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Castricum/Limmen/Akersloot - Ruim vijfhonderd kinderen timmerden en zaagden er afgelopen week op los in de 
drie timmerdorpen. Vorig jaar werd de huttenweek door corona afgeblazen, maar nu kon deze gelukkig weer door-
gaan. De kinderen konden zich helemaal uitleven en er verschenen de meest wonderlijk creaties, zoals dit spookhuis 
van Jaira, Suus, Lara en Elin (allen 8), waar geen mannenhand aan te pas kwam. Verderop in deze krant leest u een 
terugblik. Tekst en foto: Henk de Reus

Lekker de handen uit de mouwen

Castricum - Ramai Boschma, bekend van zijn foodtruck voor de verkoop van lokale en onbespoten producten op het 
Balatonfüredplein, staat tegenwoordig tijdens de markt op vrijdag op het Bakkerspleintje om dat wat levendiger te 
maken. Zijn vriendin Tanja Beentjes zegt daarover: ,,Hij organiseert diverse leuke dingen voor kinderen, zodat ze 
bijvoorbeeld met stoepkrijt aan de gang kunnen gaan of een spelletje ‘reuzemikado’ kunnen spelen. Ramai zorgt er ook 
voor dat jonge kunstenaars en ondernemers hier een podium krijgen om zich te presenteren en elkaar in de schijnwer-
pers te zetten.” Het laatste wordt beaamd door keramist Lieke Hendrikse, die afgelopen vrijdag een demonstratie 
pottenbakken gaf: ,,Ontzettend leuk om te doen. Het is de hele dag behoorlijk druk geweest. Ook veel jonge kinderen 
zijn erg enthousiast over het ambacht.” Een prima initiatief dus van ondernemer Boschma, die nieuwe kandidaten 
oproept zich bij hem aan te melden via marcom@ramaisfoodtruck.nl of 06 81917200.Tekst en foto: Hans Boot

Podium voor jonge 
kunstenaars en ondernemers

Castricum - Op diverse locaties in 
Castricum hebben vorige week wonin-
ginbraken plaatsgevonden. In de 
meeste gevallen kwamen de daders 
binnen door het openbreken van het 
voordeurslot. De politie heeft nog 
geen duidelijk beeld van wat er zoal is 
weggenomen. Bij één woning 
probeerde men ook op een andere 
manier binnen te komen. Daarbij is 
veel schade ontstaan. Ook een woning 
in Limmen werd doelwit van inbrekers. 
In de nacht van vorige week dinsdag 
op woensdag is bovendien ingebroken 
in een bestelauto aan de M. Krophol-

lerlaan in Castricum. Het voertuig bleek 
de volgende dag niet meer op slot te 
zijn en al het aanwezige gereedschap 
was verdwenen. Ook een bedrijfsauto 
aan het Fluitekruidpad in Akersloot 
werd in het afgelopen weekeinde het 
doelwit van diefstal. Er is veel gereed-
schap weggenomen. Vorige week werd 
in de nacht van zondag op maandag 
gezien hoe twee mannen met bivak-
mutsen op en zaklampen in de hand 
belangstelling hadden voor auto’s die 
aan de Gobatstraat geparkeerd 
stonden. De politie zette de wijk af, 
maar trof niemand aan.

Diverse inbraken gepleegd

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

FIJNGESNEDEN SHOARMA 
MET KNOFLOOKSAUS OF 

SHOARMASAUS
50% KORTING

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
BOEUF STROGANOFF MET GE-

KOOKTE KRIEL EN RATATOUILLE
 SAMEN € 6,99

SOEP VAN DE WEEK:
CHAMPIGNONSOEP MET 

HOLLANDSE CHAMPIGNONS 
PER POT € 3,99

VLEESWARENTRIO 
GEBRADEN GEHAKT, CORNED 

BEEF, KIPROLLADE € 5,99

geen zorgen
wij bezorgen

snackbistrodetoren.nl

donderdag

kroketten

halve
prijs

VANILLE APPAREIL MET VERSE FRAMBOZEN IN EEN LICHT BROSSE KOEK

10,95

FRAMBOZEN CROUTE
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DONDERDAG 26 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met leden van koor 
Cantare.

ZONDAG 29 AUGUSTUS
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. R. Blaauw
Gelijktijdig op radio Castricum en 
via een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

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

Protestantse Gemeente 
Limmen, aanvang 10.00 uur    ds. 
G. van Reeuwijk.

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

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met spontaan vakantie-
koor. Voorganger: Dhr. K. Kroone.

DINSDAG 31 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, weekend zaterdag 8.00 tot 
maandag 8.00 uur en feestdagen 
Huisartsenpost Beverwijk (in het 
Rode Kruis Ziekenhuis), alleen 
volgens telefonische afspraak: 
(0251) 265265. Bij contact met 
de post wordt gevraagd om 
verzekeringsgegevens, zorg dat 
u deze paraat heeft.

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
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

Door Aart Tóth

Bij het maken van een afspraak val je 
al meteen in de prijzen met een goed 
gevulde goodiebag ter waarde van 
maar liefst dertig euro. We hadden 
het er al eerder over, maar toen 
betrof het nog alleen Paola’s 
Kapsalon, die er al gevestigd was. 
Intussen is het een compleet beauty-
centrum geworden. Je kunt er 
binnenkomen met een kapsel om op 
te schieten, rugpijn en obesitasver-
schijnselen en na enige tijd als 
herboren naar buiten lopen met een 
uiterlijke en innerlijke metamorfose.

Je kent dat wel; het gevoel dat je er 
niet uitziet, hier en daar wat lichame-

lijke pijntjes en een uitstraling dat je 
te dik bent. Dan is een upgrade via 
een bezoek aan het Beautycentrum 
Castricum eigenlijk een must. Zo kun 
je er voor het verhelpen van 
beperkte gedachten, patronen en 
slapeloosheid terecht bij Enerzien of 
Anouk Lute voor hypnotherapie om 
weer lekker in je vel te zitten. Lillian 
van Enerzien is coach, hypnothera-
peut en Reiki-therapeut. Je kunt ze 
terugvinden voor meer directe infor-
matie op www.enerzien.nl / 06 
23091459 en Anouk via www.
anouklutehypnotherapie.nl. Jonna 
Schneiders van For You Two helpt je 
binnen de kortste keren af van die 
pijntjes via een welnessmassage en 
gedurende de maanden september/

oktober met 15% korting. Voor meer 
info, via www.foryoutwo.nl of bel 
meteen voor een afspraak via 06 
20010652.

Ook het opstaan in de ochtend kan 
wel eens tot schrikreacties leiden als 
je een blik in de spiegel werpt. Zou 
een strijkbout helpen? Waarschijnlijk 
een iets te rigoureuze oplossing. 
Maar een bezoekje aan Schoonheids-
salon Zense for Beauty kan binnen-
kort voor een prachtige remake 
zorgen, waar Miranda Slump zorg 
voor draagt. Zij is op www.zensefor-
beauty.nl te vinden. De remake is 
niet compleet zonder een kapsel van 
Paola’s Kapsalon, die je met en 
zonder afspraak kunt bezoeken via 
www.paolaskapsalon.nl of bel even 
naar 0251 730469.

Allen zien je graag terug op zaterdag 
28 augustus bij de feestelijke 
opening!

Castricum - Schrijf zaterdag 28 augustus maar op de kalender of noteer 
in de agenda. Je kunt dan geheel vrijblijvend binnenlopen bij Beautycen-
trum Castricum aan de Burgemeester Mooijstraat 24c, onder Pilkes 
Fietsen. Op deze feestelijke openingsdag kun je je blik verruimen en 
misschien zelfs meteen een afspraak maken.

Beautycentrum Castricum
een complete uitdaging

Van links naar rechts: Roxane, Paola en Jonna, klaar om aan de slag te gaan met de metamorfose. Foto: Aart Tóth

Castricum - Voor iedereen die wil 
leren omgaan met computers of zich 
speci�eke vaardigheden eigen wil 
maken, zoals e-mailen, beeldbellen 
of het gebruikmaken van de digitale 
overheid, biedt Bibliotheek Kenne-
merwaard een oplossing. Belangstel-
lenden kunnen hier gratis computer-
lessen krijgen op het eigen niveau. In 
kleine groepen werken de cursisten 
onder deskundige begeleiding aan 
het halen van het gestelde doel. De 
gratis computerlessen gaan deze 
maand weer van start en vinden 
plaats op basis van de geldende 
COVID-19-richtlijnen. Aanmelden 
kan bij de klantenservice van Biblio-
theek Kennemerwaard (072 5156644 
/ klantenservice@bknw.nl).

Gratis computer-
lessen in bibliotheek

Wereldwinkel Castricum wordt louter 
gerund door ongeveer dertig vrijwil-
ligers en een groot deel van de winst 
gaat elk jaar naar drie lokaal georga-
niseerde goede doelen: Stichting 
Straatkinderen van Kathmandu, 
Stichting Werkgroep Ontwikkelings-
samenwerking Limmen (WOL, 
onderwijs in Burkina Faso) en Werk-
groep Castricum voor Ethiopië. Meer-

dere lokale ondernemers steunen 
dan ook de verbouwing van de 
wereldwinkel, waardoor het pand 
aan de Smeetslaan straks weer hele-
maal up-to-date en fris zal ogen. 
Maar eerst genieten alle medewer-
kers nog van het gezellige Bakkers-
pleintje! Kijk op www.wereldwinkel-
castricum.nl voor meer informatie of 
op Facebook en Instagram.

Wereldwinkel Castricum 
tijdelijk op Bakkerspleintje 1B
Castricum - Het zijn spannende en leuke tijden voor Wereldwinkel 
Castricum. Na een zeer succesvolle opruiming van de voorraad in het 
pand aan de Smeetslaan, wordt de verkoop nu voortgezet op het adres 
Bakkerspleintje 1B. Midden in het centrum genieten de vrijwilligers van 
de nieuwe omgeving en ook van nieuwe klanten. De winkel is heel 
gezellig ingericht en er is ruimte voor alle producten uit vooral Afrika, 
Azië, Zuid-Amerika en Mexico.

Een aantal vrijwilligers van Wereldwinkel Castricum bij het tijdelijke onderkomen 
aan het Bakkerspleintje. Foto: aangeleverd



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Overzicht coronamaatregelen 
 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap 
de 1,5 meter afstand loslaten. Eerst per 30 augustus in het mbo, hbo en wo. De overige 

huidige maatregelen zijn verlengd tot en met 19 september.

13 augustus 2021

Evenementen

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Met coronatoegangsbewijzen: 
•     Meer bezoekers mogelijk. 
•     Kleinschalige evenementen 

buiten zonder vaste zitplaats en 
van maximaal 1 dag met 
maximaal 750 bezoekers 
toegestaan. 

•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Algemeen

Mondkapjesplicht

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

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek mogelijk.

Onderwijs

Fysiek onderwijs op basisscholen 
en in het voortgezet onderwijs 
toegestaan. 

 
Per 30 augustus fysiek onderwijs in 
het mbo, hbo en wo toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan. 

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

 .

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

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 
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woensdag 25 augustus 2021 

Militaire oefening tussen Schoorl en Wijk aan 
Zee
Van 6 tot en met 10 september 2021 
houdt het 11e Infanteriebataljon van de 
11 Luchtmobiele Brigade een militaire 
oefening tussen Schoorl en Wijk aan 
Zee. Vanuit complex Bergen vinden aller-
lei sportieve activiteiten plaats, waarbij 
het strand en de duinen zoveel moge-
lijk vermeden worden. Aan de oefening 
doen 80 deelnemers mee die daarbij ook 

gebruik maken van een aantal legervoer-
tuigen. 

Indien er door de oefening onverhoopt 
schade is ontstaan, kunt u de schade 
melden aan het m inisterie van Defensie 
via telefoonnummer (030)2180420 of per 
e-mail aan jdvclaims@mindef.nl. 

Gemeentenieuws

Op donderdag 26 en vrijdag 27 augustus 
verwijdert afdeling Handhaving alle wees-
fi etsen op het station van Castricum. Het 
gaat om de fi etsen die in week 27 voor-
zien zijn van een label en niet zijn verwij-

derd door de eigenaar. 
Weesfi etsen zijn fi etsen die onnodig stal-
lingsplekken bezet houden en langere tijd 
niet zijn gebruikt. 

 Verwijderen weesfi etsen

Inhoud bestemmingsplan
Het plan voorziet in de herontwikkeling van jachthaven Laamens aan de Geesterweg 
10 te Akersloot tot woningbouwlocatie bestaande uit: 90 appartementen (waarvan 27 
in het sociale segment) verdeeld over verschillende gebouwen, 14 recreatiearken en 
een plein met een horecavoorziening aan het water. Er wordt een parkeerkelder gere-
aliseerd en het bestaande parkeerterrein aan de Geesterweg blijft gehandhaafd. De 
bestaande gebouwen worden gesloopt, de havenkom blijft nagenoeg geheel in tact.
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U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op dit moment 
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. 
Meer informatie kunt u vinden op www.
castricum.nl/virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op 
castricum.raadsinformatie.nl. 
 
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. Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u 
tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, meld u dan aan via de griffi  e. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 30 augustus 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-
gen van de raad kunt u bij de griffi  e terecht. 
Dat kan per mail via raadsgriffi  e@castri-
cum.nl, of telefonisch via 088 909 7014, 
088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

Inhoud
Het plan voorziet in de herontwikkeling van jachthaven Laamens aan de Geesterweg 
10 te Akersloot tot woningbouwlocatie bestaande uit: 90 appartementen (waarvan 27 
in het sociale segment) verdeeld over verschillende gebouwen, 14 recreatiearken en 
een plein met een horecavoorziening aan het water. Er wordt een parkeerkelder gere-
aliseerd en het bestaande parkeerterrein aan de Geesterweg blijft gehandhaafd. De 
bestaande gebouwen worden gesloopt, de havenkom blijft nagenoeg geheel in tact.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op offi  -
cielebekendmakingen.nl vindt u de offi  ciële publicatie. Vanaf 26 augustus 2021 tot en 
met 6 oktober 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode 
kunt u een zienswijze indienen.

Crisis- en herstelwet
Op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a, van de Crisis- en herstelwet is, in com-
binatie met nummer 3, onder 3.1, van Bijlage I bij de Crisis- en herstelwet, Afdeling 2 
van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing op deze besluiten. Dit 
brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden 
in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. De beroepsgronden kunnen na 
afl oop van de beroepstermijn niet worden aangevuld. Het beroep wordt niet-ontvan-
kelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn niet alle beroepsgronden zijn inge-
diend. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld. Deze procedure is nu 
nog niet aan de orde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Richard van den Haak, team Plan-
nen en Projecten via 14 0251.

Bekendmaking ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder, 
bestemmingsplan ‘Laamens Akersloot’.

 

 Agenda Raadsplein 2 september 2021
Voorlopige Agenda Raadsinformatieavond / commissie 
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 21.00 Commissie vervolgbehandeling defi nitief ontwerp 
 groenbeleidsplan inclusief moties en amendementen* 

    
20.30 – 21.00 Commissie kadernota fusie en samenwerking 
    

 Pauze
21.15 – 22.00 Commissie Protocol Veilig werken  
    

21.15 – 22.00  Toestemming tot wijziging GR GGD i.v.m. opname Veilig Thuis

Ontwerp bestemmingsplan jachthaven  Laamens Akersloot
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Gemeentenieuws
woensdag 25 augustus 2021 

Gemeentenieuws

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 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

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

a

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Johan Willem Frisostraat 23 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 19 augustus 2021 (WABO2101664)
Prinses Irenestraat 19 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ont-
vangst 17 augustus 2021 (WABO2101657)
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.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

(tegenover) Buwitsacker 11 in Castricum, het aanleggen van een vlindertuin in 

plantsoen, verzenddatum 19 juni 2021 (WABO2101013)
Dotterbloem 27 in Castricum het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 2 
augustus 2021 (WABO2101525)
Pirola 7 in Castricum het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 17 juni 2021 
(WABO2101197)
Prins Hendrikstraat 29 in Castricum het bouwen van een schuur, verzenddatum 
22 juni 2021 (WABO2100810)
Poelven 25 in Castricum het bouwen van een schuur, verzenddatum 8 juli 2021 
(WABO2101310)
Thalia 15 in Limmen het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 15 juli 2021 
(WABO2101216)
Westerweg 94 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 6 juli 2021 
(WABO2101080)
Zonnedauw 17 in Limmen het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 24 juni 
2021 (WABO2101058)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Geelvinckstraat 35 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw t.b.v. mantel-
zorg, verzenddatum 24 juni 2021 (WABO2100960)
Hoocamp 23 in Akersloot, het bouwen van een veranda, verzenddatum 29 juni 
2021 (WABO2101057)
Oosterbuurt achter 5 (kadastraal H308 en gedeeltelijk H172) in Castricum, 
het plaatsen van bijenkasten en het houden van bijen, verzenddatum 10 juli 2021 
(WABO2101032)
Kadastraal perceelnummer 127 Sectie K in Akersloot, het vervangen van een 
steiger, verzenddatum 22 juli 2021 (WABO2100842)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor drie woningen aan de Geversweg in 
Castricum.
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter vaststelling van hogere waarden 
voor de nieuwe woningen die aan de Geesterweg zijn gelegen.
De geluidbelasting op deze woningen is ten gevolge van het wegverkeerslawaai met 59 
dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale toelaat-
bare waarde van 63 dB.
Omdat de voorkeursgrenswaarde is overschreden zijn bron- en overdrachtmaatregelen
onderzocht. 
Afstand vergroten. Het plan voorziet in een nieuwe invulling van een kavel. Tussen de 
weg en de jachthaven is beperkte ruimte. Hierdoor kan de afstand niet vergroot worden 
zonder dat dit
ten koste gaat aan woningen. Deze maatregel is daarom niet uitvoerbaar.
Afscherming. Tussen de Geesterweg en de woningen is een beperkte ruimte. Het plaat-
sen van afscherming is en stedenbouwkundig en landschappelijk niet acceptabel. Deze 
maatregel is daarom niet aanvaardbaar.
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op grond van artikel 83 jo 
110a van de Wet geluidhinder, met betrekking tot deze woningen een hogere waarde vast 
te stellen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De stukken van dit ontwerp besluit liggen vanaf donderdag 26 augustus 2021 tot en met 
6 oktober 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. 

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

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding van ‘ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder, bestemmings-
plan Laamens Akersloot’.

Meer informatie
Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op afspraak) en meer informatie: dhr. R. van 
den Haak, tel. 14 0251 Castricum.
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Met dank aan de spontane mede-
werking van de leiding van De 
Bloemen, die meteen ja zei toen 
duidelijk werd dat de weersom-
standigheden een te grote risico-
factor vormden om Zomerboost 
even verderop in de buitenlucht op 
sportpark Noord End te organi-
seren. De tientallen vrijwilligers 
knipperden even met hun ogen en 
de verhuizing was een feit. Judo 
(Beentjes), dansen (Club Mariz), 

turnen (DOS), voetbal (FC 
Castricum), tafeltennis (TTV 
Castricum) en korfbal (Helios) 
stonden op de menukaart. ,,Dit heb 
ik nog nooit meegemaakt”, 
stamelde een vrijwilliger bij het 
tafeltennis. 
,,Vanaf de opening waren alle tafels 
bezet. We hebben al een paar 
talentjes ontdekt, maar dat was in 
feite onbelangrijk. Plezier stond 
voorop en daarin zijn we meer dan 

geslaagd.” Breakdance, hip hop, de 
dubbelminitrampoline, kappen en 
draaien, judo met attributen, drib-
belen; op de sportkermis lagen de 
uitdagingen voor het oprapen. 

De inzet van de jeugdige deelne-
mers was puur en fair. En soms, als 
het even tegenzat, was er een 
traan. Maar dat duurde nooit lang. 
Namens de organisatie keek Peter 
van Splunter alweer vooruit. 

,,Gezien de massale opkomst moet 
Zomerboost een vervolg krijgen. 
De sport vraagt daar om. Van de 
jongste jeugd tot de senioren, 
iedereen heeft een topdag achter 
de rug.”

Castricum - In de aanloop naar Zomerboost was er sprake van lichte 
scepsis. Zou de eerste editie wel aanslaan en hoe zou de verhuizing naar 
De Bloemen uitpakken? Kort na de opening om elf uur swingde de 
sporthal echter al uit zijn voegen en genoten honderden kinderen met 
hun ouders van het gevarieerde sportaanbod en de spectaculaire hoofd-
prijs: een rondje stormbaan.

Eerste editie van Zomerboost 
Sportfestival daverend succes

Het Zomerboost Sportfestival was vanaf het begin druk bezocht. Foto: aangeleverd
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De Woude - in het weekeinde van 28 
en 29 augustus exposeert Carla de 
Graaf haar werk in het kerkje op De 
Woude. Carla is geboren in 1960 als 
dromer en ziener, zij creëert kunst op 
gevoel. Ze laat in haar objecten de 
ontmoeting van mens en natuur tot 
uiting komen. Even stilstaan bij 
moeder natuur die onmisbaar is voor 
de balans in het leven. Haar kracht 
ligt in het werken met uiteenlopende 
materialen. Ze experimenteert graag 
met allerlei grondsto�en op zoek 
naar een substantie die het juiste 
e�ect geeft aan haar beelden, zoals 
brons, staal of steen. In combinatie 
met recyclemateriaal ontstaan daar-
door eigenzinnige beelden. Naast 
het maken van beelden schildert 
Carla graag op grote doeken, hierin 
verwerkt ze wederom regelmatig 
recyclemateriaal. Haar werk is te zien 

in het kerkje op De Woude zaterdag 
en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Expositie Carla de Graaf 
in kerkje De Woude

Het kunstwerk ‘Danswerk’ van Carla de 
Graaf. Foto: aangeleverd

Castricum - Tot 30 september expo-
seert Gerda Dekker haar schilderijen 
in de ontmoetingsruimte van de Tuin 
van Kapitein Rommel. Gerda voelt 
zich aangetrokken door de liefde en 
verbondenheid van moeder en kind. 
Dit brengt ze tot uiting in grote 
dierenschilderijen van 100 x 150 
centimeter. ,,In een periode van lock-
down heb ik het schilderen met 
acrylverf weer opgepakt”, vertelt 
Gerda. ,,Ik ben geïnspireerd door 
dieren in Afrika, bijvoorbeeld de 
olifanten, maar ook door apen, 
gira�en, tijgers en zwanen. De natuur 
is prachtig en overweldigend, 
vandaar ook een beetje de keuze 
voor het grote formaat.” Gerda heeft 

in het verleden aan meerdere exposi-
ties deelgenomen, soms in een 
groep, maar ook solo. De expositie is 
een mooi moment haar nieuwe werk 
op deze prachtige locatie te delen. 
,,De Tuin van Kapitein Rommel past, 
qua ambiance, ontzettend goed bij 
de stijl van mijn schilderijen en ik 
hoop dat dat alle bezoekers net 
zoveel genieten bij het zien van de 
doeken als dat ik plezier heb gehad 
bij het maken ervan”, vertelt Gerda 
verder. De Tuin van Kapitein Rommel 
is geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur. U 
kunt de expositie bewonderen en 
een heerlijk kopje ko�e of (kruiden)
thee komen drinken.

Gerda Dekker exposeert in 
de Tuin van Kapitein Rommel

De dieren in Afrika vormen voor Gerda Dekker een bron van inspiratie. 
Foto: aangeleverd

Olga Hesselink van team ‘Bakkum 
Bruist’ licht toe: ,,Sinds het begin van 
het jaar volgen we nauwkeurig wat 
de mogelijkheden zijn voor een 
mooi dorpsfeest en momenteel 
gelden nog steeds 
coronaprotocollen. 
Omdat we met bijna alle straten van 
Bakkum een feestelijke en veilige 
dag willen organiseren, is er nu nog 

te veel complexiteit om rekening 
mee te houden. We hebben daarom 
besloten dat het verstandiger is om 
af te zien van een groots, centraal 
georganiseerd ‘Bakkum Bruist’. 
Jammer, want na twee jaar pauze 
hebben we dankzij creatieve buurt-
genoten weer heel veel leuke ideeën 
op de plank liggen. We kunnen niet 
wachten op een gezellige kleedjes-

markt, versierde en muzikale straten 
en sportieve of culinaire activiteiten 
voor jong en oud.” 
Teamgenoot Remy Vels vult hoopvol 
en enthousiast aan: ,,Ons evenement 
zal in september 2022 echt wel terug 
zijn van weggeweest. Onze trouwe 
sponsors, de ondernemers uit 
Bakkum en Castricum, hebben veelal 
een moeilijk jaar achter de rug door 
winkel- en horecasluitingen. Het is 
�jn om te zien dat zij geleidelijk 
normaler kunnen ondernemen en 
net als wij weer zin in een feestje 
met hun buurtgenoten hebben.”

Bakkum - De jubileumeditie van het dorpsfeest ‘Bakkum Bruist’ stond bij 
veel Bakkummers met potlood in de agenda op 11 september. Het orga-
nisatiecomité heeft na goed overleg met de gemeente besloten om het 
evenement nog een jaartje uit te stellen.

Jubileumfeest ‘Bakkum Bruist’ 
schuift door naar 2022

In 2019 werden de straten van Bakkum voor het laatst sfeervol versierd ter 
gelegenheid van het buurtfeest. Foto: aangeleverd

Kinderen vanaf groep 2 (5-6 jarigen) 
kunnen zich aanmelden voor de 
Notenkrakers. In vijftien lessen 
maken ze op woensdagmiddag op 
een speelse manier kennis met 
muziek, ritmes en samen spelen. 
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich 
aanmelden voor de blazersklas of de 
slagwerkklas. In de slagwerkklas 
maken ze in tien lessen op maan-
dagmiddag niet alleen kennis met 
het drumstel en pauken, maar ook 
met melodische slagwerkinstru-
menten zoals de marimba en xylo-
foon. In de blazersklas leren ze in 

vijftien lessen op donderdagmiddag 
het begin van muzieknoten lezen, 
tellen en samen spelen. Dat doen ze 
op een blok�uit, want hiermee kun 
je al gelijk goed muziek maken. Ook 
maken ze tijdens de blazersklas 
kennis met de instrumenten die in 
de orkesten van Emergo gebruikt 
worden.

Na de blazersklas of slagwerkklas 
kunnen de kinderen overstappen op 
een instrument naar keuze. Dat 
instrument krijgen ze van Emergo in 
bruikleen, zo lang de voorraad 

strekt. De kinderen krijgen dan 
wekelijks les bij Toonbeeld en zodra 
ze het instrument een beetje 
beheersen gaan ze al meespelen in 
het opstaporkest van Emergo. In het 
opstaporkest oefenen ze elke week 
op leuke muziek onder leiding van 
een dirigent. Natuurlijk wordt die 
muziek tijdens concertjes uitge-
voerd voor publiek, want ook podiu-
mervaring is een leuk onderdeel van 
samen muziek maken. Ook als je al 
wat ouder bent, ben je bij Emergo 
natuurlijk van harte welkom om een 
instrument te leren bespelen. Neem 
contact op via info@emergo.org om 
de mogelijkheden te bespreken of 
bel met Maaike Pannekeet: 0251 
653231 (na 19.00 uur). Op de 
websites www.emergo.org en www.
toonbeeld.tv is veel achtergrondin-
formatie over de muzieklessen van 
Emergo te vinden.

Castricum - De bekende neuropsycholoog Erik Scherder heeft het in zijn 
tv-programma’s verschillende keren uitgelegd: muziek maken is goed 
voor de hersenen. Bij muziekvereniging Emergo weet men dat al meer 
dan honderd jaar. Maar muziek maken bij Emergo is ook gewoon erg 
leuk. Daarom start de vereniging bij voldoende aanmeldingen in samen-
werking met de muziekschool van Toonbeeld vanaf september weer met 
beginnersgroepen voor de jeugd.

Muziek maken bij Emergo, doe je mee?

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

zaterdag & zondag 15.00 uur 
André Rieu - Together Again

donderdag & vrijdag 20.00 uur
zondag 15.30 uur 

maandag 20.00 uur
woensdag 19.30 uur

The Father
donderdag 19.30 uur

zondag 19.30 uur 
maandag 19.30 uur

Druk
vrijdag 20.15 uur

woensdag 20.00 uur 
Envole-Moi

zaterdag 20.00 uur 
dinsdag 20.00 uur

The Hidden Life of Trees
zaterdag 19.30 uur
zondag 20.00 uur
dinsdag 19.30 uur

Luizenmoeder - de Film
zaterdag 15.30 uur 
zondag 12.30 uur

Paw Patrol - de film
zondag 13.00 uur

De nog grotere Slijmfilm

Programma 26 augustus t/m 1 september

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

De Koning van de Wals heeft hoogst-
persoonlijk zijn favoriete tunes, 
opera-aria’s en dansacts uit shows 
van over de hele wereld uitgekozen, 
samen met vele optredens die nog 
nooit op het grote scherm te zien 
waren. André Rieu brengt artiesten 
van internationale allure samen in 
een groots spektakel, om jou te laten 

zingen, dansen en lachen. Met optre-
dens uit São Paolo, Mainau, Boeka-
rest, Mexico-Stad, Amsterdam, 
Melbourne en Istanboel. André Rieu 
nodigt je uit weer samen te komen 
met je vrienden, familie en andere 
dierbaren om met elkaar te genieten 
van een hartverwarmend concert op 
28 en 29 augustus.

André Rieu: Together Again

Anne zoekt opnieuw een verzorgster 
voor haar dementerende vader 
Anthony, die steeds weer alle hulp 
afwijst. Ze wil er zeker van zijn dat er 
goed voor hem gezorgd wordt 
wanneer zij er niet is. Voor Anthony is 
niet meer duidelijk wat echt is en wat 
zich in zijn hoofd afspeelt. Zijn 
vertrouwde omgeving blijkt niet 

meer zo vertrouwd. Zijn verblu�ende 
acteerprestatie leverde acteur 
Anthony Hopkins zijn tweede Oscar 
voor Beste Acteur op. Florian Zeller 
won de Oscar voor Beste Bewerkte 
Scenario. Hij ver�lmde zelf zijn gelau-
werde toneelstuk dat, onder andere, 
op het West End en Broadway te zien 
was.

The Father (première)
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OVERLEDENEN
Castricum: 07-07-2021 Godef-
ridus Christiaan Maria Korstjens, 
gehuwd met Antoinette M. 
Willemsen. 12-07-2021 Jacobus 
Johannes Martens, gehuwd met 
Johanna M. E. Bakkum. 12-07-
2021 Dick Albertus Wierenga, 
gehuwd met Dieuwertje W. Ris. 
15-07-2021 Nicolaas Adrianus 
Kraakman, weduwnaar van Catha-
rina Groot. 21-07-2021 Hendrik 
Johannes Nuijens, gehuwd met 
Marianne A. G. Steeman. 23-07-
2021 Benjamin van der Sluis, 
weduwnaar van Helena C.J. 
Brouwer. 24-07-2021 Atje Klare 
Schaafsma, weduwe van 
Gerhardus van der Woude. 28-07-
2021 Geertruida Jacoba Maria 
Molenaar, gehuwd met Cornelis A. 
Glorie. 06-08-2021 Wouter Ludwig 
Hermann, weduwnaar van Sophia 
W. Pijl. Limmen: 27-07-2021 
Anthonius Josephus Huijsmans, 
gehuwd met Catharina M. Mole-
naar. 11-08-2021 Franciscus 
Martinus Scheerman, gehuwd 
met Lucia A.M. van der Peet. 

GEBOORTES
Castricum: 19-07-2021 Faas B. 
Jansen, zoon van Pim J. Jansen en 
Kim E. Rouwendal. 22-07-2021 
Daantje M. Baltus, dochter van 
Walter L. Baltus en Brigitte M. 
Veldt. 30-07-2021 Max van 
Gelderen, zoon van Sander H. van 
Gelderen en Leontine Hoeke-
meijer. Limmen: 02-08-2021 
Amber Rosie Koet, dochter van 
Gerhard A. Koet en Ciska Pepping. 
Elders: 06-07-2021 Nina Marie 
Berkhout, dochter van Jerry Berk-
hout en Didi L. Laan. 12-07-2021 
Sven Berend Nicolaas Keijzer, 
zoon van Duncan K. Keijzer en Lisa 
M. Zondag. 20-07-2021 Noah 
Santana Hollenberg, zoon van 
Andy T.E. Hollenberg en Simone 
Santana Vieira. 26-07-2021 Lotte 
Bruin, dochter van Pascal Bruin en 
Linette Huisman. 26-07-2021 
Lonne Anna Beentjes, dochter van 
Joep Beentjes en Eva M. Reekers. 
27-07-2021 Matteo Marinus 
Olivier, zoon van Hans P. Olivier en 
Evelien S. Wittenberg. 03-08-2021 
Thomas Cornelis Groot, zoon van 
Cathelijn A. Groot. 06-08-2021 
Lynn Marie Bolten, dochter van 
Martijn P. Bolten en Anouk M. 
Admiraal. 07-08-2021 Huub van 
Amstel, zoon van René van Amstel 
en Maartje de Haas. 09-08-2021 
Jonathan Loots, zoon van Thomas 
C. Loots en Lisette Kruit. 

HUWELIJK/GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP

Castricum: 13-08-2021 Huwelijk: 
Marcellus Sybrandus Vosse en 
Anouk Elise Noom.

BURGERLIJKE 
STAND

Door Hans Boot

Op 17 december vorig jaar kwam er 
eindelijk meer duidelijkheid over de 
herinrichting van het gebied 
Zanderij-Noord, waarvan een deel al 
is teruggegeven aan de natuur. De 
raad besloot op die datum om 
verdere natuurontwikkeling mogelijk 
te maken met als doel een sterker 
duin- en natuurgebied te creëren 
met ook een recreatieve functie. 
Daartoe hebben de gemeente, 
provincie, drinkwaterbedrijf en 
natuurbeheerder PWN en netwerk-
bedrijf TenneT de handen ineen 
geslagen.

Sloop loodsen
In de raad van 17 december werd 
eveneens het ruimtelijk kader voor 
het gebied vastgesteld, dat ten 
grondslag ligt aan het bestemmings-
plan Zanderij-Noord. Dit plan laat 
zien dat er zo’n 25 hectare grond 

verandert in natuur. Verder is het de 
bedoeling dat de agrarische bedrijfs-
woning van Res BV aan de 
Geversweg 9 wordt omgezet naar 
een reguliere woning en dat de 
loodsen van deze bloembollen-
kweker worden gesloopt. Volgens 
het bestemmingsplan mogen er nu 
drie nieuwe woningen worden 
gebouwd aan de Geversweg. De 
locaties betre�en een kavel tegen-
over de woning Geversweg 1 en een 
kavel tussen dit adres en de villa op 
nummer 3, waar twee woningen zijn 
toegestaan.

Bouwrechten
Een woordvoerder van de gemeente 
lichtte deze ontwikkeling als volgt 
toe: ,,De drie woningen zijn noodza-
kelijk voor de realisatie van de 
natuurontwikkeling. Eén woning 
dient ter compensatie voor de te 
slopen bedrijfsopstallen van bollen-
bedrijf Res. Dit is ook in lijn met de 

regeling ‘ruimte voor ruimte’ van 
gemeente en provincie die vaker is 
toegepast. De andere twee 
woningen zijn noodzakelijk om de 
gronden van twee partijen, die veel 
grond op cruciale locaties in 
eigendom hebben, te kunnen 
verwerven. De bouwrechten gaan 
naar de grondeigenaren.”

Zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan 

Zanderij-Noord ligt tot en met 8 
september ter inzage op het 
gemeentehuis en is ook online in te 
zien via de website van de gemeente. 
Men kan hiertegen een zienswijze 
indienen die voorzien is van een 
handtekening. Dit moet schriftelijk 
per post gebeuren of digitaal via 
toezending per e-mail van een 
gescande en ondertekende brief. 
Voor nadere informatie wordt 
verwezen naar de gemeente.

Castricum - De plannen voor herbestemming van het gebied Zanderij-
Noord hebben in de loop der jaren heel wat voeten in de aarde gehad. In 
2014 was de vestiging van een Landal-park nog een optie. Die sneuvelde, 
evenals de langdurige wens voor een bedrijfswoning bij het Strandvond-
stenmuseum en het voorstel van bollenbedrijven om op hun grond 
betaalbare huizen voor Castricumse starters en senioren te bouwen.

Slechts drie woningen erbij in Zanderij-Noord

De kavel waarop twee woningen mogelijk zijn. Foto’s: Hans Boot

De te slopen loodsen. 

Slechts drie woningen erbij in Zanderij-Noord

LEZERSPOST

In zijn ingezonden stuk over dit onderwerp maakt de heer Van Ooijen een 
aantal opmerkingen over het door de Fietsersbond ingenomen stand-
punt en de redenen daarvoor. Ik denk dat op het standpunt van Van 
Ooijen wel iets af te dingen valt.

Ten eerste het verwijt dat de Fietsersbond in de val trapt van de drogre-
denering van de politieke partijen. Maar dat lijkt maar zo. De Fietsersbond 
houdt zich in haar opstelling èn afwijzing van dit voorstel aan haar ‘core 
business’ namelijk: een VEILIG, DIRECT en COMFORTABEL �etspad tussen 
Limmen en Uitgeest. De Fietsersbond als Fietsersbond houdt zich afzijdig 
van het wel of niet een aftakking maken naar een parkeerplaats langs de 
N203. Wat niet wegneemt dat leden van de Fietsersbond er wel degelijk 
een mening over hebben.

Ten tweede het verwijt dat de Fietsersbond al jaren de rotonde promoot 
als een verkeersveilig alternatief voor een kruispunt of aansluiting en nu 
niet. Dat klopt in die zin dat het dan gaat over rotondes op wegen 
BINNEN de bebouwde kom met een snelheidsregiem van 30 tot 50 km/
uur met �etsers in de voorrang. Op wegen BUITEN de bebouwde kom 
met snelheden van 60 tot 80 km/uur krijgt de �etser normaal gesproken 
geen voorrang (rotonde Bakkum). Op zulke wegen als het kan liever krui-
sing vrij (tunnel).

Toch puntjes om even over na te denken.

A.T. Nieuwkoop (ouderenbonden)

Rotondevoorstel N203

Hein Poel in zijn element als Vakantieman. Foto: Aart Tóth

Door Aart Tóth

Castricum - Je zou wensen dat het 
elke dag zo gezellig was in het dorps-
hart van Castricum als vorige week 
tijdens de weekmarkt. Gezellig druk 
met Castricummers, maar ook veel 
mensen die verblijven op één van de 
campings in de gemeente. Een lekker 
zonnetje erbij en dan ook nog de 
Vakantieman in de persoon van Hein 

Poel die bezoekers liet raden over 
vakantiebestemmingen en darten op 
een Nederlandse landkaart. Daarbij 
deelde hij namens het Ondernemers-
fonds presentjes uit. Het Bakkers-
pleintje was verder onder meer 
gevuld met scholieren die fossielen 
te koop aanboden, een pottenbak-
ster en de Foodtruck. Kortom, je zou 
ervoor tekenen dat er elke dag 
zoveel reuring was!

Veel reuring op de marktdag

Castricum - Van maandag 30 
augustus tot en met zaterdag 4 
september wordt in de gemeente 
gecollecteerd voor gezinnen in 
Roemenië en Rwanda. Beide landen 
hebben te maken met grote 
armoede. De collecteweek is een 
initiatief van Stichting Help Ons.

Collecteweek voor 
Roemenië en Rwanda
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Castricum/Akersloot/Limmen - Oké, er viel af en toe een �inke bui, maar het plezier van de kinderen die aan de 
jaarlijkse Huttenweek deelnamen was er niet minder om. Naast het timmeren, meten en zagen konden ze 
meedoen aan andere leuke dingen, zoals een vossenjacht, een zeskamp, een glijbaan of een barbecue. De 
verslaggever deed een rondje langs de Timmerdorpen.

Regen deert deelnemers Timmerdorpen niet

Nelle (7) en Cas (8) maken een ‘verlaten speeltuin’ in Akersloot.

Burgemeester Mans stelt zich op de hoogte van de voortgang van het bouwproject in Castricum.

Teun (10) laat zich niet weerhouden door de regen in Limmen en slaat onder toeziend oog van ‘opzichter’ Stijn (11) de spijker op z’n kop. Foto’s: Henk de Reus

Door Henk de Reus

Limmen
In Limmen wordt het Timmerdorp, 
zoals elk jaar, georganiseerd door 
Stichting Ontmoetingscentrum 
Conquista. Als thema voor dit jaar is 
‘Ruimtevaart’ gekozen. Vivienne (9), 
Saar (8) en Romy (9) werken met 
vereende krachten aan hun Alian-
ruimtevaartschip. Vivienne toont het 
raam waardoor je hoog in de lucht 
goed de planeten en sterren kunt 
zien. Naast hen timmeren Fabienne 
en Esmee (beiden 8) er vrolijk op los. 
Esmee heeft zojuist per ongeluk op 
haar wijsvinger geslagen toen ze 
even niet bij de les was. Ze loopt 
naar de EHBO-post en komt even 
later terug met een verbonden 

vinger. Ze bijt zich door de pijn heen 
als ze de hamer weer heeft opge-
pakt. Tussendoor valt er een 
plensbui. De meeste kinderen 
zoeken haastig een droog onder-
komen, maar Teun (10) en Stijn (11) 
gaan onverstoorbaar door met hun 
werk. Van een buitje regen smelt je 
immers niet. Aan het ‘Spoetnikpad’ 
wordt de laatste hand gelegd aan 
een ‘Spacehotel’. Viggo (10) en Hugo 
(11) leggen uit dat de bemanning 
van het ISS-station er dan eens een 
dagje tussenuit kan.

Castricum
,,In Castricum werken we niet met 
speciale thema’s’’, vertelt Merel 
Kamphuis, voorzitter van Stichting 
Timmerdorp Castricum. ,,De 

kinderen mogen hier de hoogste 
hutten bouwen.” Burgemeester 
Mans is inmiddels aangekomen en 
maakt een rondje door het Timmer-
dorp. Enthousiast vertellen kinderen 
hem wat ze aan het bouwen zijn. 
Daar waar Kevin en Joris (beiden 12) 
de laatste plank van de tweede 
verdieping met beleid op maat 
zagen, blijken vier dames aan de 
‘Hamersteeg’ al veel verder te zijn. 
Marlouke (9), Tess (9), Laura (9) en 
Lenthe (8) pu�en even uit op de 
zojuist aangebrachte tweede verdie-
ping. Het lijkt erop dat vrouwen toch 
wat praktischer te werk gaan dan 
mannen door iets minder tijd te 
besteden aan het denkwerk. Bij de 
spijkertafel laat Mats (11) zijn lege 
bakje spijker door vrijwilliger Mark 

bijvullen. Mats wil zijn hut via een 
loopbrug verbinden met die van de 
buren. Voor de dwarsbalken heeft 
hij �inke spijkers nodig. Het is inmid-
dels 11.15 uur. Stan en Lena (beiden 
7) hebben na drie uur bu�elen last 
van de hongerklop. Ze wachten de 
gezamenlijke lunch om 12.00 uur 
niet af en trekken hun broodtrom-
meltje uit het zicht van de leiding 
open.

Akersloot
Op woensdagmiddag is ‘Akercity’ al 
een heel eind van de grond 
gekomen. Het thema is dit jaar 
‘Halloween’. Je denkt dan aan vleer-
muizen, pompoenen en geraamtes. 
Maar hoe maak je deze zo gauw van 
houten planken? In een hoekje 
probeert Kaitlynn (10) spijkers in een 
blokje hout te slaan. Ze oefent voor 
wat er nog komen gaat. De eerste 
vier spijkers slaat ze nog krom, maar 
naarmate ze meer oefent lijkt het 

steeds beter te gaan. Iets verderop 
zitten Aira, Suus, Lare en Elin (allen 
8) even uit te blazen op de bovenste 
verdieping van hun spookhuis. Trots 
vertellen zij dat er geen mannen-
hand aan te pas is gekomen. Het is 
maar gezegd. Nelle (7) en Cas (8) 
zagen nog wat hout op maat in het 
bouwwerk dat zij zelf een ‘verlaten 
speeltuin’ noemen. Klinkt best grie-
zelig. Kaitlynn, Reine en Aniek (allen 
10) werken hard aan hun ‘oud 
versleten heksenhuis’. Ze zijn bezig 
met het vastzetten van de bar die 
straks in komt te staan. Als het klaar 
is zal Kaitlynn bij de ketel gaan staan 
om drankjes te brouwen. Aniek gaat 
deze uitschenken. Voor Reine is een 
speciale taak weggelegd. Als het 
heksenhuis helemaal klaar is wordt 
ze met nepbloed en ketchup inge-
smeerd zodat het lijkt alsof ze 
vermoord is. Best luguber eigenlijk. 
De verslaggever wacht het niet af en 
maakt snel dat hij wegkomt.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. Europeaan; 7. niet thuis (elders); 12. aandrijf-
wiel; 13. eivormig; 14. rivier in Utrecht; 15. heden; 17. ver (in
samenst.); 19. modder (slijk); 21. huwelijksuitroep; 22. iel en
mager; 24. niet meer te helpen; 27. Pan American Airways
(afk.); 28. Engelsman; 30. rivier in Engeland; 31. alsmede; 32.
half (lat.); 33. rivier in Utrecht; 35. inwendig orgaan; 37. Neder-
lands taleninstituut (afk.); 38. dienstwagentje op rails; 41. durf
en moed; 42. plaats in Duitsland; 44. uitstapje (trip); 46. tekst
voor publicatie; 47. eskimohut; 48. land in West-Afrika; 49.
vangwerktuig; 50. oevergewas; 52. hoofddeksel; 54. deel van
bruidsjapon; 56. brandje; 58. hekeldicht (ironie); 61. ratelpopu-
lier; 62. ademhalingsorgaan van een vis; 64. vaatwerk; 65.
hijstoestel voor personen; 67. plezier; 68. plaats aan het IJssel-
meer; 70. jong dier; 72. spoedig; 73. gebogen werphout; 76.
afgemat; 77. anonieme alcoholisten (afk.); 78. bergplaats op
een schip; 79. beknopt; 81. radon (scheik. afk.); 82. isolatie-
schuim; 83. positieve electrode; 84. bid (Lat.); 86. voorwaarts
effect op een bal; 87. openbaar ambtenaar.

Vertcaal 1. balsport; 2. nummer (afk.); 3. kleine afgelegen
plaats; 4. bloedvat; 5. troep wolven; 6. zachte koek; 7. aanhou-
dend; 8. ouderloos kind; 9. eikenschors; 10. zijne majesteit
(afk.); 11. grissen; 16. deel van een dag; 18. zuinige verlichting;
20. kledingstuk; 21. zoet broodbeleg; 23. inwendig orgaan; 25.
part; 26. windzijde van een schip; 27. waterhoogte; 29. geweld-
dadige opstandeling; 32. attribuut bij een viool; 34. Chinese ver-
micelli; 36. plaats in Italië; 37. namaak (vals); 39. muziekinstru-
ment met pijpen; 40. partij in een rechtsgeding; 42. Zeeuwse
lekkernij; 43. water bij Amsterdam; 45. tennisterm; 46. toiletarti-
kel; 51. loofboom; 53. deel van een boom; 54. dienstplichtige;
55. Europese voetbalbond (afk.); 56. bioscoopvoorstelling; 57.
medische behandeling; 59. hoofd van een moskee; 60. nalaten-
schap; 62. Ned. voetbaltrainer; 63. ongunstig beoordelen; 66.
Ierse verzetsbeweging (afk.); 67. Leidse onderwijsinstelling
(afk.); 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. oude lap; 73.
boertje; 74. Australische struisvogel; 75. onderaardse ruimte;
78. Oost-Europeaan; 80. open plek in een bos; 82. per persoon
(afk.); 85. paardenslee.

Castricum -  De pruimenboom midden in de wijk Plantenhove is al jaren populair. Vooral de jonge wijkbewoners weten 
de pruimen op waarde te schatten. Gewapend met een keukentrap, emmers en plastic zak worden de rijpe pruimen 
verzameld. ,,Ze zijn heerlijk”, laat één van de plukkers weten. ,,We maken er pruimensap of jam van”, zo luidt het 
antwoord op de vraag wat er gaat gebeuren met de paar kilo’s verzamelde boomverse pruimen. Foto: Bert Westendorp

Pruimen plukken in de wijk

AGENDA
WOENSDAG 25 AUGUSTUS

Kennismaken met de leden van 
het Sociaal Team. Zij maken een 
kennismakingstoer door Castricum 
en zijn om 13.15 uur bij sporthal 
De Bloemen, 13.45 uur bij ontmoe-
tingscentrum Geesterhage, 14.30 
uur op het Kooiplein, 15.30 uur bij 
het NS-station en 16.15 uur op het 
Bakkerspleintje.

Zomermarkt van 13.00 tot 15.30 
uur bij Reakt aan het Waterto-
renpad 6 in Castricum. Handge-
maakte producten van textiel en 
keramiek, handgeverfde T-shirts, 
houtwerk, schilderijen, woonac-
cessoires, plantjes en tweedehands 
kleding. Foto: aangeleverd

ZATERDAG 28 AUGUSTUS

Workshop ‘Het goud van Gustav 
Klimt’ van 10.00 tot 16.00 uur bij 
Toonbeeld Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 7 in Castricum. 
Deelname kost 53,50 euro plus 
aanvullend 5,00 euro materiaal-
kosten. Aanmelden via www.toon-
beeld.tv. Foto: aangeleverd

EXPOSITIES
Beelden en schilderijen van Carla 
de Graaf in het kerkje op De 
Woude, zaterdag 28 en zondag 29 
augustus van 12.00 tot 17.00 uur.

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.

Schilderijen van Gerda Dekker in 
de ontmoetingsruimte van de Tuin 
van Kapitein Rommel tegenover 
het NS-station in Castricum tot 30 
september te zien maandag tot en 
met vrijdag van 09.30 tot 16.30 
uur.

Limmen - Bij een controle in het 
kader van de Wegenverkeerswet 
hield de politie in de nacht van 
dinsdag op woensdag rond 02.20 
uur een personenauto staande op 
de Enterij. Al snel bleek dat de 

bestuurder, een 36-jarige man uit 
Alkmaar, met een ongeldig 
verklaard rijbewijs reed. De man is 
daarop aangehouden. 
Bij de aanhouding verklaarde hij in 
het bezit van een mes te zijn. Het 

bleek te gaan om een illegaal 
valmes, dat door de politie in 
beslag werd genomen. 

Er wordt voor beide zaken proces-
verbaal opgemaakt.

Ongeldig rijbewijs en illegaal mes
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Door Henk de Reus

Marieke knutselde als kind al graag. 
Ook was ze erg gefocust op verf en 
schilderen. Hier kon ze helemaal in 
opgaan. Op de kleuterschool viel het 
al op dat ze prachtige tekeningen 
maakte. Op de middelbare school 
scoorde ze bij het eindexamen een 9 
voor tekenen. Het was een duidelijke 
aanwijzing voor de talenten waar-
over zij beschikte. Na de middelbare 
school koos Marieke voor een studie 
gra�sch ontwerp aan de University of 
the West of England. Nadat ze hier 
cum laude afstudeerde volgde ze de 
opleiding beeldende kunst aan de 
Gerrit Rietveld Academie in 
Amsterdam. Na haar studie was ze 

gastdocent aan verschillende univer-
siteiten in het buitenland. Ze schil-
dert al vijftien jaar beroepsmatig en 
richt zich op het maken van werk in 
opdracht en cursussen op locatie. De 
opdrachten komen ook vanuit het 
buitenland.

Plezier
Marieke: ,,Ik heb veel gereisd voor 
mijn kunst en maakte kennis met 
andere culturen. Zo kwam ik vaak in 
Istanboel. Ik maakte er kennis met 
performance, een kunstvorm die 
elementen van beeldende kunst, 
muziek en theater combineert.” 
Marieke beleeft veel plezier aan het 
schilderen. ,,Ik schilder graag in een 
rommelige omgeving omdat creativi-

teit dan de vrije loop krijgt. Tijdens 
het schilderen kan ik mij geen andere 
vrijheid bedenken. Ik kom in een 
�ow, een soort trance. In mij schuilt 
een drang om mij op een andere 
wijze uit te drukken. Ik heb het echt 
nodig om gezond te blijven.” Marieke 
schildert graag op z’n kop. ,,Schilder 
ik bijvoorbeeld iemand na van een 
foto dan keer ik de foto om voordat 
ik begin met schilderen. Ik schakel 
daardoor een oordeel vooraf uit 
omdat je niet nadenkt over wat het 
moet worden. Dit schildert vrijer en 
het werkt goed.”

Krachtige vrouwen
Marieke legt uit waar haar gedreven-
heid vandaan komt om krachtige 

vrouwen te schilderen: ,,Ik was in 
India en raakte enorm onder de 
indruk van vrouwen die daar erg veel 
verantwoordelijkheid dragen. Veel 

mannen zijn er weg en werken in het 
buitenland. De vrouwen zorgen voor 
de kinderen en zijn erg vrolijk terwijl 
ze niet veel hebben. Ze kwamen mij 
zo sterk over. Ik kwam er ook achter 
dat achter deze kracht veel verdriet, 
behoeftes, wensen en verlangens 
schuil gaan. Ik denk dat dit stukje de 
afgelopen generaties niet aan bod is 
gekomen. Dit mag van mij zichtbaar 
worden gemaakt.”

Genderongelijkheid
Wat zegt het schilderen van 
krachtige vrouwen over haarzelf?
Marieke: ,,Het is een gevoel dat ik 
opkom voor genderongelijkheid. 
Deze is over de hele wereld 
aanwezig. De kloof is erg groot. Dit 
grijpt mij aan. Ik geloof erg in de 
kracht en in de potentie van 

vrouwen. Deze worden nog niet 
altijd voldoende gezien, erkend of 
ingezet. Er zijn nog veel tegenwer-
kende krachten en rolpatronen die 
door de generaties heen zijn 
gegroeid. Ik heb dit ook zelf mogen 
ervaren. Er is nog veel ‘verborgen’ 
ongelijkheid. Je moet je als vrouw 
eerst honderd keer bewijzen voordat 
je op een bepaalde positie terecht 
komt. Wereldwijd zijn er nog maar 
een paar landen die het goed doen. 
Met mijn schilderijen wil ik de kracht 
van vrouwen zichtbaar maken. Ik 
hoop ze zo te steunen.”

Voorbeelden
Marieke neemt de verslaggever mee 
naar haar expositie die in de recrea-
tiezaal van camping De Hooiberg is 
ondergebracht. Ze gaat bij een door 
haar gemaakt schilderij van Michelle 
Obama staan. Kijkend naar het schil-
derij: ,,Dit is een vrouw die iets nalaat. 
Zij is sociaal geëngageerd en wil 
graag iets doen voor anderen zonder 
zichzelf weg te cijferen.” Van de expo-
sitie maakt ook een portret van 
prinses Diana uit. 

Direct hiernaast hangt een schilderij 
van de onlangs overleden Bibian 
Mentel. Marieke: ,,Haar leven is zo 
ongeloo�ijk inspirerend. Ze is tot het 
einde voor haar droom gegaan met 
wat zij het liefst doet: snowboarden. 
Door haar ziekte is haar been geam-
puteerd, maar ze is hierna als para-
lympiër doorgegaan met de sport. 
Ook richtte ze de Mentelity Founda-
tion op met de bedoeling om 
kinderen en jong volwassenen met 
een fysieke en mentale uitdaging aan 
het sporten te krijgen. Ze is voor mij 
het ultieme voorbeeld van wat er 
vanuit positief denken mogelijk is. Ze 
was eerlijk over haar ziekte en de 
emoties die hierbij horen.”

Toekomst
Marieke zegt niet geboren te zijn om 
onzichtbaar te blijven. ,,Met m’n 
creativiteit probeer ik iets voor 
anderen te betekenen. Ik heb nog 
geen idee waar ik over tien jaar zal 
staan. Ik wil later graag 197 
portretten van vrouwen geschilderd 
hebben. Eén vrouw uit elk land, 
maar hoe en wanneer laat ik open. 
Als je je voor iets inzet komen de 
dingen vanzelf naar je toe. Ik richtte 
in 2017 het platform ‘Woman with a 
voice’ op dat zich door middel van 
kunst inzet om wensen, behoeften 
en visies van vrouwen over de hele 
wereld zichtbaar te maken. Het plat-
form heeft nog geen o�ciële status. 
Ik hoop dat dit in de nabije 
toekomst wél het geval is. Hier zet 
mij hiervoor in.’’

Castricum - Kunstschilderes Marieke Warmelink (44) vertrok een jaar geleden uit Bali om terug te keren naar Nederland. In haar zomerhuisje aan de 
Bleumerweg in Bakkum heeft ze een ideale plek gevonden om uiting te geven aan haar creatieve ideeën. Marieke schildert portretten van krachtige 
vrouwen. Ze legt uit waarom haar dit zo fascineert.

Marieke legt kracht van vrouwen op doek vast

Marieke legt de laatste hand aan een portret van Hawa, een Afrikaanse vrouw die haar man en verdere familie door oorlog verloor op het moment dat zij zwanger was. 
Foto’s: Henk de Reus

Marieke Warmelink schildert graag in een rommelige omgeving omdat creativiteit dan de vrije loop krijgt.

Michelle Obama is een van de vrouwen voor wie Marieke veel bewondering heeft. 
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Een ongeval, iemand die op straat 
onwel wordt, een ongelukje in huis 
of bij het sporten; het gebeurt dage-
lijks. Weet u dan wat u kunt doen om 
iemand te helpen? Het verlenen van 
eerste hulp kan levensreddend zijn. 
In de cursus EHBO zijn verslikking, 
reanimatie, het bedienen van de AED 
en de eerste hulp aan kinderen inbe-
grepen. Liever een cursus met e-lear-
ning? Naast de klassikale cursus geeft 
de EHBO-vereniging ook een cursus 
die bestaat uit een e-learning met 
aansluitend vier praktijklessen om de 
handelingen uitgebreid te oefenen. 
Voorafgaand aan de praktijklessen 
krijgt men toegang tot de e-learning 
waarin men thuis achter de 
computer alle theorie doorneemt. 
Het doorlopen van deze theorie-
lessen neemt circa acht tot tien 
studie-uren in beslag. De praktijk-
lessen starten op zaterdag 13 
november van 09.00 tot 12.00 uur. 
Het examen is op 11 december.

Cursus- en examengarantie
De cursus is coronaveilig te volgen 
met inachtneming van preventieve 
maatregelen. Indien de cursus van 
overheidswege wordt stopgezet, 
kunt u op latere datum de cursus 
zonder extra kosten afmaken en 
examen doen. Voor zowel de klassi-
kale cursus als de cursus met e-lear-
ning bedraagt het cursusgeld 165 
euro. Afhankelijk van uw keuze is dit 
inclusief een lesboek met werkboek 
of een e-learning met naslagboekje, 
plus oefenverband en examen-
kosten. Veel zorgverzekeraars 
vergoeden (deels) de cursus. U kunt 
dit navragen bij uw verzekeraar. Alle 
informatie over de cursussen vindt u 
op www.ehbocastricum.nl. Daar staat 
ook een inschrij�ormulier. Voor infor-
matie of aanmelding kunt u ook 
contact opnemen met 0251-651060 
of een e-mail naar secretaris@ehbo-
castricum.nl sturen.

Nog enkele plaatsen 
beschikbaar bij EHBO-cursus
Castricum - EHBO-vereniging Castricum start op dinsdag 7 september 
met de cursus eerstehulpverlener (het EHBO-diploma). Deze cursus 
bestaat uit twaalf klassikale lessen en wordt afgesloten met een examen 
op 7 december, zodat de deelnemers nog dit jaar gediplomeerd eerste-
hulpverlener kunnen zijn. De lessen worden gegeven in het EHBO-leslo-
kaal in cultureel centrum Geesterhage. De lestijden zijn van 19.30 tot 
21.30 uur. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

0 - Mountainbiker Lars Volkers uit 
Schagen is donderdagavond de 
snelste gebleken in de wekelijkse 
tijdrit op sportpark De 
Cloppenburgh. 
Bij afwezigheid van veelvraat Henk 
Verdonk junior, door mountainbike-
verplichtingen samen met Bram 
Imming, konden anderen nu eens 
aan de deur proberen te rammelen. 
Lars Volkers, vorig jaar lange tijd 
leider in het Kids and Parents Bike-
school (KPB) snelheidsklassement, 
greep direct zijn kans. Volkers moest 
vorig jaar buigen voor de suprematie 
van Verdonk junior en heeft zelf niet 

iedere week de gelegenheid om aan 
de start te staan. Tot in de laatste 
omloop van de tijdrit bleef onduide-
lijk of hij de snelste rijder van de 
avond zou worden.

Lees op www.castricummer.nl het 
uitgebreide verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Lars Volkers, Schagen (50.59 min); 
2. Vincent Beentjes, Castricum (51.04 
min); 3. Sem Beentjes, Limmen (51.05 
min); 4. Ron Boendermaker, Egmond 
aan Zee (51.23 min); 5. Alwin Hes, 
Bakkum (53.09 min).

Lars Volkers grijpt zijn kans

Castricum - In zijn biljartpartij tegen 
Frans Lute steeg Charles van de Klis 
vorige week boven zichzelf uit door 
met een verblu�end stijgingspercen-
tage van 100% de verdiende winst te 
pakken. Na tien beurten had Charles al 
zijn benodigde caramboles bij elkaar 
getikt en ging hij onverdroten gestaag 
door met scoren, met af en toe een 
kleine hapering. Frans kwam eveneens 
tot een goed resultaat, maar de ‘net 
niet’ ballen waren een dankbare prooi 
voor Charles, die daar dankbaar 
gebruik van maakte. Ook een stijgings-
percentage van 20% gaf Frans toch wel 
voldoening.
Kees Baars moest aantreden tegen 
nieuwkomer Ruud Schoenmaker en 
kon zijn goede spel van de afgelopen 
weken doorzetten. Na een moeizame 
start ging het na de tiende beurt weer 
lopen en bouwde Kees aan een meer 
dan prima resultaat, dat eindigde in 
een score van 149 caramboles. Deze 
score was goed voor een stijgingsper-
centage van 50% en de daarbij 
vergaarde 150 punten waren 
voldoende om de koppositie van de 
ranglijst te veroveren. Zijn directe 
belager Peter Ent was ook weer goed 

op dreef; zijn partij tegen Jürgen 
Bolten wist hij met overmacht winnend 
af te sluiten met een stijgingspercen-
tage van 42%. Vooral zijn score van 14 
en 17 caramboles brachten hem dit 
resultaat en de 143 punten.
Joop van de Wijst kwam goed voor de 
dag in zijn partij tegen Gert Lute, die 
maar niet tot de hoge series kon 
komen die hij nodig had, behoudens 
een serie van 10 en 17 caramboles, die 
het verlies wat verzachtte. Na zijn 
uitstekende eerste partij kwam Charles 
van de Klis er niet aan te pas in de 
tweede partij tegen een gemotiveerde 
en gedreven Siem Bakkum. Van acquit 
af was het een ongelijke strijd die Siem, 
vooral door regelmatig hoge series uit 
zijn keu te laten rollen, met winst en 
een stijgingspercentage van 28% 
afsloot.

Stand:
Met voor veel leden nog twee 
wedstrijden voor de boeg is de stand 
op heden: 1.Kees Baars met 1981 
punten, 2. Peter Ent met 1978 punten, 
maar met één wedstrijd meer 
gespeeld. 3. Piet Zonneveld met 1930 
punten.

Uitzonderlijke prestatie van 
Charles van de Klis bij WIK

COLUMN TANGER ADVOCATEN
Gaat u uit elkaar? En moet u een ouderschapsplan 
opstellen? Wordt u het niet eens over de hoogte van de 
kinderalimentatie? Of over de vraag wie in de echtelijke 
woning mag blijven? 
Of bent u al uit elkaar, en wilt u de omgangsregeling 
wijzigen? Leeft uw voormalige partner het echtschei-
dingsconvenant niet na? Of krijgt u geen toestemming 
van uw voormalige partner om met de kinderen te 
verhuizen?
Dan is het wijsheid om bijstand te vragen van een 
goede advocaat of mediator. Vraagstukken binnen het 
familierecht betre�en immers vaak ingewikkelde juridi-
sche problemen, waarbij veel emoties komen kijken. 
De advocaten van Tanger Advocaten zijn hier bij uitstek 
in gespecialiseerd. 

Onze familierechtadvocaten hebben zich geheel toege-
wijd aan het familierecht en alles wat daarmee samen-
hangt. Denk daarbij niet alleen aan een echtscheiding, 
maar ook aan adoptie, aan verbreking van een samen-
leving en aan verdeling van een nalatenschap. 

Onze advocaten zijn goede juristen, ervaren adviseurs, 
onderhandelaars en sparringpartners. Zij leveren maat-
werk en adviseren u over uw rechtspositie en mogelijk-

heden op een zakelijke én persoonlijke wijze. 
Mr. Raquella Bottenheft is één van onze familierechtad-
vocaten. Zij is lid van de vFAS en onder andere 
gespecialiseerd in mediation. U kunt contact met haar 
opnemen via 0255 – 547 816 of r.bottenheft@tanger.nl.
 

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Limmen - Jongerencentrum 
Conquista is de diensten weer aan 
het uitbreiden. Naast de bekende 
grote activiteiten zoals het timmer-
dorp en de roefeldag zijn er nieuwe 
projecten  gestart. Zo vinden er elke 
dinsdag bijeenkomsten plaats voor 
jonge wereldburgers. Jongeren uit 
verschillende culturen en jongeren 
met interesse in verschillende 
culturen kunnen elkaar tijdens deze 
bijeenkomsten ontmoeten. De focus 
ligt op het doen van leuke dingen 
met elkaar. Dit varieert van bingo tot 
een uitje naar Amsterdam, mede 
mogelijk gemaakt door het Steun-

fonds Jeugdzorg Noord-Holland. 
Iedereen in de leeftijd van 14 tot 21 
jaar is welkom, kom gerust een keer 
binnen wandelen op dinsdagmiddag 
tussen 15.30 en 17.30 uur.

Daarnaast wordt in Conquista om de 
week de bijeenkomst Join Us georga-
niseerd. Vorige week besteedden wij 
in deze krant uitgebreid aandacht 
aan dit project, meer informatie is 
ook op www.join-us.nu te vinden. 
Verder zullen ook andere activiteiten 
per september weer doorgang 
vinden. Op woensdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 zijn er activiteiten 

voor kinderen van de bovenbouw 
van de basisschool. De eerste activi-
teit is slijm maken op woensdag 1 
september. Op zaterdagmiddag van 
12.30 tot 14.00 uur zijn er activiteiten 
voor kinderen van de onderbouw 
van de basisschool. De eerste activi-
teit is vissen knutselen op zaterdag 4 
september. Op vrijdag 24 september 
zal Conquista versierd worden met 
zwart witte slingers en ballonnen om 
alvast in het thema black&white te 
komen voor het bovenbouwfeest. 
Een disco met een echte DJ voor 
kinderen uit de bovenbouw, van 
19.30 tot 21.30 uur.

Jongerencentrum Conquista breidt uit
Met jongeren van Conquista WorldWide een dagje naar Amsterdam. Foto: aangeleverd
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