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Helmgras start met 
eigen kindcentrum

Hans Boot

De omzetting van basisscholen 
naar kindcentra is onderdeel van 
het strategisch beleid van stich-
ting Tabijn, het bestuur waar 
Helmgras onder valt. Niels Ver-
mij, directeur van Helmgras, licht 
toe: ,,Elk kind is uniek, met al zijn 
talenten. Op Helmgras staan wij 
voor talentvolle ontwikkeling 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Om kinderen zich optimaal te la-
ten ontwikkelen en gelijke kan-
sen te bieden, is het belangrijk 
dat onderwijs, opvang en zorg 
goed rondom het kind zijn afge-
stemd Dat betekent dat ons on-
derwijs recht doet aan de leer-
stijl, het leertempo en de leerrou-
te van elk kind. Met ons team van 

leerkrachten en opvangmede-
werkers werken we samen aan de 
ontwikkeling van het kind. Al ja-
ren is buitenschoolse opvang hier 
goed geregeld en dat is nu de� ni-
tief geïntegreerd in onze school. 
Kindcentrum Helmgras biedt on-
derwijs en opvang onder één dak, 
met één visie, één team en onder 
één leiding.“

Talentklassen
Adjunct-directeur Stephana Kru-
se vult hem aan: ,,Jaarlijks orga-
niseren wij talentenklassen waar-
voor kinderen zich door mid-
del van een motivatie kunnen 
aanmelden. Daar leren kinderen 
Spaans of Chinees of werken aan 
Béta-vakken. Ook dragen onze 
teamleden hun talenten over in 

creatieve circuits, workshops en 
maandvieringen. Alle kinderen 
op Helmgras leren Engels en een 
muziekdocent begeleidt de mu-
zikale talenten in het schoolkoor 
en de Helmgras-band. Zo komen 
kinderen erachter wat ze leuk vin-
den en waar ze goed in zijn.”

Opening
Nadat alle kinderen fris en uit-
gerust van de vakantie klaar za-
ten voor de feestelijke opening 
op het schoolplein, hees meester 
Hugo van der Klip de nieuwe vlag. 
Na een kort welkomstwoord van 
directeur Vermij benadrukte be-
stuursvoorzitter Smits dat zij heel 
trots is op het eerste kindcentrum 
van Tabijn in Castricum. Voordat 
zij werd uitgenodigd om samen 
met burgemeester Mans het lint 
door te knippen, sprak de eerste 
burger de kinderen toe en kwam 
nog even terug op de lastige co-
ronatijd. Na zijn felicitaties wenste 
hij alle kinderen een leuke eerste 
dag en een mooi schooljaar toe.

Castricum - Afgelopen maandagochtend openden burgemeester 
Toon Mans en bestuursvoorzitter Carla Smits van stichting Tabijn 
kindcentrum Helmgras aan Het Korte Land. Doel hiervan is dat al-
le kinderen door inspirerend onderwijs en professionele opvang 
brede mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontdekken en 
verder te ontwikkelen.

Met behulp van leerling Loraine en directeur Niels Vermij verrichten Carla Smits en de burgemeester de ope-
ningshandeling.

Man valt in 
eigen vijver
Castricum - Vorige week dinsdag-
middag werd bij de politie gemeld 
dat aan de Leeuwerik een persoon 
te water was geraakt. Het bleek 
te gaan om een bewoner die be-
zig was zijn vijver te verzorgen en 
daarbij zijn evenwicht was verlo-
ren. De man, die niet zo mobiel is, 
viel voorover in het water. Hij slaag-
de er niet in om op eigen kracht 
weer omhoog te komen. Met eni-
ge hulp slaagde men erin de man 
weer op de been te krijgen.

Schulpvaart brengt nostalgie
Castricum - Vroeger was de Schulpvaart een doorgaande route voor schelpenvaarders die hun schelpen 
vanaf het strand naar verder gelegen kalkovens vervoerden. Vandaar de naam. Aan de noordzijde van de 
vaart is het uitzicht niet echt fraai. De Zeeweg bromt door auto’s en motoren die even het gas opengooien. 
Maar wie dat uitzicht even wegdenkt ziet een heel ander beeld. Het lijkt of de sfeer jaren terug voert. Zo moet 
de Schulpvaart er misschien ook honderden jaren terug uit hebben gezien. (Tekst en foto: Bert Westendorp)

‘Maatwerk nodig voor risicogroepen’
Forza! wil lokaal hitteplan voor Castricum

Fractievoorzitter Ralph Cas-
tricum: ,,Ouderen en chro-
nisch zieken lopen extra risico 
bij een hittegolf. Zij verdienen 
meer aandacht, zeker in coro-
natijd. 

De combinatie van de hitte en 
het virus maakt het lastiger om 
mensen te helpen.” De partij 
wil in het lokale hitteplan wijk-
verpleging en vrijwilligers in-

zetten die dagelijks op huisbe-
zoek gaan bij zelfstandig wo-
nende ouderen om hen te be-
hoeden voor uitdroging, ver-
branding en uitputting. 

Actie ondernemen
Castricum wil tevens registre-
ren en in kaart brengen waar 
ouderen en chronisch zieken 
in de gemeente wonen.
,,Bij een huisbezoek kan men 

signalen oppikken en indien 
mogelijk actie ondernemen. 
Het landelijke hitteplan voor-
ziet hier niet in. De gemeen-
te moet betrokken blijven bij 
haar inwoners.” 

Het Nationaal Hitteplan is van 
kracht wanneer het langer dan 
vier dagen achtereen (meer 
dan) 27 graden is. 
Het RIVM roept instanties en 
burgers op om extra zorg en 
aandacht te besteden aan 
kwetsbare mensen. (Mardou 
van Kuilenburg)

Castricum - Er moet een hitteplan komen dat is toegespitst op de 
situatie in Castricum. Dat vindt Forza!. ,,Het Nationaal Hitteplan 
alleen is niet voldoende.”

Kooldioxidemelder bewijst zijn functie
Castricum - Vorige week sloeg 
een bewoner van de Marga-
ret Krophollerlaan alarm bij de 
brandweer, nadat een kooldioxi-
demeter in de woning was afge-

gaan. Rond 14.15 uur rukte de 
brandweer uit en uit metingen 
bleek al snel dat er daadwerke-
lijk iets mis was. Aangezien er ook 
gas geroken werd, is het gasbe-

drijf ingeschakeld. Geconstateerd 
werd dat gasklep in de cv-ketel 
niet goed zat. Het probleem kon 
snel worden verholpen en daar-
mee is erger voorkomen.
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RED VELVET CAKE 
CAKE MET STUKJES WITTE CHOCOLADE, 
AMANDEL EN PISTACHE. TOPPING VAN 
ROOMKAAS, PISTACHE EN MACARONS

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

Wij zijn met SPOED 
op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Omgeving Koningsduin, Castricum, 
200 kranten

de Castricummer

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl
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KALFSSCHNITZEL 
4 HALEN 3 BETALEN 

Vleeswaren trio 
SERRANOHAM 
GEBR GEHAKT 

CORNEDBEEF   € 5,99 

 
RAAPSTEELSTAMPPOT  
+ 200GR STOOFLAPJES  

Voor 2 pers  € 6,99 
 

Burgemeester Mooijstr 29 / 37   Castricum      

SPAAR MEE MET  
100pnt GRATIS grillworst 

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

VERSE WORST 
RUND OF VARKEN
4 HALEN 3 BETALEN

VLEESWARENTRIO:
SCHOUDERHAM

LEVERWORST
EIERSALADE

SAMEN € 5,99

SNIJBONENSTAMPPOT 
+ 2 GEHAKTBALLEN

VOOR 2 PERS. € 6,99 
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M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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KERKDIENSTEN
Zondag 23 augustus
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. E. Kooi-
man. Gelijktijdig op radio Castri-
cum en via een livestream; link op 
www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk, 9.15 uur, 
pastor Anton Overmars met voor-
zang Gregoriaans.

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur, Albert v. d. Heide

Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum. Tot nader orde 
geen vieringen.

‘Heeren van Limmen’ om 10.00 
uur: Woord- en Communieviering 
in de. Voorganger: pastor J. Olling

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, alleen vol-
gens telefonische afspraak: 0251-
265265. Bij contact met de post 
wordt gevraagd om verzekerings-
gegevens, 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 Mo-
hammadnia. Info via websites, 
deurposter en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

BURGERLIJKE 
STAND
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie. 

Overledenen
Castricum: 29-07-2020 Engelina Ma-
ria Jonk, weduwe van Hendricus V. 
Greuter. 30-07-2020 Anna Veroni-
ca Vendel, weduwe van Johannes 
Welp. 30-07-2020 Ernst Hendrik La-
wa, echtgenoot van Elisabeth G.H. 
Manshande. 01-08-2020 Maria Ca-
tharina Jacoba de Vries. Limmen: 
30-07-2020 Anna Maria Jongejan.

Geboortes
Castricum: 29-07-2020 Pelle Kloes, 
zoon van Bart H.C. Kloes en Sky van 
Hogen. 09-08-2020 Aiden Valen-
tijn Boersen, zoon van Caitlin O.A. 
Boersen. 10-08-2020 Acke Kroon, 
zoon van Anner Kroon en Mela-
nie C. Huisman. Elders: 19-07-2020 
Laus Ramses van Lingen, zoon van 
Koen van Lingen en Nicole Poel. 27-
07-2020 Sebas Olaf van Beest, zoon 
van Quinten van Beest en Cornelia 
E. de Bie.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum: 05-08-2020 Huwelijk Eli-
sabeth Wilhelmina Ouborg en Cle-
mentine Henriette de Rooij.

de Castricummer
COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos
Redactie
weekblad@Castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg
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Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.

Oplage: 16.825

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

Castricum scoort goed 
op lijst beste gemeenten

Hans Boot

‘Beste gemeenten’ is het enige 
onderzoek naar de kwaliteit en 
aantrekkelijkheid van alle woon-
omgevingen. De resultaten zijn 
nuttig voor huizenzoekers en 
voor iedereen die nieuwsgie-
rig is naar de kwaliteiten en ver-
beterpunten van zijn of haar ei-
gen gemeente. Ruud Deijkers 
is journalist van Elsevier Week-
blad en zegt over het onderzoek: 
,,De 355 gemeenten en regio’s 
van Nederland zijn door de on-

derzoekers uit Delft op 97 pun-
ten met elkaar vergeleken. Denk 
daarbij aan de nabijheid en ver-
scheidenheid aan scholen, win-
kels en horeca, natuur, mooie 
gebouwen en ook aan sociale 
aspecten als betrokken buurt-
bewoners en weinig overlast. 
Om vast te stellen wat de idea-
le woonplek van de gemiddelde 
Nederlander is, zijn feitelijke ge-
gevens over gemeenten, buur-
ten, steden en regio’s gewikt en 
gewogen op basis van resultaten 
van een grootschalige enquête.”

Natuurlijke omgeving
Op de website van Elsevier 
Weekblad wordt nader toege-
licht welke factoren zoal een rol 
spelen bij het bepalen van de 
scores. Voor de categorie onder-
wijs betreft dit o.a. de gemiddel-
de afstand tot een basisschool of 
kinderopvang en de mogelijk-
heid om tenminste uit twee mid-
delbare scholen te kunnen kie-
zen. De nabijheid en verschei-
denheid van huisartsen, fysio-
therapeuten en tandartsen zijn 
van belang als het om zorg gaat 
en ook de aanwezigheid van zie-
kenhuizen maken daar deel van 
uit. Ook de voorzieningen in het 
kader van vrije tijd, zoals sport, 
musea, theaters en bioscopen 
zijn van invloed. Dat geldt even-
eens voor de bereikbaarheid van 
de gemeenten via openbaar ver-
voer of over de weg en de con-
centratie van monumentale ge-
bouwen en aantrekkelijke woon-
huizen. Om die reden zal Castri-
cum vanwege de woonwijk op 
het landgoed Duin en Bosch aar-
dig wat punten binnengehaald 
hebben. Daarnaast is de na-
tuurlijke omgeving beoordeeld 
aan de hand van verschillen-
de onderdelen als recreatiemo-
gelijkheden, waardering van lo-
kaal groen en kwaliteit van bos 
en natuur. Tot slot is er gekeken 
naar overlast door criminaliteit, 
het aspect veiligheid en hoe ver-

houdt zich het aantal uitkerings-
gerechtigden tot de huishou-
dens met een hoog inkomen. 
Voor meer informatie: zie else-
vierweekblad.nl/bestegemeen-
ten.

Reactie burgemeester
Op de eerste plaats van de Top-
50 staat de Gelderse gemeen-
te Rozendaal, gevolgd door veel 
gemeenten uit Noord- en Zuid-
Holland, zoals Laren, Heemste-
de en Wassenaar. Heiloo bezet 
plek twaalf op de ranglijst. Bur-
gemeester Mans is blij met het 
resultaat. ,,Met onze vijf dor-
pen, de vele prachtige plekken, 
gezellige evenementen en inte-
ressante historische musea is er 
in de gemeente Castricum bij-
zonder veel wat je als liefhebber 
kunt ontdekken. We hebben wa-
tersporten, een prachtig strand, 
leuke winkels en lekkere horeca; 
in Akersloot, Limmen, Bakkum, 
De Woude en Castricum is het 
goed toeven. 
Het is dan ook begrijpelijk dat 
we Heerlijkheid Castricum neer-
zetten als gemeente voor lief-
hebbers. Uit de notering op de 
zeventiende plaats in Elseviers 
lijst van vijftig beste gemeenten 
blijkt dat de buitenwereld daar 
ook zo over denkt. Het is waar: 
Castricum hoort bij de top van 
gemeenten in Nederland. Dat 
doen we goed!”

Castricum - De resultaten van het jaarlijkse onderzoek van Else-
vier Weekblad en Bureau Louter naar de beste gemeenten in 2020 
zijn gepubliceerd in de Elsevier van 8 augustus. Op de Top-50 lijst 
staat Castricum op de zeventiende plaats.

De bedenker van deze slogan had vast een vooruitziende blik...

Geen zonnepanelen, wel zonne-energie

Werkgroep komt met zonne-
panelen voor bedrijfsdaken

Ans Pelzer

Vanuit zijn duurzame stolp-
boerderij op De Woude trekt 
Wim de werkgroep. De stolp 
heeft een grondwater warmte-
pomp, zonnepanelen en het he-
le huis is uitstekend geïsoleerd 
en voorzien van balansventi-
latie. Wim en zijn vrouw zijn in 
2006 begonnen met de reno-
vatie. ,,Bij toenemende leeftijd 
wordt een huis waarin alles ge-
lijkvloers is belangrijk en mede 
daarom hebben we dit bouw-
project meteen aangegrepen 
om het hele huis te verduur-
zamen. De belangrijkste reden 
daarvoor is omdat de toekomst 
van iedereen en zeker die van 
onze (klein) kinderen ervan af-
hangt. Als je nu naar de wereld 
kijkt is het voor mij duidelijk dat 
we niet kunnen doorgaan met 
het eindeloos verbruiken van 
kolen en gas.”

Zonnecerti�caten
De werkgroep Zon op CALo-
rie wil zonnepanelen leggen 
op grote daken in de gemeen-
te Castricum, zodat iedereen 
gebruik kan maken van zonne-
energie. Liefhebbers kunnen 
zonnecerti�caten kopen. Ieder 
certi�caat is 100 kWh groot. Ver-
bruik je 3.000 kWh per jaar, dan 
dekken 30 certi�caten je gehele 
verbruik. De prijs per certi�caat 
is nog niet bekend. ,,Eerder de-
den we dat bij het Schulpstet in 
Bakkum en de gemeentewerk-
plaats in Akersloot. Nu gaan we 
dus starten met zonnepane-
len op bedrijfsdaken. Dit is ons 
eerste grote project op een be-
drijfsdak. Iedereen die lid is of 
wordt van CALorie kan zonne-
certi�caten kopen. Van de op-
brengst van deze zonnepane-
len krijg je een mooi rende-
ment en met meerdere certi�-

caten zou je dan je eigen ener-
gieverbruik kunnen dekken. De 
stroom wordt verkocht en de 
opbrengst krijg je als certi�caat-
houder.”

Deskundig
Wim begon zijn loopbaan bij de 
Rijkspolitie Dienst Luchtvaart 
op Schiphol en specialiseer-
de zich in fotogra�sche opspo-
ringsmethoden. ,,In de zoek-
tocht naar verduurzaming van 
ons eigen huis heb ik me �ink in 

het onderwerp verdiept. Vanuit 
een totaal andere achtergrond 
deskundig geworden. Zo ben 
ik kritisch over het maken van 
groene waterstof omdat er te 
veel van de duurzame energie 
bij verloren gaat.”

Kleine beurs
De duurzaamheidspionier deed 
ervaring op met een vergelijk-
baar project in Markenbinnen. 
Nu krijgt de club zo’n 750 zon-
nepanelen op het dak van Aad 
de Wit. Aad de Wit laadt zijn 
elektrische verhuiswagens op 
met stroom van het dak en CA-
Lorie heeft zelf ook fors geïn-
vesteerd. ,,Zeventig gezinnen 
kunnen hun stroom opwekken 

op het dak van Aad de Wit. 
Daarnaast worden er voor een 
aantal gezinnen die niet de 
middelen hebben om te inves-
teren certi�caten gereserveerd. 
Ook zij kunnen zich inschrijven 
voor een gewenst aantal certi�-
caten. De energiebelasting krijg 
je terug van de overheid dus 
het is al gauw lucratief om hier-
in te investeren.”

Voor wie?
Iedereen die wil verduurzamen 
maar niet in de gelegenheid is 
op het eigen dak zonnepanelen 
te leggen kan zich nu via www.
calorieenergie.nl inschrijven. 
Klik op inschrijven voor zonne-
centrale.

De Woude - Samen investeren in en verdienen aan zonnepane-
len op bedrijfsdaken, dat is het concept van de werkgroep Zon 
op CALorie. Wim Schermer van CALorie verkoopt zonnecerti�ca-
ten aan iedereen die wil verduurzamen, maar zelf geen zonnepa-
nelen kan of wil kopen.

Limmen - Een 21-jarige be-
stuurder van een scooter heeft 
vorige week in de nacht van 
woensdag op donderdag ge-
probeerd een politiecontro-
le te ontwijken. De politie zette 
de achtervolging in en kon hem 
op de Rijksweg na korte tijd 
klemrijden. Al snel bleek de re-
den voor zijn vluchtpoging. Hij 
had te diep in het glaasje geke-
ken. Op het bureau bleek uit de 
ademanalyse dat zijn adem 405 
μg/l aan alcohol bevatte. Dat is 
bijna vier keer de maximaal toe-
gestane hoeveelheid om te mo-
gen deelnemen aan het verkeer. 
Het rijbewijs van de man is inge-
vorderd en er is proces-verbaal 
opgemaakt.

Rijbewijs kwijt
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De gemeenteraad van Castricum vergadert op donderdag 27 augustus opnieuw virtueel. De voor-
lopige agenda treft  u hierboven aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via 
castricum.raadsinformati e.nl. 
Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen virtueel bij te wonen. Dat kan op drie 
manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e Zoom. Een instructi e 
kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 
vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetreff ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het 
raadsinformati esysteem via castricum.raadsinformati e.nl

Tijdens de raadsinformati ebijeenkomsten bent u als inwoner van harte welkom uw vragen te 
stellen of opmerkingen te maken. U hoeft  zich hiervoor niet aan te melden. 

Bij commissievergadering geldt het inspreekrecht. Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffi  e. 
Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad bij de griffi  e terecht. 
Dat kan per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015.

Voorlopige agenda 
raadsinformatiebijeenkomst

27 augustus 2020

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

 Raadsinformati eavond
19.30 – 20.45 Presentati e uitvoeringsscenario Parti cipati ewet  
 

19.30 – 20.45 Presentati e aangepast ruimtelijke kader plan Laamens 
 

 Pauze
21.00 – 22.30 Presentati e voorstel college ten aanzien van de concept Regionale 
 Energie Strategie Noord-Holland Noord t.b.v. ophalen wensen en 
 bedenkingen van de raad
 

 Commissie
21.00 – 21.45 Bestemmingsplan Dusseldorperweg 20 – 22a
   

Raadsinformatieavond donderdag 27 augustus 

Herstelfonds Castricum

De raad zit voor u klaar tijdens het 
Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee wil-
len voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat 
elke twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  
dan niet bij alle fracti es langs, maar kunt in één keer met vertegenwoordigers van alle 
fracti es spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. Op dit moment vindt het 
raadsspreekuur virtueel plaats. 

Het eerstvolgende virtuele Raadsspreekuur is op maandag 24 augustus 2020
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De gemeente Castricum wil 
ondernemers en instellingen 
helpen de coronacrisis te boven te 
komen. Dit doet zij met behulp van 
een economisch-maatschappelijk 
herstelfonds. Begin juni heeft  de 
gemeente het Herstelfonds in 
werking gesteld. Nu, bijna drie 
maanden later, brengt ze het 
opnieuw onder de aandacht

Doel van het Herstelfonds
Het doel van het Herstelfonds is om 
het herstel van de lokale economie 
te faciliteren. Het gaat hierbij nadrukkelijk om investeringen die corona-gerelateerd zijn en 
die gericht zijn op het collecti eve belang in het publieke domein in de gemeente Castricum. 
De manier waarop het Herstelfonds wordt ingezet, vraagt om maatwerk en overleg met 
bedrijfsleven, instellingen en maatschappelijke organisati es. Bij dergelijke investeringen valt te 
denken aan:
• Acti viteiten om de bezoekers- en consumentenaantallen weer te vergroten.
• Campagnes gericht op economisch-maatschappelijke sti mulering.
• Financiële en projectmati ge ondersteuning van (maatschappelijke) initi ati even.

Voor wie?
Het Herstelfonds is bedoeld voor alle bedrijven en (maatschappelijke) organisati es in de 
gemeente, zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd. Waar de bedrijfsvoering onder druk 
is komen te staan als gevolg van de coronacrisis én waarvan de bedrijfsvoering volgens de 
richtlijnen plaatsvindt.

Op de website van de gemeente vindt u meer informati e over het indienen van een aanvraag, 
de voorwaarden en de beoordeling van de aanvragen. 
  Kijk op castricum.nl/aanvragen-en-regelen/herstelfonds

Nieuwe aanvragen kunnen vóór 15 september worden ingediend, via info@castricum.nl. Het 
gaat om bedrijven, instellingen en verenigingen die nog niet eerder een aanvraag voor het 
Herstelfonds hebben ingediend.

In Castricum wordt dinsdagavond 25 augustus 
om 20.00 uur een Digitale InwonersTop 
over de Regionale Energie Strategie
gehouden. Aanmelden kan via
www.ikdenkmeeovercastricum.nl.

Het college van Castricum heeft  op 7 juli 
ingestemd met het concept van de Regionale 
Energie Strategie (RES) voor de regio Noord-
Holland Noord (NHN). In dit concept staan 
alle zoekgebieden en mogelijkheden voor 
grootschalige opwek van zonne- en windenergie 
in de deelregio Alkmaar, waar Castricum 
onderdeel van uitmaakt. Deze is te vinden op de 
website 
htt ps://energieregionhn.nl/conceptres.

Het college heeft  de invloed van wind 
beperkt en bij de plaatsing van zonneweides 
zoveel mogelijk de natuurwaarde van het 
landschap gespaard. In september wordt 
de gemeenteraad gevraagd om een reacti e 
te geven op de concept-RES. Hieraan vooraf 
leggen wij het graag voor aan de inwoners van 
de gemeente Castricum voor een reacti e. Dit 
gebeurt dus ti jdens de Digitale InwonersTop.

Via de Digitale InwonersTop concept RES 
NHN op dinsdagavond 25 augustus krijgt u 
als inwoner de gelegenheid om zich te laten informeren en uw vragen te stellen. Mocht u een 
reacti e op de concept-RES willen inbrengen dan kan dat.

U kunt zich aanmelden voor de Digitale InwonersTop via www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Klik 
vervolgens op ‘Energie met zon en wind’.

Digitale InwonersTop 
over Wind en Zon in 
het buitengebied

De gemeente en aannemer Ballast 
Nedam voeren de werkzaamheden 
overdag uit, maar de weg is dag en 
nacht afgesloten voor verkeer, tussen de 
betoncentrale en het pontje. Dit wordt 
met omleidingsborden aangegeven. 
Lijnbus 163 van Connexxion rijdt van 
maandag 24 augustus t/m vrijdag 28 
augustus om via de A9. Voor vragen kunt 
u terecht bij frankschonig@debuch.nl

Asfalt vernieuwen Boekel Akersloot: 
maandagochtend 24 t/m zaterdagmiddag 
29 augustus
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Oosterzijweg 12 in Limmen, het ti jdelijk plaatsen van een modelwoning (fl exwonen), datum 
ontvangst 6 augustus 2020 (WABO2001544)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het uitvoeren van reparati e aan het voetpad, datum 
ontvangst 7 augustus 2020 (WABO2001550)
Woude 36 d in de Woude, het vervangen van een aanrechtblad, datum ontvangst 9 augustus 
2020 (WABO2001552)
Zeeweg 71 in Castricum, het bouwen van Paviljoen Deining, datum ontvangst 10 augustus 
2020 (WABO2001555)
Zeeweg 71 in Castricum, het bouwen van Paviljoen SportatSea, datum ontvangst 10 augustus 
2020 (WABO2001556)
Johan Willem Frisostraat 18 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
10 augustus 2020 (WABO2001560)
Prins Hendrikstraat 36 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel ( achtergevel), datum 
ontvangst 10 augustus 2020 (WABO2001564)
Burg Nieuwenhuijsenstraat 8 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
10 augustus 2020 (WABO2001561)
Koning Willemstraat 1 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand, datum ontvangst 
12 augustus 2020 (WABO2001574)
Hoek Geesterweg/De Noord in Akersloot, het plaatsen van een promoti e/reclamebord, 
datum ontvangst 12 augustus 2020 (WABO2001573)

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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Kapelweg 45 in Limmen ( kavel 20), het bouwen van een woning, verzenddatum 13 augustus 
2020 (WABO2001259)
Buurtweg 6 in Akersloot, het bouwen van een berging, verzenddatum 13 augustus 2020 
(WABO2001329)
Amberlint 11 in Limmen (kavel 26), het bouwen van een woning, verzenddatum 11 augustus 
2020 (WABO2001347) 
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Breedeweg 2 in Castricum het plaatsen van een hekwerk rondom het dakterras, 
verzenddatum 29 juni 2020 (WABO2000905)
Starti ngerweg 7a in Akersloot het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 11 augustus 2020 
(WABO2001234)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon
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Gré Borst vijftig jaar in het boekenvak

In september 1970 kwam Gré in 
dienst bij ju�rouw Smit in het pand 
aan de Burgemeester Mooijstraat 
13, waarin nu A&P kappers geves-
tigd is. Ju�rouw Smit was een strui-
se dame, ze had een hond en een 
grote poes. Zij is nooit getrouwd ge-
weest, waardoor iedereen haar op 
de een of andere manier ju�rouw 
bleef noemen. Gré deed er allerlei 
taken. De familie Laan landde 1976 
in Castricum en kon de winkel over-
nemen zodat ju�rouw Smit, van een 

welverdiend pensioen kon gaan ge-
nieten. De winkel werd te klein be-
vonden en met de spullen nog op 
de planken verhuisde Boekhandel 
Laan (voorheen Smit) schuin naar 
de overkant in de straat, op nummer 
16, waar nu Sport 2000 gevestigd is. 
De pui werd spectaculair veranderd 
en Gré kreeg al snel meer inkoop-
bevoegdheden. Ze hield zich onder 
meer bezig met de inkoop van stu-
dieboeken, hetgeen altijd veel druk-
te gaf in de zomervakantie.

Vier jaar later kwam het pand op 
nummer 19 vrij, waar makelaardij 
Kloes gevestigd was. Toen ging alles, 
in dozen dit keer, schuin weer naar 
de oneven kant. Op dat moment 
betrof het alleen de winkelvloer op 
de begane grond. Een gang over 
de hele lengte van de winkel vorm-
de het magazijn waar alles werd uit-
gepakt en de voorraad opgeslagen. 
De kinderen van Sybrand en Mariet 
Laan-Dekker werkten ondertussen 
ook mee en de moeder van de vier 

had ook meer tijd en versterkte het 
in- en verkoopteam. Toen al had de 
heer Laan sr. het presentatietalent 
van Gré door, waardoor ze vaak te 
vinden was in de etalages en op en 
rond gondola’s. ‘Zien = kopen’, luid-
de haar devies en dat is zo gebleven. 
Gré vertoonde gedurende al haar 
werkzame jaren een tomeloze inzet 
en gaf blijk van een grote kennis van 
zaken. Een halve titel of beschrijving 
van de inhoud en Gré wist vaak welk 
boek er bedoeld werd.
In 1999 nam Hans Laan de zaak over 
van zijn vader en zijn vrouw Rachel 
de Wit kwam er snel bij. In 2009 
werd de benedenverdieping erbij 
betrokken, waardoor er boven meer 

ruimte kwam voor de lectuur en be-
neden werd gevuld met kantoorar-
tikelen en het Postkantoor. Gré klom 
op tot assistent bedrijfsleidster en 
werd hoofd inkoop boeken (literair, 
spanning en poëzie). Doordat de 
datum van de pensioengerechtigde 
leeftijd van Gré vier maanden naar 
voren werd gehaald, zou Gré op een 
half jaar na haar 50-jarig jubileum 
in het boekenvak niet kunnen vie-
ren. In gesprek met Gré heeft Laan 
daardoor besloten met elkaar door 
te gaan tot begin september, waar-
door ze precies haar 50-jarig jubile-
um kan volmaken en daarna welver-
diend van haar pensioen kan gaan 
genieten.

5 september
Alle klanten die haar willen felicite-
ren, zijn welkom op de laatste werk-
dag van Gré: zaterdag 5 septem-
ber. Vanwege corona zal Gré ach-
terin de winkel te vinden zijn, zo-
dat men zich ruim kan opstellen. Er 
is een extra mogelijkheid gemaakt 
om via de achterdeur naar buiten 
te gaan en zo via de steeg weer in 
de Burgemeester Mooijstraat uit te 
komen. Zo loopt niemand elkaar in 
de weg en blijft de afstand gewaar-
borgd. Voor ieder die een cadeautip 
wil: Gré spaart voor een elektrische 
�ets, om er na haar werkzame leven 
lekker op uit te kunnen trekken. (Fo-
to: aangeleverd)

Castricum - In het weekeinde van 5 september is Gré Borst, medewerkster van kantoorboekhandel 
Laan, precies vijftig jaar werkzaam in het boekenvak en dat wordt gevierd. De geboren Bakkumse 
heeft altijd in Castricum gewerkt, heeft twee kinderen en woont nu in Castricum. Op tweede kerst-
dag wordt ze 67 jaar.
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CBD Jeltje heeft 
pop-up store in Castricum
Castricum - Danielle van CBD 
Jeltje heeft volgende maand al-
weer drie jaar een goedlopen-
de webwinkel in de beste kwa-
liteit CBD-olieproducten. Ze ver-
telt: ,,Online weet ik mijn klan-
ten goed te bereiken middels so-
cial media zoals Facebook en In-
stagram. Ik vind het belangrijk 
om ook een andere doelgroep, 
waaronder ouderen, van dienst 
te zijn. Juist ook zij kunnen veel 
baat hebben bij CBD-olie. Deze 
groep maakt minder gebruik van 
social media en internet. Daar-
om heb ik op vrijdag een fysie-
ke winkel cq pop-up store op 
de hoek Geelvinckstraat/Burg. 
Mooijstraat in de Gele Vinck ge-
opend. Daar heb ik alle tijd om 
uit te leggen wat CBD-olie is en 
om persoonlijk advies te geven. 
Ik heb inmiddels heel veel vas-
te klanten die al jarenlang baat 
hebben bij het gebruik van een 
goed CBD-product. Het product 
verkoopt zichzelf, al is het zo dat 
er veel tijd gaat zitten in het ge-
ven van informatie. Voor mij is 
het heel belangrijk om kwaliteit 
te leveren, zowel in het product 
als in service en advies. De win-
kel is voorlopig tijdelijk open op 
vrijdagen tussen 11.00 en 17.00 
uur, hopelijk tot dan!’’ (Foto: aan-
geleverd)

Gemeentehuis op rood en zwart

Om de penibele situatie in de 
kunst- en cultuursector te be-
lichten, heeft Sound Rent gis-
teravond het gemeentehuis om 
21.00 uur in rood licht gezet, 
dat vlak voor middernacht in 
zwart werd omgezet. Deze actie 
past binnen de kaders van Red 
Alert, een wereldwijde campag-
ne die op dit moment aandacht 
vraagt voor de ernstige situatie 
die bij de evenementenbedrij-
ven is ontstaan.

Ondersteuning
Marco Raven, bedrijfsleider van 
Sound Rent, licht de actie nog 
eens toe: ,,Het doel daarvan is 
dat de overheid meer aandacht 
krijgt voor de nood die heerst 
in de culturele sector. Ons be-
drijf heeft vanaf 10 maart nog 
maar zo’n 5 à 6% van de norma-
le omzet gedraaid en dat is na-
tuurlijk niet vol te houden. Ook 
rekening houdend met de ver-
ruimende maatregelen en de fi-
nanciële tegemoetkoming van 

de gemeente is het onmogelijk 
om kostendekkend te werken. 
Normaal zijn wij actief voor ver-
schillende shows en evenemen-
ten in heel Nederland, die nu al-
lemaal zijn weggevallen. Voor 

de gemeente deden wij de ge-
luidsinstallaties voor de raads-
zaal en plechtigheden als do-
denherdenking en de lintjesre-
gen. 

Overigens is deze actie van har-
te ondersteund door het ge-
meentebestuur en heeft com-
municatieadviseur Eric Baars 
ervoor gezorgd dat deze door-
gang kon vinden.” (Tekst en fo-
to: Hans Boot)

Castricum - Sound Rent, het Castricumse bedrijf voor licht- en ge-
luidondersteuning, staat het water aan de lippen. Door het uit-
breken van de coronacrisis, is landelijk gezien het werk in thea-
ters, bij concerten, festivals en evenementen zo goed als opge-
droogd. Vele geluidsspecialisten, geluidstechnici en beeld-vak-
mensen zijn daardoor hun baan al kwijtgeraakt.

Marco Raven heeft het licht op rood gezet. 

Controle huurwoningen bouwjaar vóór 1960
Kennemer Wonen doet 
onderzoek naar loden leidingen

Verantwoordelijkheid nemen
Lood wordt sinds 1960 in Nederland 
niet meer gebruikt voor nieuwe wa-
terleidingen. Bestaande loden lei-
dingen worden zoveel mogelijk ver-
wijderd en vervangen door koper of 
kunststof. Sommige woningen die 
voor 1960 zijn gebouwd, kunnen 
nog een loden waterleiding hebben. 
,,Aangezien het woningbezit van 
Kennemer Wonen met name naoor-
logs is, vermoeden we dat het aan-
tal woningen met loden leidingen 

zeer beperkt is. Veel woningbezit van 
voor 1960 is op enig moment name-
lijk al gerenoveerd. Maar of alle loden 
leidingen vervangen zijn kunnen we 
niet helemaal uitsluiten doordat de 
loden leidingen niet altijd zichtbaar 
zijn”, legt Van Baarsen uit. “Daarnaast 
heeft onze huurdersvereniging naar 
aanleiding van de berichtgeving in 
de media over loden leidingen ge-
vraagd onderzoek te doen naar een 
aantal complexen. Voldoende rede-
nen om onze verantwoordelijkheid 

te nemen en onderzoek te doen om 
de risico’s zoveel mogelijk uit te slui-
ten.” vervolgt Van Baarsen.

Gezondheid voorop
Woningen van ná 1960 hebben geen 
loden leidingen en worden niet on-
derzocht. Een deel van de huurders 
die in een woning wonen van vóór 
1960 is inmiddels geïnformeerd 
over de aanpak van het onderzoek, 
het overige deel volgt binnen twee 
maanden. Kennemer Wonen volgt 
het advies van overkoepelend or-
gaan Aedes en hanteert de regels 
van de Gezondheidsraad. De water-
monsters worden door een geac-
crediteerd bedrijf onderzocht op de 
aanwezigheid van lood. Mocht er on-
verhoopt lood in het drinkwater wor-
den aangetro� en, dan neemt Kenne-
mer Wonen zo spoedig mogelijk ge-
paste maatregelen om de loden lei-
dingen te verwijderen.

Regio - Woningcorporatie Kennemer Wonen onderzoekt het 
kraanwater bij huurwoningen van vóór 1960. In woningen en an-
dere panden die zijn gebouwd voor 1960 komen soms nog loden 
leidingen voor. Als er in huis loden leidingen zijn, kan er lood in 
het kraanwater komen. ,,Het kraanwater in Nederland is van hoge 
kwaliteit en veilig om te drinken. Maar soms kan er te veel lood in 
kraanwater voorkomen door de aanwezigheid van loden water-
leidingen. Dat kan gezondheidsrisico’s opleveren en daarom ne-
men we maatregelen”, aldus Michiel van Baarsen, manager Vast-
goed bij Kennemer Wonen.

Basiscursus tekenen bij Perspectief
Castricum - Na een mooie lange zo-
mer, weliswaar met enige beperkin-
gen door het coronavirus, krijgen 
we nu weer wat meer tijd voor onze 
hobby’s. Velen hebben al een favo-
riete bezigheid, maar voor wie nog 
op zoek is, biedt de vereniging voor 
beeldende vormgeving Perspectief 
vele mogelijkheden. Wie eenmaal 
lid is, kan dagelijks in de ateliers van 
Perspectief aan de Van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Bakkum terecht om 
er met diverse materialen in vele 
technieken te werken.
Naast � guratief of abstract schilde-
ren met acryl-, aquarel- of olieverf 
wordt bij Perspectief ook met glas, 
klei en steen gewerkt. Er is een ets-
groep, een modeltekengroep en 
een gra� sche groep, maar ook een 
keramiek- en boetseergroep. Kort-
om, er zijn mogelijkheden genoeg. 

Wie een creatieve hobby zoekt 
maar nog niet zo goed weet wel-
ke, kan bij Perspectief terecht voor 
een basiscursus tekentechnieken. 
Deze cursus vindt plaats op zes vrij-
dagmiddagen vanaf 18 september 
(13.30 tot 16.00 uur) en wordt be-
geleid door kunstenares en docen-
te Afke Spaargaren. Laat je tijdens 
deze zes lessen eens verrassen door 
de mogelijkheden van de verschil-
lende tekenmaterialen zoals pot-
lood, pastel en in water oplosbaar 
krijt. Aan de hand van voorbeelden 
uit de kunstgeschiedenis leert Afke 
de cursisten de diverse materialen 
te hanteren om zo de techniek te 
helpen vinden die het beste bij hem 
of haar past.
Iedere cursist wordt persoonlijk be-
geleid, waardoor deze cursus ge-
schikt is voor zowel beginners als 

gevorderden. De kosten bedragen 
75,00 euro voor leden en 100,00 eu-
ro voor niet-leden. Dit cursusgeld 
wordt in mindering gebracht op de 
contributie als men besluit lid van 
Perspectief te worden. Na deze ba-
siscursus tekenen start de basiscur-
sus schilderen, doch deze cursussen 
zijn ook los van elkaar te volgen. Het 
spreekt voor zich dat het bestuur 
van Perspectief er alles aan gedaan 
heeft om haar ateliers volgens de 
richtlijnen van het RIVM in te rich-
ten. Om de onderlinge afstand van 
anderhalve meter te waarborgen 
worden minder cursisten toegela-
ten dan voorheen. Het is dus ver-
standig om snel aan te melden. Dat 
kan bij Margriet Schadee (margriet.
schadee@planet.nl) of via het aan-
meldingsformulier dat op www.
perspectiefcastricum.nl te vinden is.

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

zondag 15.15 uur
André Rieu - Magical Maastricht

woensdag 19.30 uur
Tenet - Première

donderdag & vrijdag 20.00 uur
maandag 20.00 uur
Summerland

donderdag & vrijdag 19.30 uur
zaterdag 15.15 uur

zondag & maandag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Hope Gap
vrijdag 15.45 uur

zaterdag 20.00 uur  woensdag 20.00 uur
Alles is zoals het zou moeten zijn

vrijdag 15.15 uur  zaterdag 19.30 uur
zondag 20.00 uur  dinsdag 19.30 uur

Gli Annie Piu Belli
vrijdag, zaterdag & zondag 12.30 uur

Trolls WereldTour
vrijdag 13.00 uur

zaterdag 15.45 uur   zondag 13.00 uur
Engel

zondag 15.45 uur
De Piraten van Hiernaast

Programma 20 augustus t/m 26 augustus

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

Magical Maastricht: 
Verbonden door Muziek
André Rieu is onze eigen koning 
van de wals. In zijn geboortestad 
Maastricht heeft hij spectaculaire 
optredens verzorgd. 
De vrolijke sfeer van zijn iconi-
sche openluchtconcerten wor-
den nu regelrecht bij jou in de bi-
oscoop gebracht. Gastheer André 
van Duin heeft een persoonlijk 
gesprek met André Rieu, een ex-

clusief interview vanaf Het Vrijt-
hof in Maastricht. 
Geen zomer is compleet zonder 
de walsen van André Rieu en het 
ongeëvenaarde Johann Strauss 
Orkest.
Muziek brengt mensen samen, 
brengt hoop en brengt vrolijk-
heid- en dat is wat we nu meer 
dan ooit nodig hebben.

Om zich te kunnen concentreren 
op haar werk als schrijfster in het 
midden van de Tweede Wereld-
oorlog, sluit de jonge ambitieuze 
Alice zich op in haar werkkamer 
op de kli� en van Dover. Afgeslo-
ten van de buitenwereld pro-

Summerland 
(première)

beert ze wetenschappelijk bewijs 
te vinden voor de stelling dat my-
thes en magie niet bestaan. Haar 
isolement wordt doorbroken 
wanneer ze de zorg voor de jon-
ge, uit Londen gevluchte Frank 
op zich moet nemen. Door zijn 
onschuld en nieuwsgierigheid 
komen emoties en geheimen uit 
het verleden naar boven die ze 
lange tijd heeft proberen te on-
derdrukken.

Sjanss Fashion: kleding voor 
elegante, sportieve vrouw

Leren tassen, luxe panty’s van Wol-
ford, jasjes met bijpassende shirts 
en broeken: de col-lectie van Sjanss 
Fashion heeft voor ieder wat wils. 
De overzichtelijke kledingwinkel 
aan de Burgemeester Mooijstraat 
is honderd vierkante meter groot. 
Kleding van merken als Marc Au-
rel, Luisa Cerano en Repeat hangt 
keurig op kleur gesorteerd. Sandra 
stond ze-ven jaar aan het roer van 
By Claire, dat ze met een compag-
non runde. In december be-sloot 

ze voor zichzelf te beginnen. ,,Op 
1 juli ging mijn zaak o�  cieel open. 
Bij Sjanss Fashion vind je kwalita-
tieve kleding van maat 36 tot maat 
46. Alles is goed draagbaar, elegant 
met een � jne pasvorm.” Achterin 
de winkel maakte Sandra een kof-
� ehoekje.
,,Ik vind het heel belangrijk om de 
tijd te nemen voor klanten. En als 
zij met een vriendin of partner ko-
men moet het comfortabel zijn. 
Even lekker zitten, kopje ko�  e, rus-

tig kijken.” 

Het contact met de klant is voor 
Sandra een van de leukste dingen 
uit haar werk. ,,Ik draag ideeën aan, 
stel combinaties voor en denk mee. 
Ik werk samen met een coupeur en 
kan alles op maat laten maken.” 
Speciaal voor haar klanten heeft 
Sandra een attentie, ter ere van de 
opening. ,,Iedereen is welkom en 
veilig winkelen staat bij mij voor-
op. Mensen die liever alleen komen 
kunnen telefonisch een afspraak 
maken.” Sjanss Fashi-on zit aan de 
Burgemeester Mooijstraat 3. Tele-
foon: 0251 - 73 00 54. (Tekst en fo-
to: Mardou van Kuilenburg)

Castricum - Exclusieve merken van casual tot chique en sportief 
- dat is Sjanss Fashion. Eige-naresse Sandra Roozendaal staat te 
popelen om vrouwen aan de mooiste kleding-stukken te helpen. 
,,Shoppen bij mij is een beleving.”
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Urk en IJmuiden hebben voor Age iets gemeen

,,Liever de geur van gebakken vis dan van gebakken lucht’’

Henk de Reus

Castricum - Het is niet ingewik-
keld om de caravan van Age en 
Albertje Ras te vinden. Als de ver-
slaggever bij de ingang aan een 
campinggast vraagt waar hun ca-
ravan staat, is het antwoord: ,,Je 
gaat rechtdoor totdat je rookwol-
ken ziet en de lucht van gebakken 
vis ruikt.” Veertig meter verder ruikt 
het inderdaad naar gebakken vis. 
De rookpluimen verraden de plek 
waar Age (75) vis aan het frituren 
is. Hij legt net een slibtongetje in 
het frituurmandje en dompelt het 
onder. Zes soortgenoten onder-
gingen eerder hetzelfde lot. Ter-
wijl echtgenote ‘Albertje’ (74) ko�e 
zet, vertelt Age dat hij de vis van-
ochtend heeft meegenomen uit 
IJmuiden.

Wonen ‘op’ Urk
Age en Albertje staan voor het ne-
gende seizoen op camping ‘De 
Sleutelhoeve’. Ze wonen ‘op’ Urk. 
Zeg niet dat ze ‘in‘ Urk wonen, 
want dan corrigeert Age je direct. 
Hij legt het uit. ,,Urk is een voor-
malig eiland in de Zuiderzee. Als 

je vroeger op het eiland woonde, 
woonde je ‘op’ Urk. Pas nadat de 
Afsluitdijk in 1932 werd voltooid 
en de Noordoostpolder in 1942 
werd drooggemalen behoorde Urk 
tot het vaste land. Tegenwoordig is 
het een gemeente in de provincie 
Flevoland. Voor de inwoners leeft 
het eilandgevoel nog steeds. Daar-
om zeggen ze nog steeds dat ze 
‘op’ Urk wonen.” Zo, het eerste punt 
is gemaakt. De verslaggever moet 
op z’n woorden letten.

Zwarte kousenkerk
Oké, maar Urk is toch een ‘zwar-
te kousen’ gemeente, waarvan de 
inwoners allemaal streng gerefor-
meerd zijn? Is de manier van leven 
hier niet veel vrijer dan ‘op’ Urk? 
Ook nu blijkt de verslaggever mis 
te zitten. Age: ,,Dat was misschien 
vele jaren terug zo, maar op Urk 
heeft de tijd niet stil gestaan. Ne-
gentig procent van de inwoners 
is gereformeerd en gaat zondags 
naar de kerk. Voor hen is de zon-
dag een dag van bezinning, waar-
bij men zich afsluit voor invloeden 
van buitenaf. Als we hier zijn gaan 
we zondags naar de kerk en willen 

dan niet gestoord worden. Voor de 
rest is Urk, net zoals de rest van Ne-
derland, met z’n tijd meegegaan. 
Je zult ons hier alleen niet zo gauw 
in badtenue over de camping zien 
lopen. Zelf zijn we trouwens geen 
mensen die een onwrikbaar stand-
punt innemen over bepaalde le-
venskwesties, zoals het homohu-
welijk, of euthanasie, omdat je pas 
kunt oordelen als je van nabij met 
zo’n situatie te maken krijgt. Elk 
mens verdient respect.” Het zijn 
wijze woorden.

Groepsreizen
Age en Albertje hebben drie kin-
deren en inmiddels tien kleinkin-
deren. Albertje: ,,We hebben een 
mooi leven met elkaar. De laatste 
jaren zijn we steeds met caravan-
groepsreizen van de NCRV mee-
gegaan. We bezochten Zuid-Span-
je, Portugal, Schotland en Zweden. 
Er stond dit voorjaar een reis naar 
Noorwegen en in het najaar een 
reis naar Griekenland op het pro-
gramma. Door de coronacrisis zijn 
beide reizen afgeblazen. Gelukkig 
heeft eigenaar Piet er op het laat-
ste moment voor gezorgd dat we 
hier voor langere tijd een staplaats 
konden krijgen. We staan hier in-
middels voor de negende keer en 
het bevalt ons nog steeds uitste-
kend.” Age vult haar aan: ,,Het is 
hier erg gemoedelijk en Piet staat 
altijd voor je klaar als er een pro-
bleem is. Ik houd hem tot vriend 
door hem regelmatig een visje te 
geven.”

IJmuiden
De walm uit de frituurpan waait 
constant in de richting van de 
verslaggever. Age moet er om la-
chen .,,Ruik je de geur van gebak-
ken zeevis niet liever dan de geur 
van gebakken lucht?” De lucht zet 
inderdaad de smaakpapillen aan 
het werk. Age legt uit wat hij met 
IJmuiden heeft. ,,Urk en IJmuiden 
hebben gemeen dat ze van oor-
sprong zeehavens zijn. Ik ben 25 
jaar visser op Urk geweest. Daar-
na gaf ik er 25 jaar les aan de Visse-
rijschool. Ik werk nog elke dag van 
07.00 tot 13.00 uur in een rederij. 

Daar maak en repareer ik visnetten. 
We zijn graag aan de kust. Veel van 
m’n leerlingen van toen kom ik nog 
tegen in de haven van IJmuiden. 
We �etsen er ongeveer drie maal 
per week heen. In de haven maak 
ik een praatje met vissers aan wie 
ik eerder les gaf. De meesten ken-
nen mij nog. Vandaag sprak ik met 
Geert van de ‘Katwijk 145’. Ik maak-
te een visnet voor hem. Sindsdien 
vist hij niet meer achter het net”, 
grapt Age. ,,Ik complimenteerde 
Geert met z’n vangst en kreeg met-
een een portie vers gevangen vis 
mee. Deze neem ik mee naar de 
camping, maak ze schoon, bak ze 
en deel ze met de andere camping-
gasten. Verser dan vers kun je de 
vis niet eten. Ze weten mij allemaal 
op de camping te vinden.” Dat blijkt 
wel als de verslaggever opstapt. 
Een aantal campinggasten heeft 
zich inmiddels voor een gebakken 
slibtongetje bij de caravan van Age 

en Albertje gevoegd. De verslagge-
ver krijgt een portie gebakken slib-
tong mee. De frituurlucht is inmid-

dels zo in zijn kleren gaan zitten dat 
het lijkt of hij zelf ook in het frituur-
mandje heeft gelegen.

Onze verslaggever bezoekt vaste gasten op de minicampings in 
de verschillende dorpskernen van Castricum. Op camping ‘De 
Sleutelhoeve’ treft hij een echtpaar uit Urk aan dat een sterke 
band met IJmuiden heeft.

Age en Albertje voelen zich prima thuis op camping ‘De Sleutelhoeve’

Age in IJmuiden in gesprek met visser Geert voor wie hij nieuwe netten 
heeft gemaakt.

De scholletjes en tongetjes worden vooraf vakkundig ge�leerd. (Foto: 
aangeleverd)

De hele camping geniet mee van de vers gebakken vis. (Foto: aangeleverd)
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21 augustus tot en met 4 september
Expositie ‘De Vrouw’ 
in Atelier Marina & Sabrina

Iedereen die ooit te gast was in het 
atelier van Marina Pronk & Sabrina 

Tacci weet dat ‘De Vrouw’ eveneens 
een terugkerende bron van inspi-

ratie is voor dit kunstenaarsduo. 
De combinatie van hun werk met 
de foto’s van Frieda maakt dat ex-
positie ‘De Vrouw’ een ware ode is 
aan de vrouw in al haar facetten. De 
expositie wordt op zondag feeste-
lijk geopend met een live optreden 
van AYCE. Deze band, voluit ‘All You 
Can Eat’ genaamd, is de muzikale 
equivalent van een hangmat in de 
avondzon waarbij de muziek niet 
allesoverheersend maar gewoon 
heerlijk is om naar te luisteren. AY-
CE speelt vooral covers, maar dan 
met name de minder bekende 
nummers. Denk bijvoorbeeld aan 
songs van Amos Lee, Counting 
Crows, Paolo Nutini, Tom Waits of 
Jack Johnson. Aanvang zondag 23 
augustus om 14.30 uur, buiten in 
de beeldentuin van Open Atelier 
Marina & Sabrina.
Vanzelfsprekend mits geen ver-
koudheidsverschijnselen, met 
schone handen en op anderhalve 
meter afstand is iedereen elke vrij-
dag en in het komende weekein-
de van harte welkom. (Foto: Frie-
da Verbee)

Castricum - Atelier Marina & Sabrina draait alweer een poosje op 
volle toeren. Iedere vrijdag en ook in het komende weekeinde 
staat de deur van 13.00 tot 18.00 uur wagenwijd open. Marina: 
,,Het thema van deze volledig vernieuwde expositie is ‘De Vrouw’. 
Autonoom fotograaf en gastexposant Frieda Verbree heeft in 
haar carrière veel vrouwen gefotografeerd. Vrouwen zonder op-
smuk, geposeerd of tijdens hun bezigheden, krachtig en kwets-
baar tegelijk. Frieda legt op haar eigen bijzondere wijze dat vast 
wat haar raakt.”

Recordaantal deelnemers

Triangel Jeugdclubkampioenschappen TC Bakkum

De Triangel jeugdweek wordt jaar-
lijks afgetrapt met een warming 
up door jeugdtrainster Nikki Hak-
kesteegt. Het gezamenlijke ont-

bijt bleef deze editie achterwege. 
Zoals gewoonlijk stond de woens-
dag in het teken van de jong-
ste jeugd. Er werd lekker geverfd 

en geknutseld onder leiding van 
Eva Overpelt. Bente Zaal had het 
mooiste kunstwerk gemaakt! Van-
wege het warme weer was ook 
een buikschuifbaan geregeld, Alle 
kinderen konden heerlijk ravotten 
op de baan en gleden er op los. 
Het was ongekend warm, dit was 
een aangename, verfrissende ver-
rassing en er werd gretig gebruik 
van gemaakt.

Donderdag werd een clinic geor-
ganiseerd en de laatste dag werd 
het evenement afgesloten met 
de bekende ‘Prijzenslag’, dit is al-
tijd een succes bij zowel de jon-
ge als de wat oudere jeugdspe-
lers. Natuurlijk werden op de laat-
ste dag ook de �nalewedstrijden 
gespeeld. De jongste jeugdspe-
lers kregen allemaal een prijs. In 
oranje is Fien Boogaard kampi-
oen bij de meisjes geworden en 
Mees Balk bij de jongens. TC Bak-
kum heeft een grote groep kinde-
ren in deze leeftijdscategorie en 
ruim twintig kinderen deden mee 
aan de Triangel jeugdweek. Er zijn 
ook dubbels en mixpartijen ge-
speeld, zodat iedereen lekker vaak 
aan bod kwam.

In groen is Benthe Kuilman club-
kampioen bij de meisjes gewor-
den en bij de jongens werd dat Ja-
ri Wit. Jari en Benthe hebben ook 
samen de mix gewonnen en in 
de dubbel heeft Jari ook de eer-
ste prijs in de wacht gesleept sa-
men met Ole Snuif. Bij de jongste 
jeugd, die met een gele bal speelt, 
hebben twee talenten maar liefst 
drie prijzen gewonnen: Senne 
Huisinga heeft samen met Miguel 
Llama de mix gewonnen, beiden 
zijn ook clubkampioen geworden 
in de enkel. Daarnaast hebben zij 
ook de dubbel gewonnen, Senne 
samen met Yara Elmir de meisjes-
dubbel t/m 12 jaar en Miguel sa-
men met Kimon Bijl de jongens-
dubbel t/m 14 jaar.

In de groep t/m 18 jaar speelt een 
trouwe groep meiden en jongens 
die de afgelopen jaren altijd mee 
hebben gedaan aan de jeugdclub-
kampioenschappen. Het is mooi 
om te zien hoe zij uitgroeien tot 
jong volwassenen en hoe zij zich 
hebben ontwikkeld op de tennis-
baan. Het zal voor menig vader of 
moeder nog lastig zijn om van ze 
te winnen. Lucas Smit heeft zowel 

in de enkel, dubbel als in de mix 
drie keer de eerste prijs gewon-
nen. Samen met zijn vaste dubbel-
partner Scott Spanjer en zijn mix-
partner Kris Elmir is dit een enorm 
knappe prestatie. Bij de meisjes is 
Lente Nijmeijers kampioen gewor-
den in de categorie t/m 18 jaar. 
Bij de meisjesdubbel hebben Kris 
Elmir en Birte Tolsma de eerste 
prijs gewonnen.

Naast de strijd om het clubkampi-
oenschap heeft TC Bakkum ook de 
Triangel Sportiviteitsprijs in het le-
ven geroepen. Per categorie zijn 
deze uitgedeeld aan Isa Snijders 
(oranje), Chris Apeldoorn (groen), 
Nina Beliën en So�e Slokker (geel). 
De jeugdcommissie van TC Bak-
kum kan terug kijken op een zeer 
geslaagde week. (Foto’s: aangele-
verd)

Bakkum - Bijna honderd jeugdleden van TC Bakkum hebben af-
gelopen week mee gedaan aan de jeugdclubkampioenschappen. 
Dit jaar in een iets andere vorm dan de afgelopen jaren in ver-
band met het coronavirus. De vereniging kijkt met trots en tevre-
denheid terug op een mooie week, waarin ook diverse andere ac-
tiviteiten werden georganiseerd.

De deelnemers in oranje. (Foto: aangeleverd)

Miguel Llama en Senne Huisinga. (Foto: aangeleverd)

Lucas Smit, Kris Elmir, Scott Spanjer en Birte Tolsma. (Foto: aangeleverd)

‘Nieuwe’ basisschool De Kustlijn gestart
Castricum - Leerlingen van De Klimop en De Sokkerwei zijn maandag begonnen op hun ‘nieuwe’ basis-
school De Kustlijn. Maandag werd het logo op het gebouw onthuld door ISOB-bestuurder Robert Smid 
(links) en schooldirecteur Theo Huting. (Foto: aangeleverd)
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Digitale Inwonerstop 
over wind en zon in 
het buitengebied

Het college van Castricum heeft 
op 7 juli ingestemd met het con-
cept van de Regionale energiestra-
tegie (RES) voor de regio Noord-
Holland Noord (NHN). In dit con-
cept staan alle zoekgebieden en 
mogelijkheden voor grootscha-
lige opwek van zonne- en wind-
energie in de deelregio Alkmaar, 
waar Castricum onderdeel van uit-
maakt. Deze is op de website ht-

tps://energieregionhn.nl/concep-
tres te vinden. Het college heeft de 
invloed van wind beperkt en bij de 
plaatsing van zonneweides zoveel 
mogelijk de natuurwaarde van het 
landschap gespaard. In september 
wordt de gemeenteraad gevraagd 
om een reactie te geven op de 
concept-RES. Hieraan voorafgaand 
legt de gemeente het stuk alvast 
aan alle inwoners voor.

Castricum - Inwoners kunnen zich op dinsdag 25 augustus om 
20.00 uur online laten informeren over de Regionale Energie Stra-
tegie (RES) en ook reageren op het conceptdocument. Tevens be-
staat de mogelijkheid om vragen te stellen. Via de website www.
ikdenkmeeovercastricum.nl kan men zich aanmelden voor deze 
digitale inwonerstop.

Ongenode gasten
Limmen - Vorige week dinsdag 
werd aan de Rijksweg een echt-
paar op leeftijd verrast door een 
onbekende man die plotseling 
ongevraagd hun woning bin-
nenstapte. De man wilde een 
biljet van twintig euro wisselen 
voor kleingeld om daarmee te 
kunnen bellen. Later bleek dat 
dezelfde man met dit verhaal  
ook bij een buurvrouw was bin-
nengestapt. 

Het gaat om een man met een 
Noord-Afrikaans uiterlijk, hij 
sprak gebrekkig Nederlands. Hij 
is naar schatting ongeveer 45 
jaar oud en tussen 1,75 en 1,80 
meter lang. De mand heeft een 
stevig postuur en ging gekleed 
in een spijkerbroek met gaten en 
scheuren. Weliswaar zijn er geen 
goederen uit de woning wegge-
nomen, maar de man weet nu 
wel precies waar, normaliter, de 
portemonnee ligt.
Inmiddels is duidelijk dat op de-

zelfde dag ook een andere be-
woonster van de Rijksweg te ma-
ken kreeg met een ongenode 
gast. Ook hier betrof het een da-
me op leeftijd, die opeens met 
een vreemdeling geconfron-
teerd werd die geld wilde wis-
selen. Op basis van het signale-
ment moet worden geconsta-
teerd dat dit niet dezelfde man 
was. Deze bezoeker was blank en 
ging netjes gekleed. Hij is naar 
schatting tussen de 30 en 40 jaar 
oud, heeft lichtblond haar en 
sprak geen Nederlands. Ook bij 
deze bewoonster is niets wegge-
nomen. 
Of de twee mannen samenwer-
ken, is niet bekend. De bewoners 
hebben niet direct de politie ge-
beld, maar de politie verzoekt 
nadrukkelijk om dit wel te doen, 
als mensen met dergelijke prak-
tijken geconfronteerd worden. 
Op die manier kan de identiteit 
van deze ongenode gasten snel-
ler worden achterhaald.

Dat is toch niet normaal? Ze denken dat ze alleen 
op de wereld zijn, die jongelui. Ik kom hier voor 
mijn rust, nou, vergeet ‘t maar.

De vrouw die mij tegemoet loopt langs de wa-
terkant, heeft een rood verhit gezicht en strijkt 
haar haar achter haar oren. Ze wijst op een gro-
te groep jongeren die in het zand ligt. Er klin-
ken twee verschillende muziekstukken door el-
kaar, met name de beats zijn goed te horen. Af 
en toe staat er iemand op, ploft weer ergens neer 
en er wordt veel gelachen. Er rent een meisje de 
zee in, gevolgd door een jongen. Ze rennen rake-
lings langs de vrouw heen en spetteren haar nat, 
terwijl het meisje struikelt en de jongen haar nog 
net weet op te vangen.

Nou ja, dat bedoel ik dus, zegt de vrouw. Ik glim-
lach een beetje en denk met weemoed aan de 
tijd terug dat ik dat meisje was, dat daar zo heer-
lijk door het water rende. Die zomer begon na het 
eindexamen middelbare school. Wekelijks naar 
het strand. Ik weet niet hoe die kratten bier en 
de wijn en gitaren daar waren gekomen en wie 
het hout had gesprokkeld voor het kampvuur. Ik 
weet niet meer wie er gitaar speelden, maar wel 
dat ik zachtjes meezong: “Keep me searching for a 
heart of gold” en Sealed with a kiss”, “Morning has 
broken” en “Streets of London”. Ik had een Roy Ro-
gers spijkerbroek gekregen, die was zestig gul-
den, duur voor die tijd. Ik ging er mee de zee in en 
dan opdrogen in de zon, zodat de broek zou ble-
ken. Want gebleekte spijkerbroeken bestonden 
toen nog niet.

Nou, dat was in mijn tijd wel anders, ging de 
vrouw verder. Er is toch geen respect meer tegen-
woordig? Dat is er bij mij wel ingestampt destijds. 
Wij hielden ons wel aan de regels! En maar drin-
ken, van God los, dat zijn ze. Ze mogen niet eens 
alcohol, te jong! Met een groot gevoel van heim-
wee zie ik hoe het meisje en de jongen, met de 
armen over elkaar schouders, teruglopen naar 
de grote groep, die daar op het strand ligt. Een 

groepje van vier jongens maakt zich los van de 
groep en rent met een bal mijn kant op.
Ja hoor, zegt de vrouw, heb ik straks ook nog 
een bal op mijn kop. Het is me wat, vindt u ook 
niet? Dat dit allemaal maar mag tegenwoordig. 
Ze schudt meewarig haar hoofd en kijkt me on-
derzoekend aan. Ze ziet in mij een medestander, 
maar ik heb intussen “ Love is the drug” in mijn 
hoofd. Van Roxy Music. En “Rock your baby” van 
George McCrae neurie ik er achteraan.

De jongens schoppen de bal naar elkaar en na-
tuurlijk, de bal petst op het water, precies naast 
vrouw. Ze slaakt een gilletje en kijkt me boos aan. 
Ik haal mijn schouders op en lach haar vriende-
lijk toe. Dan roept ze: Ba-has! Een klein wit hondje 
van een onbeduidend zo niet onduidelijk ras, rent 
naar haar toe. Hij moet daarvoor dwars door het 
voetbalspel van de vier jongens en kan nog net 
een aankomende bal ontwijken. Scheelde weinig. 
De vrouw pakt het hondje op een loopt naar de 
voetballers. Zeg, kunnen jullie niet uitkijken, zegt 
ze boos. Dat gevoetbal van jullie!

De jongens lachen. Ach mevrouw, dat ging per 
ongeluk. En trouwens, uw hondje mag niet op 
het strand op dit uur. En al helemaal niet los lo-
pend. Er staan borden hoor, bij de strandopgang! 
De vrouw kijkt mij verontwaardigd aan, terwijl ze 
op me a� oopt met het mormeltje in haar armen. 
Geen respect, zoals u ziet. En ook niet voor dieren 
dus, roept ze me toe. Ik mompel een beetje ver-
ontschuldigend voor me uit. Ik ga naar huis, zegt 
ze. Ga je mee, Bas? Ik heb n lekker biefstukje op 
het aanrecht liggen. Dat lusten we wel, toch? zegt 
ze half tegen mij, half tegen Basje. Ik heb respect 
voor mensen en dieren, zeg ik tegen de vrouw, 
dus mijn hond is thuis en ik eet vegetarisch. De 
mond van de vrouw valt dommig open en ik 
draai me om en loop door het water weg.
Ik kijk nog eens met een nostalgisch gevoel naar 
de jongeren die zich zo heerlijk vermaken.

Naam inzender bij de redactie bekend

LEZERSPOST
Respect

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Zeeweg weer 
een stukje schoner

Castricum - Het was wel erg 
warm afgelopen zondagmid-
dag, voordat ‘s avonds de on-
weersbuien voor verkoeling 
zorgden. Dat weerhield de deel-
nemers van Plogging Castricum 
er echter niet van om een lang 
stuk van de Zeeweg schoon te 
rapen. Dat het de afgelopen we-
ken zo mooi weer is geweest en 

het strand een populaire en ge-
zellige bestemming is liet zich 
aanzien: veel sporen van feest 
en plezier werden uit het gras 
en de struiken geplukt.

We laten allemaal wel eens wat 
per ongeluk vallen, maar de 
blikjes en flesjes lijken wel vleu-
geltjes te hebben. De jong-
ste deelnemer Lucas plukte sa-
men met mama Mariska een zak 
vol uit het groen rondom Cam-
ping Bakkum. Na afloop was de 
koude limonade dan ook wel-
verdiend! Ook meedoen met 
het ploggen? Houd de bericht-
geving in deze krant in de ga-
ten of kijk op de website www.
ploggingcastricum.nl of op Fa-
cebook: www.facebook.com/
ploggingcastricum. 

De eerstvolgende wandeling 
is op zondag 13 september om 
14.00 uur. Dan verzamelen de 
deelnemers zich voor het Huis 
van Hilde achter het station van 
Castricum. (Foto: aangeleverd)

22 AUGUSTUS

Start hardlooptraining ‘Start To 
Run’ om 09.30 uur bij clubhuis 
AV Castricum aan de Zeeweg 4 te 
Castricum. Aanmelden via www.
yakultstarttorun.nl. (Foto: AV Cas-
tricum)

Zelfportret met snorkel maken 
voor kinderen 4-9 jaar van 10.30 
tot 12.00 uur in jongerencentrum 
Conquista aan de Kerkweg 50 te 
Limmen. Entreeprijs 1 euro. Info 
via www.conquista.nl.

23 AUGUSTUS
Natuurtuin De Doornduyn aan 
de Duinweg 2 te Bakkum ge-
opend voor publiek van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro, rond-
leiding voor groepen vanaf tien 
personen mogelijk à 10 euro per 
persoon inclusief ko�  e/thee met 
wat lekkers. Info via www.doorn-
duyn.nl. 

Opening expositie ‘De Vrouw’ om 
14.30 uur bij open atelier Marina 
& Sabrina aan de Van Oldenbar-
neveldweg 32 te Castricum. De 
band AYCE treedt op buiten in de 
beeldentuin.

Optreden band Blue Coat om 
15.00 uur in restaurant De Ou-
de Keuken aan de Oude Parklaan 
117 te Bakkum. Info via www.de-
oudekeuken.net. (Foto: aangele-
verd)

25 AUGUSTUS

Digitale inwonerstop over ener-
gie uit zon en wind in het buiten-
gebied om 20.00 uur. Aanmel-
den via www.ikdenkmeeover-
castricum.nl. De Regionale Ener-
giestrategie (RES) is op https://
energieregionhn.nl/conceptres 
te vinden. (Foto: Pixabay)

26 AUGUSTUS
Wandeling door Castricum en 
omgeving. Startpunt bij bezoe-
kerscentrum De Hoep aan de Jo-
hannisweg 2 te Castricum. Er zijn 
twee routes, respectievelijk 3 tot 
5 kilometer en 7 tot 10 kilometer. 
In de even weken ook een route 
over 15 kilometer, deze start bij 
het NS-station van Castricum. Al-
le wandelingen starten om 10.00 
uur. Info via Charles Verstraete, 
telefoonnummer 0251 650742. 

Speurtocht door Limmen voor 
kinderen 8-14 jaar van 13.30 tot 
17.00 uur vanuit jongerencen-
trum Conquista aan de Kerkweg 
50 te Limmen. Info via www.con-
quista.nl.

▲

Waar een wil is, is een spoortunnel
Toen ik het verhaal las van de heer Van Ooijen, de 
reactie van de heer Van Weenen en het verhaal in 
het NHD van 6 augustus, dacht ik meteen aan de 
jaren 90/92 - toen ik nog actief was in de dorpspo-
litiek. Destijds was er namelijk sprake van de ge-
plande aanleg van een dubbel spoor naar Den 
Helder; dat zou natuurlijk extreme verkeersstrem-
ming betekenen, net als toen jarenlang in Uit-
geest.

Toen had ik het plan om inderdaad een spoorlijn 
ondergronds te laten dalen vanaf het Bonhoef-
fercollege tot aan het viaduct bij de Zeeweg. En 
over deze verzonken spoorlijn een verbinding ma-
ken van de Beverwijkerstraatweg, naar Bakkum, 
Egmond e.v.. Een stukje rondweg ter ontlasting 
van het doorstromend verkeer. Totale kosten zou-
den toen ongeveer 100 miljoen gulden zijn, op te 
hoesten door provincie en spoorwegen. Mag ik dit 
thans met de nodige zelfspot een koopje noemen 
voor dit briljante plan?

Bij de laatste discussie over spoor en doorstroming 
met de 17(!) varianten gevraagd aan de ProRail 
man wat mijn idee nu zou kosten; schrik niet 300 

miljoen euro! Meteen ook protesten in de zaal van 
de bewoners van de Vondelstraat en Schelgeest 
natuurlijk! Voorspelbaar. Maar helaas zal elke struc-
turele wijziging in de verkeersstromen pijn doen. 
En inderdaad een duivels dilemma om een goede 
keus te maken.

Uiteraard beschik ik momenteel niet meer over de 
actuele cijfers met betrekking tot de verkeersstro-
men, waaraan mijn gründliche oplossing getoetst 
kan worden op de lange termijn, maar als men een 
dubbelspoor naar Alkmaar gaat aanleggen in ver-
band met de toekomstige railbehoefte, zou een 
nadere bestudering en berekening van kosten en 
opbrengsten positief kunnen zijn van mijn plan.

Mogelijk zijn meerdere aanpassingen nodig die 
kosten meebrengen. Zoals bij de overgang van de 
Zeeweg, de N 513. Terwijl ook de aansluiting aan 
het aanwezige wegennet in Bakkum-Noord be-
paald niet gratis zal zijn. Ook bij ProRail weet men 
dat men nooit voor een dubbeltje op de eerste 
rang kan zitten.

Dhr. Ten Holder, Castricum

Natuurtuin weer 
voor publiek geopend
Bakkum - De vogels zingen, 
de vlinders fladderen en de bij-
en zoemen. Duintuin De Doorn-
duyn doet in het komende 
weekeinde mee aan de groene 
route met het thema ‘Dans van 
groen en kleuren’ die door de 
hele provincie loopt. De natuur-
tuin aan de Duinweg 2 meet 
maar liefst 2,5 hectare en is ze-
ker de moeite van het bekijken 
waard. Te zien zijn onder meer 
de Phlox, Hosta, Alstroemeria, 
Fuchsia, Oxalis en diverse vas-
te planten. De tuin is zowel za-

terdag als zondag geopend van 
11.00 tot 16.00 uur en de toe-
gangsprijs bedraagt 4 euro. 
Groepen (vanaf tien personen) 
kunnen een afspraak maken 
voor een rondleiding met kof-
fie/thee en wat lekkers, in dat 
geval bedraagt de toegangs-
prijs 10 euro. 
Uitgebreide informatie is op 
www.doornduyn.nl te vinden, 
voor informatie over andere te 
bezoeken locaties in de provin-
cie kan men op  www.degroene-
route.nl terecht.



Trainer Ari Smit wil graag hardlopers goed be-
geleiden. Zijn trainingsgroep bestaat uit atle-
ten die zich samen voorbereiden, dat stimu-
leert en biedt een hoop gezelligheid. Zo vieren 
ze de dag na de Halve en Kwart marathon met 
een gezellig etentje in het clubhuis dat ze de-
ze zware wedstrijd volbracht hebben. De Cas-
tricumse atletiekvereniging heeft een speci-
ale trainingsstage voor lopers die zich speci-
� ek op die 21 of 10 kilometer willen voorberei-
den. Uitgangspunt is dat de lopers drie trainin-
gen in de week gaan doen. Op maandagavond 
staat altijd een lange duurloop met tempovari-
aties op het programma. Op woensdagavond 
wordt vooral getraind via korte intervallen, ter-
wijl op zaterdag wordt getraind via een com-
binatie van intervallen en tempoduurlopen. In 
een aantal gevallen wordt daarbij ook getraind 
op de duinen en op het strand, zodat de deel-
nemers het Egmond gevoel alvast ervaren.

Deskundige begeleiding
Trainer Ari Smit: ,,We trainen als groep samen. 
Wanneer nodig delen we de groep op in klei-
nere groepjes, waarbij de snelheid en het par-
cours worden aangepast. Het groepsgevoel 
blijft behouden. Lopers ervaren dit als zeer 
prettig. Als aanvangsniveau gaan we er vanuit 
dat de deelnemers in ongeveer een uur zo’n 10 
kilometer kunnen lopen. In ruim vier maanden 
wordt dit uitgebreid, zodat je begin januari in 
staat bent om de halve marathon te volbren-

gen. Door de goede voorbereiding en geleide-
lijke opbouw qua trainingskilometers voorkom 
je blessures. De groep bestaat uit enthousias-
te hardlopers die bijna allemaal mee-
doen aan de Egmond Halve Marathon. 
Je loopt met andere lopers die ook in 
jouw tempo lopen. Tijdens de stage krijg 
je advies over voeding en kleding, leer 
je veel over looptechniek en krijg je ve-
le looptips zodat je wedstrijden van 10 
tot ruim 21 kilometer goed en ontspan-
nen kunt lopen.’’

Tijdstip trainingen
De trainingen vinden plaats op maan-
dag van 19.30 tot 20.45 uur (training 
op atletiekbaan of op de weg), woens-
dag van 19.30 tot 20.45 uur (training 
op atletiekbaan) en zaterdag van 09.15 
tot 10.45 uur (training in duinen/strand, 
vertrek vanaf atletiekbaan).

Kosten
Naast de trainingen krijgen de deelne-
mers aan deze Egmondstage boven-
dien een gratis startbewijs voor een van 
de AVC Duin- & Strandlopen. De tota-
le kosten voor de stage bedragen 80 euro. Lo-
pers zijn op zaterdag 5 september of maandag 
7 september van harte welkom om vrijblijvend 
mee te trainen. Ze kunnen (na online aanmel-
ding) starten vanaf het clubhuis van AV Cas-

Castricum - Vanaf zaterdag 5 september 2020 tot begin januari 2021 organiseert Atletiek-
vereniging Castricum voor recreatieve lopers hardlooptrainingen. Deze trainingen, be-
kend als de AVC-Egmondstage, zijn bedoeld om op 10 januari 2021 bij de Halve Marathon 
van Egmond goed voorbereid aan de start te staan.

Dansen doe je bij clubMariz

Vanaf 2 tot 80+
Voor de allerkleinsten biedt clubMariz 
korte cursussen Peuterdans en Mini 
Kids Dans. Vanaf groep 3 kunnen leer-
lingen kiezen uit HipHop, Pop-Show-
Musical, Ballet & Breakdance en vanaf 
groep 5 ook uit Modern.

Sportlessen
Voor de sportievelingen biedt club-
Mariz diverse sportlessen zoals Pi-
loxing, Essentrics, Zumba en Zum-
ba Gold. Al deze lessen kunnen wor-
den gevolgd met een onbeperkt gel-
dige 10-rittenkaart. Bij het volgen 

van meer lessen in dezelf-
de week geldt een zeer aan-
trekkelijke korting.

Danslessen voor 
volwassenen
Naast HipHop 25+ kunnen 
volwassenen er vanzelfspre-
kend ook terecht voor een 
spicy Salsacursus of Argen-
tijnse Tango. Voor de stijl-
dansers zijn er, naast de So-
cial Club 55+ op vrijdagmid-
dag, elke zondag drie groe-
pen voor verschillende ni-
veaus. Ga naar www.club-
mariz.nl voor uitgebreide in-
formatie en om in te schrij-
ven. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Dansschool clubMariz heeft een eigen locatie van 650 vier-
kante meter aan de Dorpsstraat 72 met twee professionele danszalen. Die 
zijn voorzien van een speciale dansvloer ter voorkoming van blessures, 
spiegelwanden, versterkt geluid en een podium in de grootste zaal. Vrij-
wel alle lessen worden verzorgd door professionele gediplomeerde full-
time dansleraren.

Egmondstage
Optimale voorbereiding 
op Egmond Halve Marathon

wij gaan weer beginnen!

Dirigentenopleiding
Schagerbrug - Muziekpraktijk Karel Kok geeft op 22 augustus (10.00 - 12.00 
uur) een Introductieworkshop Meerjarige Dirigentenopleidingen met uitge-
breide informatie over inhoud van de opleidingen, criteria en vakkenpakket. 

Tevens advies over persoonlijke mogelijkheden. Gratis deelname! Muziekprak-
tijk Karel Kok, Centrum voor inspiratie en ontwikkeling, Grote Sloot 341, 1751 
LC Schagerbrug. Tel. 06 51661564, e-mail: karelkok@xs4all.nl. 
Zie ook www.muziekpraktijkkarelkok.nl. (Foto: aangeleverd)

tricum. Na a� oop van deze training (die gegeven 
wordt door trainer Ari Smit) beslissen ze of ze gaan 
deelnemen aan de Egmond loopstage.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is gewenst, dat kan via het for-

mulier op https://www.avcastricum.nl/egmond-
stage. Op basis hiervan weet de trainer hoeveel lo-
pers er komen meedoen aan de eerste training. Je 
kunt daarna beslissen of je deelneemt aan de Eg-
mondstage! (Foto: aangeleverd)



14 19 augustus 2020

Yanne Dorenbos raakt op stoom

Toch wist Yanne Dorenbos, mo-
menteel bezig in ontspannen 
sfeer een plek te heroveren op 
het nationale podium, een eind-
tijd neer te zetten krap onder de 
51 minuten en wel 50.56 minu-
ten. Dat is een verbetering is van 
1¾ minuut van zijn oude bes-
te tijd. Dave van Kuilenburg uit 
Heiloo moest 28 seconden toe-
geven op Yanne met een slottijd 
van 51.24 minuten, wat voor hem 
ook een persoonlijke verbetering 
is met 6 seconden. Oudere broer 
Walter van Kuilenburg moest in 
de broedermoord zijn meerde-
re ervaren in Dave met een ach-
terstand van ruim twee minuten. 
Dat de hoge temperatuur ook 
slachto�ers maakte in de uitein-
delijk geklokte tijden was duide-
lijk, maar Gerrit Jansen uit Scha-
gen bewees dat het nog erger 
kon. Jansen moest na ruim half-

koers zijn rit afbreken door over-
verhitting met daarmee gepaard 
gaande duizelingen. Onderuitge-
zakt en dizzy tegen zijn auto leu-
nend, probeerde  hij te herstellen 
en werd door medestrijders voor-
zien van de nodige verfrissing, 
zodat hij weldra weer het manne-
tje was.

De twee nieuwkomers, waarvan 
de eerste eigenlijk herintreder, Al-
dert Zegwaard en Stevo Akker-
man, respectievelijk uit Castricum 
en Alkmaar, lieten beiden een ge-
degen indruk achter. Stevo Akker-
man liet zien dat hij in de nabije 
toekomst mee kan doen om een 
plek in de top drie van het snel-
heidsklassement. Dit keer moest 
Stevo wegens pech na ruim ze-
ven omlopen uit koers. Wat er 
met Vincent Beentjes uit Castri-
cum aan de hand was kon nie-

mand verklaren. Zelfs zijn eigen 
uitleg gaf niet de gevraagde dui-
delijkheid. Met een persoonlijk 
record van 51.19 min, goed voor 
een tweede plek achter Lars Vol-
kers, zou hij toch voor de eerste 
plek moeten kunnen gaan mee-
doen. Het leek echter wel een rit-
je van een toerist, waarvan we 
de eindtijd niet vermelden, om-
dat die Beentjes niet waardig is 
om aan de buitenwacht wereld-
kundig te maken. Misschien was 
de warmte hier wel debet aan, 
zodat hij per abuis zijn verkeer-
de mountainbike uit zijn schuur-
tje gehaald had. Of dacht Vin-
cent dat deze avond alles down 
hill gereden diende te worden? 
Maar na a�oop, tijdens de evalu-
atie tussen de deelnemers was er 
van enige verwarring bij Vincent 
Beentjes geen sprake en deed hij 
alles af met: ,,Zo kon ik lekker rus-
tig �etsen.’’

Uitslag: 1. Yanne Dorenbos, Cas-
tricum (50.56 min); 2. Dave van 
Kuilenburg, Heiloo (51.24 min); 
3. Walter van Kuilenburg, Am-
sterdam (53.28 min); 4. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan den 
Hoef (57.00 min); 5. Aldert Zeg-
waard, Castricum (58.20 min)

Akersloot - Yanne Dorenbos uit Castricum heeft donderdag op 
het tijdritparcours de snelste tijdlaten afdrukken in de wekelijk-
se strijd tegen de klok op sportcomplex De Cloppenburgh. Waar 
Lars Volkers uit Schagen, ditmaal afwezig, momenteel het snel-
heidsklassement van de Kids and Parents Bikeschool (KPB) aan-
voert met een tijd van 49.34 minuten over de tien omlopen, 
moesten de deelnemers nu onder extreme hitte proberen deze 
tijd te benaderen of zelfs aan te vallen. Beide opties bleven door 
de omstandigheden buiten schot.

Blue Coat in De Oude Keuken
Bakkum - Op zondag 23 augus-
tus speelt Blue Coat in restau-
rant De Oude Keuken. Deze band 
heeft vele jazz standards op het 
repertoire staan, met daarnaast 
latin- en bluescomposities. De 
band streeft een open sound na, 
met veel dynamiek en brengt zo-
wel stevige swing als intieme bal-
lads met veel improvisatie.

Speelvreugde staat bij de Blue 
Coaters hoog in het vaandel en 
dit werkt aanstekelijk bij het pu-
bliek. De groep bestaat uit Aalts-
je Hoekstra (zang), Hans Beljon 
(drums), Klaas Doedens (basgi-
taar/contrabas), Jaap Hartog (gi-
taar), Gabriel Reus (tenorsax) en 
Tjeerd Andringa (gitaar). Het op-
treden begint om 15.00 uur. 
Restaurant De Oude Keuken is 
gevestigd aan de Oude Parklaan 
117 te Bakkum.
Kijk op www.deoudekeuken.net 
voor meer informatie. (Foto: aan-
geleverd)

Jeu de Boules
Clubkampioenschap De Stetters

Castricum - Jeu de Boulesver-
eniging De Stetters heeft zater-
dag het clubkampioenschap ge-
houden. In andere jaren werden 
de wedstrijden over meerdere 
avonden gespreid, maar in ver-
band met de coronaregels is be-
sloten om het dit keer tot één dag 
te beperken. Negentien teams 
waren bij de start van de partij en 
na vier partijen werd duidelijk wie 
de �nale zouden gaan spelen. Dat 
werden Anna Lind en Erik Fraikin 
tegen Cor Kuiper en Kees Zonne-
veld. Anne en Erik, in het dage-
lijks leven ook een stel, werden de 
winnaars van het clubkampioen-
schap. Iedereen die eens wil ko-
men kijken of zelf een balletje wil 
gooien bij De Stetters is welkom 
op sportpark Wouterland aan de 
Van Haerlemlaan 31a. Een proef-
deelname is gratis en vrijblijvend. 
Spelmateriaal is ter plaatse aan-
wezig. (Foto: aangeleverd)

M-side

Het selectievoetbal bij Meervo-
gels’31 maakt momenteel dus 
goede tijden door, maar dat is 
echt wel anders geweest: zo rond 
de eeuwwisseling vond ons eer-
ste zichzelf terug in de kelder van 
het amateurvoetbal en speelde 
enige tijd in de vijfde en de toen 
nog bestaande zesde klasse. De 
spelers werkten hard, maar er 
was eenvoudigweg tekort kwali-
teit in de groep om hoge ogen te 
gooien. Seizoenenlang werden 
vaste supporters en toeschou-
wers die eens aan kwamen waai-
en, vergast op een spelletje ren je 
rot en zij liepen dan ook vaak na 
negentig minuten hoofdschud-
dend van het complex af. Nog-
maals, er werd hard gewerkt, 
maar voor splijtende combina-
ties en driehoekjes moest je des-
tijds niet bij de geelzwarten zijn. 
Het was dus niet vreemd dat de 
supportersschare langzamer-
hand afnam en het dieptepunt 
bereikt moet zijn toen het vlag-
genschip op een sombere na-
jaarsdag een uitwedstrijd speel-
de bij Callantsoog van trainer Hu-
go Hovenkamp. Pas toen het be-
ginsignaal van de dienstdoen-
de arbiter klonk, ontwaarde ik, 
bij de toegangspoort, de eerste 
en enige twee diehard fans, die 
ons die miezerige middag in de 
badplaats zouden steunen. Eén 
van de twee was de destijds al-
tijd aanwezige Piet Frantsen en 

hij verdient een standbeeld. De 
gifbeker wat support betreft was 
toen wel zo’n beetje leeg en in 
2005 vond een aantal mensen 
dat dit toch echt anders moest.

De M-side werd weer nieuw le-
ven ingeblazen en dat gebeur-
de in de periode, waarin Meer-
vogels 1 in de zesde klasse debu-
teerde en ons het schaamrood 
op de kaken stond. Daar moes-
ten we gauw uit vandaan en dat 
moest met zoveel mogelijk steun 
vanaf de zijlijn. De prominen-
ten Bart Dekker en Rob van der 
Eng waren de mannen van het 
eerste uur, die velen enthousi-
asmeerden en zo gebeurde het 
dat Meervogels bij een uitwed-
strijd in Jisp in de zesde klasse 
meer dan honderd uitsupporters 
meenam. Geloof me, die kwa-
men niet voor oogstrelend voet-
bal, maar als je met zovelen bent, 
wordt het vanzelf gezellig langs 
de lijn. Dat de resultaten in deze 
laagste klasse goed waren, mag 
geen wonder heten en dat het 
kampioenschap al snel gevierd 
kon worden, ook niet. De weg 
omhoog was weer ingeslagen, 

maar veel belangrijker: er zat 
weer reuring in de club en men 
wilde er weer bijhoren.

Bart en Rob begrepen dat jeug-
dige inbreng in het M-side be-
stuur cruciaal was en trokken de 
als voetballer net gestopte Erik 
Blokker aan. De binding met de 
jeugd was daar en de M-side 
ging groeien heen. De merchan-
dise kwam goed op gang, bus-
reizen naar uitwedstrijden geor-
ganiseerd, gastsprekers binnen-
gehaald en de poortloterij nieuw 
leven ingeblazen. Daarnaast na-
tuurlijk niet te vergeten de lu-
dieke acties bij de derby’s. Bart 
en Rob konden zo met een ge-
rust hart een stapje terug doen 
en voorzitter Erik en vice-voorzit-
ter Léon Kerssens weten zich ge-
steund door vele helpende han-
den en inmiddels maar liefst vier-
honderd leden. Zaak is natuur-
lijk om dit vast te houden en mis-
schien zelfs uit te bouwen. Over 
supporters hebben we meestal 
niet meer te klagen; zowel uit als 
thuis zien we een vaste schare en 
dan denk ik soms toch nog even 
terug aan ene Piet Frantsen...

De M-side roert zich. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe thriller van Frank van Zwol
Akersloot - Thrillerauteur Frank 
van Zwol publiceert een nieu-
we titel in de Tom Brandt reeks: 
‘Van de radar’. Deze keer stuurt 
de Akersloter auteur zijn ge-
heim agent Tom Brandt naar 
Noorwegen om een vermiste 
cybersecurity-expert op te spo-
ren. Dat die speurtocht niet be-
paald gladjes verloopt laat zich 
raden. Tom is nog niet geland 
of hij ligt al in de clinch met de 
plaatselijke politie en de Ame-
rikaanse geheime dienst NSA.

Zoals in al zijn boeken is het ver-
haal gebaseerd op feitelijke ge-
beurtenissen. Ook ‘Van de radar’ 
bevat een sterk factionelement: 
De verdwijning van de prominen-
te Nederlandse cybersecurity-ex-
pert Arjen Kamphuis, exact twee 
jaar geleden nabij Bodø in Noord-
Noorwegen. De mysterieuze ver-
dwijning van Kamphuis, die on-

der meer bevriend was met Juli-
an Assange van Wikileaks en de 
Amerikaans klokkenluider Ed-
ward Snowden, is tot dusver on-

opgehelderd.
In ‘Van de radar’ kleurt Van Zwol 
in een �ctief verhaal de mogelij-
ke scenario’s in. Zoals altijd in zijn 
thrillers spelen de weerbarstige 
natuur en de avonturen van Tom 
Brandt een hoofdrol tegen een 
achtergrond van geopolitiek en 
internationale spionage. En net 
als in zijn eerdere thrillers heeft 
Van Zwol ter plaatse de nodige 
voetstappen in de bergen gezet 
om de setting levensecht neer te 
zetten. Een verhaal waarbij de ril-
lingen over je rug lopen.
In de Tom Brandt reeks versche-
nen eerder ‘Niemandsland’ en 
‘Schokgolf’.
‘Van de radar’ (ISBN 
9789024580699) kost 20,99 euro 
en is te koop bij de boekhandel 
of via de website van de auteur: 
frankvanzwol.nl. Het is ook als e-
book verkrijgbaar voor 12,99 eu-
ro. (Foto: aangeleverd)

Opening Peutercafé Castricum
Castricum - Op dinsdag 1 sep-
tember om 15.30 uur is de fees-
telijke opening van Peutercafé 
Castricum met veel leuke ver-
rassingen voor de peuters. Het 
doel van dit nieuwe project van 
Welzijn Castricum is een con-
tactruimte te bieden aan ou-
ders met kinderen van 0 tot 4 
jaar. Hier kunnen ouders (en 
grootouders) ervaringen met 
elkaar delen en interessante in-
formatie ontvangen, terwijl de 
kinderen spelen.

Op Maandag is er het Moederca-
fé  van 09.30 tot 11.00 uur met in-
teressante informatie voor moe-
ders en activiteiten voor de kin-
deren. Op dinsdag van 10.00 tot 
11.00 uur is er Spelen met Taal, 
waar de kinderen de taal oefe-
nen door middel van verhalen 
en spelletjes. Tenslotte zal er vrij-
dag bij het Ouder-Kindcafe ruim-
te zijn om samen ko�e te drin-
ken en praten terwijl de kinde-
ren spelen. Dit alles vindt plaats 
in het Buurt- en Biljartcentrum 

Castricum aan de Van Speykkade 
61. In verband met de maatrege-
len rond het coronavirus is voor-
af aanmelden noodzakelijk. Hier-
voor dient men te bellen naar 
nummer 06 42892157. 
Volg ook de Facebookgroep van 
het Peutercafé om op de hoog-
te te blijven van actuele onder-
werpen. Meer informatie over 
het project is bij Welzijn Castri-
cum (0251 656562 / info@welzijn-
castricum.nl) te verkrijgen. (Foto: 
aangeleverd)
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