helpen versneld betaalbare woningen te bouwen en betaalbaar 
te houden. Daartoe verkent het provinciebestuur in het Masterplan 
Wonen onorthodoxe voorstellen. Ook helpt de provincie met de uitbrei-
ding en versterking van directe steun- en hulpmaatregelen. Dit alles om 
165.000 woningen te bouwen tot 2030.

Gedeputeerde Economie Ilse Zaal: 
,,We willen dat de impact van data-
centers op het landschap, de ener-
gievoorziening en het waterge-
bruik minimaal is: dat datacenters 
voorzien in eigen duurzame ener-
gieopwekking, dat de restwarmte 
(in de omgeving) wordt benut, de 
gebouwen circulair zijn ontwikkeld 
en landschappelijk goed zijn inge-
past. Kortom: de datacenters in 
onze provincie zijn koplopers op 
het gebied van energie en inno-
vatie. Deze ambitie betekent hard 
werken voor alle betrokken 

partijen - de ambitie is groot en de 
uitdagingen zijn even groot als 
complex. We willen en kunnen dit 
bereiken, samen met de betrokken 
gemeenten, waterschappen en 
niet in de laatste plaats de sector 
zelf.”

Stevige basis
Digitalisering heeft een omvang-
rijke en groeiende impact op de 
provincie Noord-Holland, zowel 
voor de inwoners als voor de 
bedrijven. Deze ontwikkeling zorgt 
voor toenemend dataverkeer en 

vraagt een stevige digitale infra-
structuur. Datacenters zijn daar-
voor noodzakelijk. De datacenter-
strategie zet in op een stevige 
basis voor groeiende digitale 
economie. Noord-Holland wil 
koploper in duurzaamheid en 
innovatie zijn. Gemeenten waar 
datacenters zich nog kunnen 
vestigen moeten daarom met de 
provincie afspraken maken over de 
manier waarop de datacenters 
worden ingepast in het landschap 
en over het gebruik van energie, 
water en het benutten van rest-
warmte. Met de datacentersector 
maakt de provincie aanvullende 
afspraken over duurzaamheids-
prestaties. Via vergunningverle-
ning, toezicht en handhaving 
stuurt men op naleving van de 
regels in bestemmingsplannen en 
op het gebied van milieu.

Regio - De provincie Noord-Holland wil het meest duurzame en innova-
tieve datacenterknooppunt van Europa worden. Zij stelt daarom strenge 
eisen aan de komst van nieuwe datacenters. Alleen op speci�eke bedrij-
venterreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands 
Kroon kunnen nog nieuwe datacenters worden gevestigd. Dat staat in de 
concept-datacenterstrategie die Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland hebben vastgesteld.

Provincie wil minimale impact 
datacenters op omgeving

Regio - Connexxion komt met een 
sterk gereduceerd tarief tot het einde 
van dit jaar. Wie regelmatig met de 
bus reist, kan gebruik maken van de 
Meerreizen Bundel en betaalt na 09.00 
uur slechts 1,50 euro per rit, inclusief 
eventuele overstap.
Deze Meerreizen Bundel koop je voor 
15 euro per tien ritten. Je zet de 
bundel op je persoonlijke OV-chip-
kaart en je reis kan beginnen. De 
anonieme OV-chipkaart en een 
speciaal barcodeticket volgen later 
deze zomer. De Meerreizen Bundel is 
geldig op weekdagen na 09.00 uur en 
in het weekeinde de hele dag. Stap je 
na op werkdagen na 09.00 uur in, dan 
kiest de OV-chipkaart meteen de 
eerste ‘digitale strip’. Als je uitstapt, 
check je uit en blijft je strip geldig. Bij 
een overstap of een retourrit die 
gemaakt wordt binnen negentig 

minuten na je eerste check-in, kun je 
dus blijven reizen voor slechts 1,50 
euro. Na gebruik van alle tien digitale 
strippen is de bundel vervallen en ga 
je gewoon weer verder met reizen op 
saldo. Ook voor reizigers in de 
ochtendspits is het een interessante 
optie; in de middag maak je een 
aanzienlijk goedkope terugreis van 
maximaal 1,50 euro. In bijna alle 
gevallen dus een �ink voordeel ten 
opzichte van je heenreis op saldo. Heb 
je meer bundels gekocht, dan begint 
de OV-chipkaart na verbruik van de 
eerste tien ritten aan de volgende 
bundel van tien ritten. De Meerreizen 
Bundel blijft geldig tot eind 2021. Met 
deze actie wil Connexxion bestaande 
en nieuwe reizigers weer enthousiast 
maken voor reizen met de bus. Kijk op 
www.connexxion.nl/acties voor uitge-
breide informatie.

Goedkoper met de bus

A�eiding
Jongeren hebben een grotere kans op 
ongelukken in het verkeer dan de 
gemiddelde Nederlander. A�eiding, 
zoals appen en muziek luisteren op de 
�ets, is een probleem. Nu de scholen 
weer opengaan en we langzaam 
teruggaan naar de situatie vóór 
corona, zullen er meer scholieren op 
de weg zijn. Hoe zorg je er nu voor dat 
jongeren zich bewust zijn van hun 
gedrag in het verkeer? Gemeenten, 
stichtingen en verenigingen hebben 
daarom subsidie ontvangen van de 

provincie Noord-Holland. Dit budget 
kunnen ze gebruiken om lessen voor 
veilig verkeersgedrag aan te bieden 
op het basis- en voortgezet onderwijs.

Voorbeelden
In het project ‘Go Safe zonder a�ei-
ding VR’ worden scholieren meege-
nomen in de wereld van a�eiding in 
het verkeer. Het doel is om de scho-
lieren te motiveren om de juiste keuze 
te maken voor het meest veilig 
gedrag in het verkeer. Het lespakket 
‘Split the Risk!’ maakt scholieren 

bewust van risicogedrag en de 
gevolgen hiervan in het verkeer. Dit 
gebeurt aan de hand van experi-
menten en �lmpjes van relevante 
situaties.

Subsidieregeling
De provincie Noord-Holland heeft een 
taak in het verbeteren van de 
verkeersveiligheid. Uit onderzoek is 
gebleken dat voorlichting aan 
jongeren over verkeersregels en 
gevaarlijke verkeerssituaties e�ect 
heeft. De provincie Noord-Holland 
stelt daarom ieder najaar de subsidie-
regeling voor verkeerseducatie open 
voor projecten die een bijdrage 
leveren aan de verkeersveiligheid van 
jongeren. Tot in februari konden stich-
tingen, verenigingen en gemeenten 
subsidie aanvragen voor het daarop-
volgende schooljaar.

Regio - De provincie Noord-Holland betaalt 1,3 miljoen euro mee aan 
verkeerslessen op Noord-Hollandse scholen. Met name pubers laten zich 
makkelijk a�eiden door hun mobieltjes. Daarmee brengen ze zichzelf en 
andere verkeersdeelnemers onbedoeld in gevaar. De meeste verkeers-
lessen richten zich dan ook op bewustwording van hun gedrag. De 
provincie stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor gemeenten en 
private instellingen om verkeerslessen te kunnen aanbieden.

Verkeerslessen voor veiliger 
verkeersgedrag pubers

Deze maand waren al het Christus-
beeld op de begraafplaats van de 
Heilige Pancratiuskerk (3 augustus), 
het plastiek zonder titel aan de Klei-
broek (7 augustus) en het beeld 
Reizigers bij de Dorpskerk (10 
augustus) te zien. Zaterdag 14 
augustus volgt het beeld Vissers-
vrouw op de kruising Dorpsstraat en 
Burgemeester Mooijstraat. Verder 
staan het beeld Pakket bij winkelcen-
trum Geesterduin (17 augustus) en 
Rijzende Vorm, tegenover de Pancra-
tiuskerk aan de Dorpsstraat (21 
augustus) op het programma. 
Bij de beelden wordt een toelichting 
gegeven op het werk van de kunste-
naar en op de kunstenaar zelf.
De beelden zijn onderdeel van een 

beeldenroute. Deze route is terug te 
vinden in de app Izy-Travel die gratis 
te downloaden is in de App store en 
in Google Play. Flyers van de route 
zijn gratis op te halen bij onder 
andere boekhandel Laan en de 
bibliotheek in Castricum.  Deze 
video’s zijn gemaakt door Henk Waal 
en zijn voorzien van foto’s van Karin 
Cijsouw. Op C-TV zijn de video’s elke 
dag te zien tot er een nieuwe video 
geplaatst wordt. Dat gebeurt elke 
dinsdag en zaterdag. De video’s zijn 
te zien om 08.00 uur, 11.00 uur, 14.00 
uur, 17.00 uur, 20.00 uur en 00.00 uur. 
De video’s zijn ook terug te vinden 
op de website van Omroep 
Castricum en op het YouTube-portal 
van de omroep.

Kunstwerken op televisie te zien
Castricum - In de maand juli is Omroep Castricum begonnen met het 
uitzenden van video’s over de beelden in Castricum. In augustus gaat de 
omroep ermee verder. De video’s zijn onderdeel van een project van 
Oud-Castricum.

Pubers zijn sneller afgeleid en lopen daardoor een grotere kans op ongelukken. Foto: Provincie Noord-Holland
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