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PASSIE YOGHURT CIRCLE
LUCHTIGE YOGHURT MOUSSE MET EEN FRIS ZURE PASSIE 
CREMEAUX, OP EEN ROOMBOTER AMANDEL KOEKBODEM.

Door Hans Boot

Bovengenoemde cijfers zijn duidelijk. 
Op grond daarvan zei Esther van 
Garderen, directeur van de Fietsers-
bond: ,,Het middel is erger dan de 
kwaal. Wij willen dat de onnodige 
paaltjes worden weggehaald of dat de 
inrichting rond de paaltjes wordt 
verbeterd als ze echt nodig zijn. Nu 
lijkt het soms of de gemeenten ze 
gewoon ter decoratie plaatsen. Zo 
helpen de paaltjes zeker niet om de 
verkeersveiligheid te verbeteren.’’

Ook de Fietsersbond Castricum gaat 
opnieuw met een onderzoek aan de 
slag. Woordvoerder Alex van der Leest: 
,,Sinds de eerste inventarisatie in 2017 
is er wel wat verbeterd, maar in 

hoeverre is niet echt duidelijk. Daarom 
gaan we de situatie in onze gemeente 
nog eens goed evalueren. Inwoners 

kunnen ons daarbij helpen door te 
melden aan welke paaltjes men zich 
stoort of te vertellen waar het mis is 
gegaan. Geef uw bevindingen door 
via een mailtje naar castricum@�et-
sersbond.nl. Medio september komen 
we met onze conclusies in deze krant.’’

Lees het hele verhaal elders in deze krant

Castricum - Jaarlijks komen zo’n 2.400 �etsers op de spoedeisende hulp 
terecht door een botsing met een paaltje. Daarvan zijn er 1.500 ernstig 
aan toe en er vallen zelfs doden. De Fietsersbond Castricum heeft in 2017 
een inventarisatie gedaan van onveilige locaties, maar trekt opnieuw aan 
de bel richting gemeente. Fietsers kunnen daar een bijdrage aan leveren.

Actie Fietsersbond tegen 
gevaarlijke paaltjes op fietspad

Akersloot - Men heeft er twee jaar lijdzaam op moeten wachten, maar 
afgelopen weekend ging het weer helemaal los op het Rock-’n-rollfestival 
in Akersloot.

Weer genieten van ‘Rondje om de kerk’

Door Hans Boot

Vrijdag werd gestart met een gezel-
lige jaarmarkt, zaterdag vond de 
bekende Oldtimersshow plaats en 
zondag gingen de karters met 

elkaar de strijd aan tijdens de 
‘Grand Prix Akercity’. Ondertussen 
werd er het hele weekend live 
muziek gespeeld in een tent op het 
Wilhelminaplein. Een inwoonster 
reageert enthousiast: ,,Het feest is 

weer zeer geslaagd met optredens 
van goede bands voor zowel jong 
als oud, waarop bezoekers van 
heinde en ver op afkomen. Er hangt 
dan een gemoedelijke sfeer zoals in 
vroegere tijden. De bewoners zijn 
heel gastvrij en je kunt overal naar 
binnen voor ko�e of iets te eten. 
Alle dagen is er rock-’n-rolldansen 
en het lijkt wel of iedereen dat kan.’’ 

Rick Tiebie voegt daaraan toe: ,,Het 
showen van de Oldtimers is ook 
altijd een belevenis. Er is overigens 
dit jaar gekozen voor een iets 
andere opzet en die bevalt goed. 
Zo is de grote tent aan de achter-
kant uitgebreid met terrasjes en 
staan er diverse foodtrucks opge-
steld die in de hapjes voorzien.’’ 
Foto: Hans Boot

Een ongewenste situatie aan de oude Schulpweg bij de entree naar het duingebied. 
Foto: aangeleverd

Castricum - De selectiecommissie 
van Vlieland draagt raadslid Ron de 
Haan (VrijeLijst) aan als beoogd 
wethouder van die gemeente. De 
Haan was vorige raadsperiode 
wethouder in Castricum. Op Twitter 
spreekt hij van ‘een prachtige opgave 
op het prachtige eiland’. De gemeen-
teraad van Vlieland neemt op 12 
september een besluit over de 
benoeming van de kandidaten die 
zijn voorgedragen. 

Ron de Haan beoogd 
wethouder Vlieland
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse en Leemhuis/vd 
Maarel. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. Prak-
tijk Coppoolse gesloten van 5-9 
t/m 9-9 (correctie t.o.v. eerder 
bericht).

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 do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
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Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
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Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
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Druk:
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Uitgave van
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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.
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DONDERDAG 1 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastor Anton Overmars.

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

VRIJDAG 2 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastor Anton Overmars. 
Eerste vrijdag van september van 
10.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, father Mathew met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur, Themaviering. Voor-
ganger: Fred Omvlee.

ZONDAG 4 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Rik Willemsen met 
kinderdienst. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestreamlink 
op www.pkcastricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. H. Kool-
haas. 10.00 uur, Regioviering in 
Limmen met M. Nagtegaal. N. 
Mantje en I. Osterhaus

R.K. Parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot,

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, kapelaan Jaider met 
Gemengd Koor.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Arie-Jan Mulder. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

In de Oude Keuken op ‘Dijk en 
Duin’,10.00 uur, ds. Angelique 
Rijlaarsdam.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Regioviering in de 
Corneliuskerk met Corneliuskoor. 
Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
ea.

MAANDAG 5 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 6 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden. Viering voor de leden van 
de KBO-PCOB; daarna ko�e-
drinken in de parochiezaal.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Vervolg voorpaginaverhaal

Toevallig meldde de 88-jarige 
inwoner Annie Tielemans zich afge-
lopen week met de mededeling dat 
ze onlangs slachto�er was geworden 
van een lelijke valpartij bij Johanna’s 

Hof. Zij vertelde: ,,Als geboren Castri-
cummer ging ik de eerste week van 
augustus het duin in om bramen te 
plukken. Die waren er in overvloed, 
dus voldaan en gelukkig reed ik op 
mijn elektrische �ets over de Johan-
nisweg richting Zeeweg. Plotseling 

botste ik tegen een paaltje op dat 
door zonlicht en schaduw onzicht-
baar was. Daar lag ik, maar gelukkig 
was mijn zoon bij me en hielp me 
weer overeind. Het lukte me ook om 
met de nodige pijn verder te �etsen. 
Ik had een grote wond op mijn linker 
knie en een �inke bult op mijn 
dijbeen. De wond is inmiddels 
genezen, maar mijn knie is nog 
steeds dik. Lopen doe ik zo weinig 
mogelijk en ik rust veel met mijn 
been omhoog.’’

Over het bewuste obstakel wil Annie 
nog kwijt: ,,Het is geen paaltje dat je 
normaal op �etspaden ziet, maar 
eentje van ongeveer een halve meter 
met de kleuren grijs en wit. Mogelijk 
een verwijzing naar De Hoep? Als ze 
daar nu een grotere paal hadden 
neergezet in rood en wit, dan was 
het meer opvallend geweest en had 
de valpartij waarschijnlijk kunnen 
worden voorkomen. In ieder geval 
hoop ik dat de verantwoordelijken 
deze gevaarlijke paal snel weghalen.’’

Annie (88) kwam lelijk ten val door 
paaltje: ‘nog steeds rust nodig’

Annie Tielemans ondervindt nog dagelijks de gevolgen van een valpartij. 
Foto: Hans Boot

De cursussen ‘Rollende Dreumesen’, 
‘Swingende Peuters’ en ‘Stuiterende 
Kleuters’ zijn speciaal voor deze leef-
tijden ontwikkelde cursussen waarbij 
Fleur van Uhm uw (klein-)kinderen 
meeneemt in de wereld van 
bewegen, theater en muziek. 
,,Tijdens de workshops werken we 
aan creatieve uitdagingen, motori-
sche ontwikkeling, cognitieve en 
sociale vaardigheden en dat alles in 
de belevingswereld van een kind. 
Ook spelenderwijs plezier beleven 
aan muziek mag natuurlijk niet 
ontbreken. Een onvergetelijke erva-
ring voor ouder en kind, laat je 
verbazen wat de dreumesen en 
peuters allemaal al kunnen.’’
Voor de jonge Picasso’s zijn er leuke 
teken- en schildercursussen. Twee 
cursussen op vrijdag onder leiding 
van Annette Jonker. Voor de aller-
jongsten (4 en 5 jaar)  is er de cursus 

‘Kleuters, Krijten en Kwasten’ en 
‘Kinderkunst’. ,,In deze cursus, die 
eigenlijk meer een vrije werkplaats 

is, staat onbevangenheid en 
expressie voorop. De creativiteit die 
van nature in kinderen zit, wordt 
door de docent gestimuleerd door 
veel materialen aan te bieden en de 
kinderen er vrij mee te laten werken. 
Af en toe kan er een speelse 
opdracht tussen zitten. De aange-
boden materialen zijn vooral teken- 
en schildermaterialen, klei en 
natuurlijke materialen (kastanjes, 
schelpen, bladeren, enzovoort) en 
gebruikte materialen zoals lege 
verpakkingen en doppen.’’ Voor de 
leeftijd 6 tot en met 8 jaar is er 
‘KinderKunst’.

Voor de oudste groep (9 tot en met 
12 jaar) is er op dinsdag en 
woensdag nog het KinderKunstLab. 
,,Bij KunstLAB mag je experimen-
teren met allerlei verschillende 
materialen, zoals inkt, acryl, klei en 
sto�en. We werken met gra�sche 
technieken en schildertechnieken en 
maken op verschillende manieren 
3D objecten.’’ Docent bij deze 
cursussen is Hannah Looye. 
Kijk op www.toonbeeld.tv voor meer 
informatie over deze en andere 
cursussen en om direct aan te 
melden.

Castricum - Toonbeeld Geesterhage is weer volop in bedrijf. Naast alle 
traditionele cursussen en lessen zijn er ook veel nieuwe activiteiten. Dit 
jaar met het accent op jonge kinderen. Zo starten er drie verschillende 
kindercursussen voor kinderen van 1 tot 6 jaar.

Toonbeeld Geesterhage start 
met nieuwe kindercursussen

Fleur van Uhm neemt de kinderen mee in de wereld van bewegen, theater en 
muziek. Foto: aangeleverd

Teken- en schildercursussen voor de jonge Picasso’s. Foto: aangeleverd



De Rijksweg Limmen gaat op de schop. De 
werkzaamheden starten eind september. 
Daarbij is overlast voor bewoners en 
verkeer onvermijdelijk. Wie meer wil 
weten over omleidingen, de nieuwe 
situatie en de planning, is welkom op 
een bewonersavond. Deze is dinsdag 13 
september in de Vredeburg in Limmen.

Wat en wanneer
De Rijksweg, van de Zeeweg 
tot aan de gemeentegrens 
Heiloo, wordt opnieuw 
ingericht. De weg heeft 
onderhoud nodig en krijgt hier 
en daar een andere inrichting. 
Dat maakt het veiliger voor 
etsers  mensen die overste en 

en verkeer uit zijstraten. 
Tegelijkertijd wordt dit moment 
gebruikt om ook een nieuwe 
riolering aan te leggen. 
De werkzaamheden starten 
eind september en duren tot 
begin augustus 2023. 

Verkeershinder
Doorgaand verkeer en 
bestemmingsverkeer krijgen 
te maken met afsluitingen, 
omleidingen en vertragingen. 

Informatiebijeenkomst 
Op dinsdag 13 
september houdt 
aannemingsmaatschappij 
Van Gelder een 
informatiebijeenkomst bij 
Cultureel Centrum Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64 te 
Limmen. 

Het gaat om een inloopavond, er is geen 
vast programma. U kunt binnenlopen 
tussen 19.00 en 21.00 uur. Medewerkers 
van de aannemer en de gemeente zijn 
aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
Er is een scherm met een doorlopende 
presentatie. U hoeft zich niet van tevoren 
aan te melden. 
Zie ook www.castricum.nl/rijksweg

woensdag 31 augustus 2022
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Agenda sessie raad in opmaat naar begroting 2023
Donderdag 8 september 2022 

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

De vergaderingen van de raad volgen
U bent van harte uitgenodigd de 
vergaderingen van de gemeenteraad 
op 8 september aanstaande te volgen 
vanaf de publieke tribune. Ook kunt u 
de vergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken via de website https://castricum.
raadsinformatie.nl. Op dezelfde webpagina 
vindt u alle vergaderstukken. 

De vergaderingen op 8 september staan 
in het teken van de eerste uitwerking van 
het coalitieakkoord en de bijbehorende 
dilemma’s in aanloop naar de behandeling 
van de begroting 2023. Tijdens de 
raadsinformatiebijeenkomst hoeft u zich niet 
aan te melden om uw vragen te stellen en 
opmerkingen te maken. 
Wilt u inspreken bij de 
commissievergadering? Meld u dan voor 
17.00 uur op de dag van de vergadering 
aan bij de ri e.

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen, dan kunt u 
zich aanmelden voor het raadsspreekuur. 
Het raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de ri e  tot uiterlij  .  uur o  de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 5 september 2022.

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad kunt 
u bij de ri e terecht. at an er mail via 
raads ri e@castricum.nl of telefonisch via 
088 909 7014, 088 9097094 of 088 909 
9082.

Informatiebijeenkomst
werkzaamheden Rijksweg

19.30-20.15 uur:    Raadsinformatiebijeenkomst
Technische toelichting op eerste uitwerking coalitieakkoord en 
bijbehorende dilemma’s in aanloop naar de behandeling van de 
begroting 2023

R. Dekker/Slootweg/Beems

Pauze
Desgewenst gelegenheid voor kort fractieoverleg

20.45 -22.30 uur:    Commissie
Politieke behandeling eerste uitwerking coalitieakkoord en
bijbehorende dilemma’s in aanloop naar de behandeling van de 
begroting 2023

R. Dekker/Slootweg/Beems

KWF Kankerbestrijding collecteert 
van 4 t/m 10 september 2022

Webinar door E-Fiber op 6 september 
over aanleg glasvezel
Op 6 september organiseert E-Fiber 
een webinar over de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in onze gemeente. De 
gemeente heeft met twee leveranciers van 
een glasvezelnetwerk een overeenkomst 
gesloten voor de aanleg: E-Fiber en Delta 
Fiber. E-Fiber gaat als eerste aanleggen. 
De vergunning aan E-Fiber is verleend. 
Het bedrijf gaat na de zomer starten met 
de aanleg, in zeven gebieden. De aanleg 
van het glasvezelnetwerk kan vragen 
oproepen. Daarom organiseert E-Fiber een 
webinar op 6 september om 19.00 uur. 

 de eb a ina .e- ber.nl roject
castricum/ leest u hoe u het webinar kunt 
bijwonen. 

Daar kunt u ook lezen hoe de planning eruit 
ziet. Let op: de aanleg op De Woude voert 
E-Fiber om praktische reden tegelijk uit met 
de aanleg in gemeente Uitgeest. Dat is later 
dan in de rest van Castricum. 

Meer weten? Kijk op www.castricum.nl/
plannen-en-projecten/glasvezelnetwerk

Samen duurzamer in Castricum
Zaterdag 10 september bruist het bij de 
bibliotheek van Castricum (Geesterduinweg 
1) van de energie: Transitie Castricum, 
CALorie en Duurzaam Bouwloket bundelen 
hier activiteiten in een gezamenlijk streven 
Castricum duurzamer te maken vanuit de 
overtuiging dat iedereen kan bijdragen 
aan een duurzamere wereld. Van 12.30 
tot 15.30 uur zijn alle belangstellenden 
welkom.
In het Repair Café kunnen bezoekers 
met hulp van vrijwilligers hun kapotte 
huishoudelijke apparaten vaak een nieuw 
leven in blazen. Denk aan kleine apparaten, 
zoals een strijkbout, een waterkoker of 
elektronisch speelgoed met een maximaal 
formaat van een stofzuiger. Verder is er 
advies over textielreparatie, waaronder ook 
haak- of breiwerk. De entree is gratis maar 
giften zijn welkom. Je betaalt alleen voor 
eventuele materialen. Repareren en laten 
repareren is uiteraard op eigen risico. Naast 
gerepareerde spullen brengt een Repair 

af  oo  veel e elli heid. e unt o e 
en thee drinken en ideeën uitwisselen met 
andere bezoekers. 
Bij de bibliotheek staat ook een mobiele 
showroom, waarbij energiecoaches van 
CALorie en medewerkers van Duurzaam 
Bouwloket klaar staan om informatie 
te verstrekken en adviezen te geven 
over verduurzaming van de woning, 

energiebesparing, het opwekken van 
duurzame energie en deelname aan de 
elektrische deelauto. 

Informatie organisatoren
Transitie Castricum en de Groene Bak
Het Repair Café wordt eens per twee 
maanden georganiseerd. Transitie 
Castricum is een netwerk van 
Castricummers die aan de slag zijn om 
door middel van simpele oplossingen hun 
leven meer duurzaam, sociaal en lokaal te 
maken. De Groene Bak is een groep jonge 
mensen die wil inspireren om duurzamer 
te leven. Bibliotheek Kennemerwaard, 
vestiging Castricum, zet zich in voor 
duurzaamheid.
CALorie is een coöperatie van en voor 
bewoners van de gemeente Castricum met 
als missie de uitstoot van CO2 te beperken 
en het gebruik van duurzame energie te 
bevorderen om zo de opwarming van de 
aarde tegen te gaan. 
Duurzaam Bouwloket verzorgt als 
onafhankelijke en professionele partij het 
energieloket van de gemeente Castricum. 
Je kunt er terecht met al je vragen over 
duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing 
en energie opwekken. 
Voor meer informatie zie de websites: 
Transitiecastricum.nl, Calorieenergie.nl en 
Duurzaambouwloket.nl.

Doorgaand autoverkeer rijdt om via de snelweg 
A9, de Geesterweg  of de Heereweg.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Lezing over duurzaamheid vormt aftrap 
Open Monumentendagen Castricum
‘Duurzame ontwikkeling, landschap en 
erfgoed’ door dr. Hans van Weenen

Dit jaar is ‘Duurzaamheid’ het landelijke 
thema voor de Open Monumentendagen 
(10 en 11 september). In Limmen verzorgt 
dr. Hans van Weenen de lokale aftrap naar 
dit weekend, met een bijzondere lezing 
op vrijdagavond 2 september: ‘Duurzame 
ontwikkeling, landschap en erfgoed’. 
Wethouder Valentijn Brouwer – met onder 
andere erfgoedzaken in zijn portefeuille - 
leidt de lezing kort in. 
De entree is gratis. 
De verandering van het klimaat wordt 
door steeds meer mensen gevoeld. 
Duurzaamheid gaat over ingrepen gericht 
op de toekomst. Van Weenen laat zien hoe 

het verleden daarvoor een inspiratiebron 
kan zijn. Hij verbindt duurzame 
ontwikkeling, landschap en erfgoed, en licht 
toe hoe aanpassing aan veranderingen in 
de omgeving al eeuwenlang een thema is 
voor Castricum. Welke kansen biedt het 
historisch landschap voor oplossingen van 
de huidige klimaatproblemen?

Vrijdag 2 september, inloop 19:30 uur, 
start programma om 20:00 uur. 
Cultureel Centrum Vredeburg,
Dusseldorperweg 64 Limmen. 
Entree is vrij, aanmelden is niet nodig. 
Volgende week op deze pagina meer 
informatie over het programma van 
de Open Monumenten Dagen in onze 
gemeente. 

Inloopspreekuur DigiSpot vanaf
30 augustus in Castricum
Op 30 augustus start  Bibliotheek 
Kennemerwaard een nieuw inloopspreekuur 
bij de gemeente Castricum, het DigiSpot. 
Tijdens dit gratis inloopspreekuur kunt u 
terecht met al uw vragen over omgaan 
met de computer én de digitale overheid. 
Een afspraak maken bij de gemeente, uw 
rijbewijs verlengen, zorgtoeslag aanvragen, 
het is soms best moeilijk. Medewerkers 
van Bibliotheek Kennemerwaard kunnen u 
hierbij helpen. Ook als u vragen hebt over 
taal en rekenen of als u beter wilt leren 
omgaan met geld kunt u bij dit spreekuur 
terecht. 

Waar en wanneer
Iedere dinsdagochtend van 09.00 tot 11.00 
uur is de bibliotheek in het gemeentehuis 
in Castricum. Ze sluiten met het DigiSpot 
spreekuur aan bij het inloopspreekuur 
geldzaken van de gemeente. Van tevoren 
een afspraak maken is niet nodig, u 
kunt gewoon langskomen. De hulp is 
gratis. Bibliotheek Kennemerwaard 
verzorgt ook op andere locaties DigiSpot 

spreekuren. Wilt u meer informatie? Bel 
met de klantenservice op 072 – 515 66 
44. Kijk voor het complete overzicht van 
spreekuren, data en tijden op bknw.nl/
agenda.

Inloopspreekuur geldzaken gemeente 
Castricum
Om het DigiSpot op een laagdrempelige 
manier voor zoveel mogelijk mensen 
bereikbaar te maken, is samenwerking 
gezocht met de gemeente Castricum. Het 
spreekuur DigiSpot is gecombineerd met 
het inloopspreekuur geldzaken van de 
gemeente. Hier kunt u terecht met vragen 
over geldproblemen. Samen met een 
deskundige vindt u de juiste antwoorden. 
Vroegtijdig vragen stellen over geldzaken 
kan voorkomen dat u geldproblemen krijgt. 
Kom gerust langs op het spreekuur. U hoeft 
geen afspraak te maken. Iedere dinsdag 
van 09.00 tot 11.00 uur is er een spreekuur 
in het gemeentehuis van Castricum, 
Raadhuisplein 1.

Verkoop gronden nabij de
Hogeweg te Limmen
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Castricum 
maakt bekend dat zij voornemens is om 
het perceel kadastraal bekend gemeente 
Limmen, sectie C nummer 4322, groot 35 
m² te verkopen aan Ontwikkelingsbedrijf De 
Limmer Strandwal C.V.. Naar het oordeel 
van de gemeente is Ontwikkelingsbedrijf 
De Limmer Strandwal C.V. de enige 
serieuze gegadigde voor de aankoop van 
voornoemd perceel en daarom zal zij tot 
verkoop overgaan. 
Motivatie verkoop aan Ontwikkelingsbedrijf 
De Limmer Strandwal C.V.
Genoemde gronden behoren tot het 
woningbouwproject Limmen Zandzoom 
en worden in dat kader verkocht aan 
Ontwikkelingsbedrijf De Limmer Strandwal 
C.V. die dit woningbouwproject realiseert.
Op basis van objectieve, toetsbare en 
redelijke criteria staat vast dat alleen 
Ontwikkelingsbedrijf De Limmer Strandwal 
C.V. als serieuze gegadigde in aanmerking 
komt voor de aankoop van genoemde 
gronden. Zij is immers de partij die het 
woningbouwproject Limmen Zandzoom 
realiseert. Tevens speelt mee dat deze 
verkoop aan Ontwikkelingsbedrijf De 

Limmer Strandwal C.V. een kwaliteitsimpuls 
voor genoemde gebiedsontwikkeling 
geeft. Ontwikkelingsbedrijf De Limmer 
Strandwal C.V. gaat immers enkele kavels 
samenvoegen en ruilen. Zo ontstaat er 
een logischer en betere verkaveling in het 
gebied.
Derden die menen dat zij op grond van 
de voornoemde criteria eveneens in 
aanmerking komen voor de grondaankoop 
kunnen zich met ingang van de dag van 
deze publicatie gedurende twintig (20) 
dagen melden bij de heer Van Boven 
van de gemeente Castricum via het 
e-mailadres: janvanboven@debuch.nl. 
Wij attenderen u er op dat de gemeente 
Castricum bij deze grondverkoop een 
zorgvuldige afweging heeft gemaakt. Een 
aanmelding bij de gemeente Castricum 
betekent dan ook niet dat de gemeente 
automatisch af zal zien van gunning aan de 
huidige gegadigde.

Informatie
Voor informatie over de verkoop van de 
gronden kunt u contact op nemen met 
de heer Van Boven via het e-mailadres: 
janvanboven@debuch.nl.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Aangevraagd

Bloemgaarde 28 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 22 
augustus 2022 (Z22 088461)
Dopheide 19 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 19 augus-
tus 2022 (Z22 088379)
Zeeweg 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477 en 479 in Castricum, het vervangen van 
8 oude strandhuisjes voor nieuwe, datum ontvangst 18 augustus 2022 (Z22 088263)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

Geesterweg 1e en Geesterweg 1a 601 t/m 1a 606 in Akersloot (Geesterweg 
1a), herbouwen van de loods tbv logiesverblijven, verzenddatum 24 augustus 2022 
(Z22 068582)
Rijksweg 1 (kadastraal 11 sectie D) in Limmen, het gedeeltelijk verbreden en dem-
pen van de sloot, verzenddatum 24 augustus 2022 (Z22 078930)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Dr. Jacobilaan 13 in Castricum, het aanbrengen van dubbelglas in de woning, ver-
zenddatum 14 juli 2022 (Z22 074015)
De Wieken 75 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 28 juni 
2022 (Z22 075707)
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)

Stetweg 37 in Castricum, het bouwen van een Deka supermarkt en woningen, ver-
zenddatum 13 juni 2022 (WABO1901661)
Dusseldorperweg 58 t/m 58i te Limmen (Dusseldorperweg 58), het bouwen van 
10 appartementen (De Schutterij), verzenddatum 1 juli 2022 (WABO2001643)
Koningsweg 76-b in Akersloot, het realiseren van een theehuis, verzenddatum 29 
juni 2022 (Z22 070089)
Westerweg 31-c in Akersloot, het plaatsen van een overkapping en het vergroten 
van de woning, verzenddatum 8 juni 2022 (Z22 070329)
Händelstraat 14 in Castricum, het verbouwen van de woning, verzenddatum 6 juli 
2022 (Z22 070879)
Kievit 6 in Castricum, het bouwen van een carport, verzenddatum 5 juli 2022 (Z22 
075709)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Castricum - Het nieuwe seizoen van 
internationale dansvereniging Igram 
start in september. De vereniging telt 
vijf verschillende dansgroepen, waar 
nieuwkomers welkom zijn. Om als 
beginner in de bestaande groepen in 
te kunnen stromen is het �jn als je 
vooraf de basispassen op een rustige 
manier uitgelegd krijgt. Daarom start 
Igram het nieuwe seizoen met een 
kennismakingscursus  van tien 
lessen. Deze cursus begint op 
maandag 19 september van 19.00 tot 
20.00 uur in de gymzaal aan de 

Walingstuin. Mocht je dus van 
dansen houden, dan is dit een goede 
gelegenheid om kennis te maken 
met internationale dans. Er is ook 
nog plaats in de groepen voor half-
gevorderden en gevorderden. Je 
kunt natuurlijk altijd vrijblijvend een 
keer langskomen om de sfeer te 
proeven. 
Meer informatie over de tijden van 
alle cursussen is op www.Igram.nl 
beschikbaar. Daar kun je tevens 
terecht om je aan te melden voor 
deelname.

Kennismakingscursus bij Igram

Vanaf zaterdag 3 september opent 
het viertal in samenwerking met 
Welzijn Castricum iedere zaterdag 
van 10.00 tot 12.00 het Crea Café in 
gebouw De Landbouw aan de Dorps-
straat 30. Het Crea Café is een plek 
waar iedereen welkom is, die het leuk 
vindt om onder het genot van een 
kopje ko�e of thee creatief bezig te 
zijn. Ook als je (nog) niet creatief 
bent, maar het gewoon gezellig vindt 
om langs te komen voor een kopje 
ko�e of thee, dan ben je natuurlijk 
van harte welkom. Het is de bedoe-
ling om een aantal vaste, terugke-
rende activiteiten aan te bieden 
(kaarten maken, haken en werken 
met Fimoklei) en daarnaast enkele 
eenmalige activiteiten. Mocht je zelf 
een idee hebben voor een creatieve 
activiteit die (nog) niet wordt aange-
boden, laat het dan even weten door 
een bericht naar creacafe1901@
gmail.com te sturen. Graag tot ziens 
bij het Crea Café, vanaf 3 september 
elke zaterdagochtend.

Crea Café keert terug bij Welzijn
Castricum - Afgelopen voorjaar hebben Suzanne Obdam, Annelies Spaar-
garen, Gerwin Tromp en Arjan Beets drie creatieve workshops georgani-
seerd bij Welzijn Castricum. De deelnemers waren erg enthousiast, divers 
in leeftijd en achtergrond en vroegen na a�oop of er een vervolg zou 
komen. De initiatiefnemers zijn in gesprek gegaan met Judith Schram, 
directeur van Welzijn Castricum en hebben besloten dat er een vervolg 
komt.

Annelies Spaargaren, Gerwin Tromp, Suzanne Obdam en Arjan Beets.
Foto: aangeleverd

Op het Bakkerspleintje, het familie-
podium, zijn activiteiten voor het 
hele gezin, met name voor kinderen. 
Bijvoorbeeld het optreden van het 
Smaakmakerskoor, leerlingen van 
Toonbeeld, Musicstar en The Cast. 
Het Dorpsplein verandert in een 
doorlopend muziekpodium met te 
gekke optredens van onder andere 
Kasper van Kooten, Anno 80 en de El 
Guapo’s. Op het Kerkplein kunnen de 
bezoekers genieten van kleinkunst, 
poëzie en klassiek. De Castricumse 
horeca en aanverwanten gaan vanuit 
foodtrucks en hun bedrijven voor 
lekkere hapjes en drankjes zorgen. 
Op de drie pleinen kunnen dat 
weekend dan ook speciale Smaak-
makershapjes worden geproefd. 
Denk aan oesters & bubbels, kaas-
plankjes, Japanse BBQ, suiker-
spinnen, po�ertjes, hamburgers, 
enzovoort. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig om van het Castricums 
Smaakmakers Festival een twee-
daags feest te maken. Vanzelfspre-
kend hoopt men op mooi weer en 
veel belangstellenden. Aan de 
smaakmakers zal het niet liggen!

Aan een festival van dit formaat 
hangt natuurlijk ook een kosten-
plaatje. ,,Wij zijn de vele sponsors 
dan ook heel erkentelijk voor hun 
�nanciële ondersteuning’’, zegt Ilse 
Hofstee, die samen met Nicoline van 
Mulken namens Oxygen de dage-
lijkse leiding over het festival heeft. 
,,Uit hun ondersteuning blijkt ook 
hun betrokkenheid en enthousiasme 
voor dit Castricumse feest. Daarom 
willen wij ze op deze plek graag 
noemen: Gemeente Castricum, 
Ondernemers Vereniging Castricum, 
Ondernemersfonds, Bossinade, 
Hubo, Zijlstra Fietsenwinkel, Weel & 
Regiobank, Goed Contact, Rinquel, 
Biesterbosgroep, Hopman, Mull, 
Koningsduyn. Enkele sponsors 
hebben aangegeven dat zij niet met 
naam genoemd hoeven te worden.’’ 
Voor informatie over het festival is er 
een website: https://linktr.ee/smaak-
makerscastricum. Op Facebook en 
Instagram is ook te zien wanneer en 
op welk podium de diverse voorstel-
lingen zijn. En bij wie en waar je 
terecht kunt voor een hapje en een 
drankje.

Dit weekend: smullen van de 
Castricumse Smaakmakers
Castricum - Zoals in een eerder bericht al vermeld: de voorbereidingen 
voor het Castricums Smaakmakers Festival zijn in volle gang. De organi-
satoren staan op scherp en leggen de laatste hand aan een paar zaken 
die, zoals zo vaak bij dit soort grote projecten, nog geregeld moeten 
worden. De programmering is aantrekkelijk met een veelheid aan 
keuzes. Op drie podia in het dorpshart zijn op 3 en 4 september ’s 
middags en ’s avonds allerlei optredens te zien.

Heiloo - Dit jaar is de zesde editie 
van Classic Meets Jazz, voor lief-
hebbers een jaarlijks terugke-
rend muziekfeest zonder weerga! 
Luisterrijk klassiek en happy jazz 
van de bovenste plank! Twee 
bekende musici, eerder succesvol 
in deze productie, komen 
opnieuw naar Heiloo.

Pianist Maarten den Hengst, 
violiste Floor le Coultre en een nog 
onbekende cellist zullen als piano-
trio Antonin Dvorak’s befaamde 
Dumky trio vertolken, een verruk-
kelijke mengeling van Slavische 
melancholie en meeslepende 
vrolijkheid! In het jazzgedeelte 
opnieuw grote namen als Rob van 
Bavel (piano), Simon Rigter 
(tenorsax), Edwin Corzilius 
(contrabas) en Gunnar Graafmans 
(drums). De vocaliste is niemand 
minder dan publiekslieveling 
Deborah J. Carter! Dan weten �jn-
proevers: dat wordt optimaal 
genieten van smeuïge swingers en 
sfeervolle ballads. Deborah, de 
musici en producer Erik Nap staan 

te popelen en adviseren: reserveer 
alstublieft op tijd!

Kom genieten op zondag 18 
september om 14.30 uur in de 
Cultuurkoepel Heiloo. Zaal open 
14.00 uur. Kaarten à 19,50 euro zijn 
verkrijgbaar via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl en aan de deur.

Classic Meets Jazz in Cultuurkoepel

Publiekslieveling Deborah J. Carter 
treedt op tijdens Classic Meets Jazz. 
Foto: aangeleverd

Heiloo - In ‘Dichtbij’ speelt Iris Hond 
de muziek die het dichtst bij haar 
staat. Naast haar favoriete stukken 
van onder meer Ludovico Einaudi en 
Frédéric Chopin speelt ze haar eigen, 
veelal door het werk van deze compo-
nisten geïnspireerde, composities. 
Om de muziek een extra dimensie te 
geven neemt Iris een speciaal door 
haar samengesteld ensemble van 
topmusici mee: strijkkwartet Aristos 
Quartet en Gijs Anders van Straalen 
op percussie. ‘Dichtbij’ is een open-
hartig, intiem en betoverend 

programma waarin Iris haar publiek 
met haar bevlogen spel en inspire-
rende anekdotes meeneemt naar het 
mooiste dat muziek ons te bieden 
heeft. Kom woensdag 14 september 
in de Cultuurkoepel genieten van dit 
geweldige optreden. Aanvang 20.15 
uur. Kaarten à 27,50 euro zijn verkrijg-
baar via www.cultuurkoepelheiloo.nl 
en aan de deur.

Iris Hond speelt voorstelling 
‘Dichtbij’ in Cultuurkoepel

Pianiste en zangeres Iris Hond. 
Foto: Rinse Fokkema

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 20.00 uur
zaterdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Alcarràs
zaterdag, maandag & woensdag 20.00 uur

Speak no Evil
vrijdag & zondag 15.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Mes frères, et moi

vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur
Bullet Train

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
Where the Crawdads Sing

zondag 12.30 uur
DC Club van Super-Pets (NL)

zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

Minions: 
Hoe Gru superschurk werd

Programma 1 sept t/m 7 sept

Zo lang ze zich kunnen herinneren 
besteedt familie Solé de zomer aan 
het oogsten van perziken op hun 
boomgaard in Alcarràs. 
Dit jaar kan echter de laatste keer 
zijn, als blijkt dat de eigenaar over-
weegt het land te verkopen. Er liggen 

plannen op tafel om de perzikbomen 
te kappen en zonnepanelen te 
plaatsen. 
Een breuk binnen de hechte familie 
is het gevolg, die hierdoor het risico 
loopt meer dan alleen hun huis te 
verliezen.

Alcarràs

Kya wordt als kind in de steek 
gelaten en moet zichzelf zien te 
redden in het gevaarlijke moerasge-
bied van North Carolina. Door de 
geruchten over het ‘moerasmeisje’ 
die jarenlang rondgaan in Barkley 
Cove raakt de slimme en veerkrach-
tige Kya steeds meer geïsoleerd. Als 
ze in contact komt met twee jonge 
mannen uit het dorp gaat er een 

nieuwe wereld voor haar open. Maar 
als één van die twee dood gevonden 
wordt, wordt Kya meteen aange-
wezen als hoofdverdachte. 

Tijdens het onderzoek wordt steeds 
minder duidelijk wat er precies 
gebeurd is en dreigen de vele 
geheimen die het moerasland 
verborgen houdt onthuld te worden.

Where the crawdads sing
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Castricum - Wil jij jouw huisdier 
maken van klei? Dan kan dat nu! 
Gastdocente/keramiste Paulien 
Hakkert laat tijdens de eerste work-
shop zien hoe jij een kat of hond 
kunt vormgegeven. In de tweede 
workshop versier je het dier met 
glazuur. Dit kan een vrij ontwerp zijn 
of je leert met Zentangle een 
patroon te maken. Na iedere work-
shop wordt de kat of hond gebakken 
in een keramiekoven. Datum: zondag 
11 september (09.30 - 13.00 uur) en 2 
oktober.

Wil jij leren hoe jij met olieverf jouw 
huisdier op doek zet dan kun je 
meedoen met deze tweedelige schil-
derworkshop. Je hoeft niet goed te 
kunnen tekenen want Mieke zet de 
schets van het portret alvast voor jou 
op het doek van 60×60 cm. Zij bege-
leidt jou bij elke stap en ervaring is 
niet nodig. Datum: zondag 25 
september en 9 oktober.

Of wil je liever de macramétechniek 
leren om jouw huis/veranda gezel-
liger te maken? Dan kun je meedoen 
met een tweedelige workshop 
macramé op zondag 4 en zaterdag 
10 september. Je kunt kiezen uit drie 

verschillende kunstwerken, een grote 
lamp (1 m.) of je maakt een groot 
wandkleed met lichtjes of een wand-
hanger met hippe bladeren/veren. Jij 
kiest jouw kleuren en gastdocente 
Angenita Hoebe helpt jou met het 
sfeervol afstylen. 
De workshops worden gegeven in 
het Buurt- & Biljartcentrum Castricum 
aan de Van Speykkade 61. Voor meer 
info/voorbeelden en aanmelden of 
meerdere activiteiten ga naar www.
miekerozing.nl, mail naar info@
miekerozing.nl of bel: 06 10566887.

De workshopfabriek: keramiek, 
schilderen of macramé

In twee lessen leer je om je huisdier op 
het witte doek te vereeuwigen.
Foto: aangeleverd

Ook uit klei kun je onder leiding van keramiste Paulien Hakkert een huisdier 
vormgeven. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Ik heb van heel veel dingen weinig of geen verstand. Maar over heel veel 
dingen wel een mening. Dit overdenkende vroeg ik me af wat wellicht 
een sterke kant van mij zou kunnen zijn. Ik meende dat dit wel eens het 
zogenaamde ‘out-of-the-box’-denken zou kunnen zijn, een niet te onder-
schatten eigenschap waaraan allerlei positieve kwali�caties toegedicht 
worden, als je er vacatures in dagbladen of succesverhalen op ‘socials’ op 
naslaat. Mijn leeftijd was misschien een factor die het out-of-the-box-
gehalte van mijn competenties ophief, maar dat was typisch zo’n grijs 
gebied waar ik wel een mening over had maar weinig zinnigs over kon 
zeggen...

Niettemin was ik onlangs in gesprek met een vriend die ergens aan de 
koude kant een boerenconnectie heeft en zijn zorgen uitte over het asiel-
beleid dat, op z’n zachtst gezegd, enige sturing ontbeert. Het zijn twee 
onderwerpen van vele waar veel over te doen is de laatste tijd. Als 
‘gewone burger’ voel ik me af en toe enigszins machteloos wat betreft alle 
onheil dat ons boven het hoofd lijkt te hangen. Dus voelde ik vreugde 
opwellen toen ik ineens een lumineuze ingeving kreeg: de asielboer. Het 
leek ineens alsof ik een oplossing had voor tenminste één prangend 
probleem, of eigenlijk twee en misschien wel drie... Drie vliegen in één 
klap, hoe kreeg ik dat nou voor elkaar? En misschien zelfs wel vier...!

Het idee was als volgt: er zijn teveel koeien, te weinig opvangplekken en 
er is sprake van ernstig afnemende biodiversiteit door stikstof en mono-
cultuur. Ineens zag ik het voor me: koeien uit de stallen, asielzoekers erin 
die, als ze dat willen, gewassen kweken die bijdragen aan biodiversiteit. 
Bijvoorbeeld het aanleggen van voedselbossen, het volgens principes 
van de permacultuur inrichten van het landschap, heggen vlechten etc. 
Werkzaamheden waar misschien al ervaring mee opgedaan is in het land 
van herkomst of waar voordeel mee is te behalen in het geval men er 
voor kiest terug te keren. En voedsel oplevert voor álle inwoners... Ik zag 
geitenhoedende asielwerknemers voor me... Schoolschuren, waar onder-
wijs werd gegeven. Lachende gezichten van blije asielzoekers en 
tevreden boeren... Dat zijn dus drie vliegen in één klap: minder koeien, 
meer opvangplekken en meer biodiversiteit... Win, win, win...

Wat is dan die vierde vlieg? Ik dacht aan.... auto’s! Waarom geven we de 
straten, pleinen en binnensteden niet terug aan de mensen? De open-
bare ruimte wordt ingenomen door blik en staal dat overal geparkeerd 
wordt, de lucht vervuilt en waarvoor gigantische hoeveelheden zwart 
tapijt wordt uitgerold dat het landschap verdeelt en doorsnijdt... Hoe 
zonde van onze leefomgeving.
Gelukkig zijn daar de megastallen. Ook hier geldt: koeien eruit, auto’s erin. 
Aan de randen van steden en dorpen worden stallen auto-opslag-
plaatsen. De steden zelf worden autovrij en bereikbaar met slimme, zelf-
rijdende elektrische voertuigen waar je elk moment op vaste routes op 
kunt stappen. 
Verdere uitwerking is natuurlijk nodig, maar het idee zelf leek me.... 
geniaal...!

Zie daar de vier vliegen en de ene klap. Het kan wel. Als je maar wilt. Of 
niet anders meer kan...

Chris Groot, Castricum

Vier vliegen, één klap

Van de Noordzeekust tot de oever 
van het Alkmaardermeer heeft de 

gemeente Castricum de inwoners en 
bezoekers heel wat te bieden. Van 

toeristische trekpleisters tot fraaie 
natuur en beeldbepalende 
gebouwen, de legpuzzel biedt een 
mooi overzicht van de gemeente, die 
bestaat uit de woonkernen 
Castricum, Akersloot, Limmen en De 
Woude. Alle vier de woonkernen zijn 
vertegenwoordigd in de fotocollage. 
In het midden van de foto is een 
landkaartje te zien, met daarin 
verwerkt ook het wapen van de 
gemeente. Initiatiefnemer Hans 
Laan: ,,Alles wat onze gemeente te 
bieden heeft, moest erop. Dat is 
goed gelukt. Deze legpuzzels zijn 
niet alleen leuk voor de Castricum-
mers, maar ook voor de toeristen die 
in onze winkel komen om te vragen 
naar koelkastmagneetjes.’’ De 
legpuzzels zijn – zolang de voorraad 
strekt – verkrijgbaar bij kantoor-
boekhandel Laan aan de Burge-
meester Mooijstraat 19. Ook bij het 
Huis van Hilde, dat op de legpuzzel 
staat, is een exemplaar te 
bemachtigen.

Castricum - Kantoorboekhandel Laan heeft een legpuzzel op de markt 
gebracht: Trots op Castricum. Leuk om cadeau te geven voor een 
verjaardag of met de feestdagen eind dit jaar. Maar natuurlijk ook leuk 
om zelf lekker te gaan puzzelen. Op de duizend stukjes tellende puzzel 
staan 22 foto’s van locaties in de gemeente Castricum.

Een legpuzzel voor iedereen
die trots is op Castricum

Hans en Rachel Laan bij de stapel legpuzzels in de winkel. Foto: Bos Media Services

Castricum - Bewoners van veertig aanleunwoningen rond de Santmark werden vorige week verrast met een tuinfeest. 
Volgens aanwezigen was het ‘zeer geslaagd’. De organisatie, in handen van twee bewoners, wist verschillende spon-
soren te regelen. ,,Hierbij onze dank aan de middenstanders, waardoor deze middag tot stand was gekomen. Het weer 
was perfect en we hebben genoten.’’ Foto: aangeleverd

Bewoners Santmark vorige week 
verrast met geslaagd tuinfeest

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

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

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

www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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De basis voor het Nederlandse 
bedrijf Naïf werd in 2013 gelegd 
door twee jonge vaders: Jochem en 
Sjoerd. Ze ontdekten dat veel 
verzorgingsproducten voor baby’s 
schadelijke sto�en bevatten en 
bedachten hiervoor een alternatief. 
Inmiddels produceert het bedrijf 
een complete lijn verzorgingspro-
ducten voor mensen van alle leef-
tijden. Op het strand van Castricum 
streek donderdag een promotie-
team van het bedrijf neer. Mischa 
Schreuder, creative partner van 
Fitzroy: ,,Ik woon zelf in Castricum 
en als ik over het strand loop, zie ik 
regelmatig lege �esjes van zonne-
brandcrème liggen, die na gebruik 
zijn achtergebleven. Zo kwamen we 
op het idee voor de Re�lled 
Rebranded Reused (hervul)actie. Je 
oude �es wordt opnieuw gebruikt, 
het maakte niet uit welk merk �es je 
inlevert.’’

Bij de kraam ontmoeten we ook 
Naomi Becht en Jette van Exter. Zij 
zijn respectievelijk hoofd marketing 
en manager PR en communicatie bij 
het bedrijf. Ze vertellen dat de 
producten van Naïf geen microplas-

tics bevatten. Maar liefst negentig 
procent van de zonnebrandcrèmes 
die in de winkel liggen, bevatten die 
kleine plasticdeeltjes wél. De merk-
naam Naïf blijkt een speelse inter-
pretatie te zijn van het Nederlandse 
woord naïef. Naomi en Jette: ,,Dat 
woord heeft vaak een negatieve 
lading, maar wij zien het juist als iets 
positiefs. Als je een beetje naïef 
blijft, kun je met de juiste inzet de 
wereld positief veranderen. Is het 
naïef Is het om te denken dat je 
kunt genieten van een dagje zon en 
strand én de impact op het milieu 
zoveel mogelijk beperkt?’’

En dan hebben de dames van het 
campagneteam het volgende �esje 
gevuld. Het wordt voorzien van een 
label, vervaardigd uit notpla, een 
materiaal dat gemaakt wordt van 
zeewier en dus geheel biologisch 
afbreekbaar is. Het label geeft aan 
wat er nu in het �esje zit: Naïf 
zonnebrandcrème zonder micro-
plastics en zonder de stof oxyben-
zone, die het koraal in zee aantast. 
De badgast neemt het �esje dank-
baar in ontvangst en vervolgt glim-
lachend zijn dag.

Gratis zonnebrandcrème 
voor badgasten bij Castricum
Castricum - Wie donderdag op het strand van Castricum was, kon ter 
hoogte van Club Zand zijn lege zonnebrandcrème�esje gratis laten 
vullen. Het ging om een promotiestunt van het merk Naïf, dat zich pro�-
leert met producten die beter zijn voor mens en milieu. De actie was 
bedacht door het team van Fitzroy Amsterdam, van wie enkele medewer-
kers in Castricum wonen.

De lege zonnebrandcrème�esjes werden eerst gereinigd en vervolgens gevuld met 
zonnebrandcrème van Naïf. Foto: Bos Media Services

Dankzij steun van mensen, vrijwil-
ligers en donaties heeft Thuisbij 
Limmen in de afgelopen vijf jaar 

kunnen realiseren dat menig 
bezoeker naar huis gaat met een 
lach op zijn gezicht. ,,Onder het 

mom van niets moet, beweging 
hulp in tuin of keuken, goede maal-
tijd maar vooral aandacht hebben 
wij het mooiste beroep van de 
wereld’’, aldus de teamleden. ,,Vrij-
willigers die �etsen op de duo-�ets, 
wandelen of juist tijd hebben voor 
een spel of praatje, maken dat wij 
met elkaar voor elkaar zorgen. 
Laten wij onze klaverjasclub, schil-
derclub, knutselclub , muziekoch-
tenden en handmassages niet 
vergeten. Inmiddels hebben wij 
intern verbouwd en hopen wij nog 
lang de zorg voor mensen die 
lijden aan geheugenproblematiek 
of niet-aangeboren hersenletsel 
een gezellige dag te kunnen blijven 
bieden.’’ 

Het team zet op zaterdag 3 
september van 14.00 tot 17.00 uur 
de deuren van het pand aan de 
Schoolweg 15 open. Bent u 
nieuwsgierig geworden hoe 
Thuisbij draait, dan bent u van 
harte welkom. Tevens zal op deze 
dag een kleine verkoop plaats-
vinden van gemaakte en gekregen 
spullen. De opbrengst daarvan 
gebruikt men voor de aanschaf van 
nieuwe materialen of het betalen 
van dagjes uit. De ko�e staat klaar. 
Neem familie of vrienden mee, zegt 
het voort!

Limmen - Vijf jaar geleden waagde Anette Zeeman een sprong in het 
diepe: een dagbesteding starten in een gewoon woonhuis. De achterlig-
gende gedachte is het dagelijks leven voort te zetten in een huiselijke 
omgeving, met daar waar nodig extra zorg en aandacht. Gestart met één 
bezoekster en inmiddels acht bezoekers per dag en een heel team.

Thuisbij viert eerste lustrum

In dit pand aan de Schoolweg 15 is Thuisbij Limmen gevestigd. Foto: aangeleverd

Castricum - Ben jij tussen de 7 en 17 
jaar oud en wil je graag leren 
programmeren? Kom dan naar de 
bibliotheek en word een echte 
programmeer-ninja! Je leert 
programmeren, websites bouwen, 
apps ontwikkelen, programma’s en 
games maken en nog veel meer. Je 
hebt geen programmeerkennis 
nodig om mee te kunnen doen, het 
is voor alle niveaus.

De bibliotheek beschikt over compu-
ters waarop je kunt werken. Je leert 
omgaan met programma’s als 
Scratch en Python en gebruikt super-
gave gadgets/hardware zoals Dash, 
Ozobot en Sphero Mini. Je leert niet 
alleen programmeren, je ontmoet 
ook andere kinderen met wie je kunt 
samenwerken en dingen kunt delen. 

Je begint in de bibliotheek, maar 
kunt thuis natuurlijk verder met jouw 
werk. Je gebruikt vooral open source 
en gratis software en staat in contact 
met een wereldwijd netwerk van 
kinderen die net zo van program-
meren houden als jij. CoderDojo 
heeft slecht één regel: Boven Alles: 
Wees Cool!

Meedoen?
Enthousiast geworden en meedoen?  
Je bent welkom bij Bibliotheek 
Kennemerwaard aan de Geester-
duinweg 1 in Castricum. Deelname is 
gratis. Wil je meer weten? Kijk op 
www.bibliotheekkennemerwaard.nl/
agenda voor de dagen en tijden of 
ga naar www.coderdojo-kennemer-
waard.nl/volgende-editie voor meer 
informatie.

De leukste programmeercombi 
bij Bibliotheek Kennemerwaard

JET heeft tot doel de jeugd van 8 tot 
12 jaar (tot en met groep 8 van de 
basisschool) op een creatieve manier 
kennis te laten maken met een aantal 
technische vaardigheden zoals 
meten, timmeren, schilderen, glas 
graveren, solderen en werken met 
elektra. Ze leren omgaan met hout, 
metaal en andere materialen en het 
werken met onder meer handge-
reedschappen, boormachines en 
�guurzaagmachines. Dit doen ze in 
twee prachtig ingerichte schoollo-
kalen van basisschool De Kustlijn aan 
de Rooseveltaan 1. Heb jij zin om 
mee te doen? Meld je dan aan op 
www.jetcastricum.nl zodat je op de 
wachtlijst geplaatst kunt worden.

Dit alles gebeurt onder de bezie-
lende leiding van vaktechnische 
begeleiders, veelal gepensioneerde 

dames en heren. Ook zij halen heel 
veel energie uit het werken met deze 
jeugdige enthousiastelingen en 
komen elke week weer terug om hen 
de �jne kneepjes van het vak bij te 
leren. Ben je zelf iemand met 
vaktechnische kennis, die je graag 
aan de kinderen wilt overdragen? 
Meld je dan aan als vrijwilliger door 
een e-mail naar vz-jet@castricum.nl 
te sturen.

De huidige maatschappij schreeuwt 
om vaktechnische mensen! Nils 
Vervoort, voorzitter Stichting Jeugd 
en Techniek Castricum: ,,Het blijkt dat 
diverse jongens en meisjes door-
stromen naar technisch onderwijs en 
uiteindelijk kiezen voor een tech-
nisch beroep mede door hun posi-
tieve ervaringen bij JET. Leren 
samenwerken, naar elkaar luisteren, 

overleggen, opruimen, etc. Het wordt 
allemaal op een speelse manier 
geleerd op JET. Naast de Plusklas 
pleiten wij daarom voor ook een 
Klusklas op de basisschool, zodat 
kinderen met interesse in techniek 
dit verder kunnen onderzoeken. Tot 
die tijd kunnen ze terecht bij JET.’’

Castricum - Het is meer dan twintig jaar geleden dat de Stichting Jeugd 
en Techniek Castricum (JET) is opgericht. Sindsdien zijn elke woensdag-
middag twee groepen van vijftien kinderen bijeengekomen om met tech-
niek kennis te maken. Dat zijn meer dan duizend jongens en meisjes in de 
afgelopen twintig jaar! En dat allemaal op vrijwillige basis, van de 
kinderen, maar ook van de begeleiders. Dat is echt uniek!

JET Castricum: ,,Waarom wel een 
plusklas, maar geen klusklas?’’

Zowel de vaktechnische begeleiders 
als de deelnemende kinderen beleven 
veel plezier aan de klusklas van JET 
Castricum. Foto: aangeleverd

Castricum - Zondag vierden 130 
leden (senior & masters), trainers en 
vrijwilligers samen met een grote 
groep oud-leden en oud-trainers het 
60-jarig bestaan van Atletiekvereni-
ging Castricum. De middag begon 
met sportieve activiteiten, zoals een 
Zweedse estafette, hoogspringen, 
verspringen en lopen met hinder-
nissen. Dit werd begeleid door AVC-

leden Ilze Vitola en John Oudejans. 
Om 15.00 uur kregen alle aanwe-
zigen een heerlijk ijsje van De Roset 
en daarna werden foto’s getoond uit 
de lange historie van de vereniging. 
Voorzitter Joop Beentjes heette alle 
aanwezigen welkom en vertelde 
trots te zijn op de vereniging, die de 
laatste jaren fors gegroeid is in leden-
aantallen. Daarna genoten de aanwe-

zigen van een borrel en een bu�et. 
De leden van de jubileumcommissie 
die het feest organiseerden, John 
Oudejans en Sjoerd Huisinga, kijken 
met veel voldoening terug op het 
geslaagde feest, ze vonden het 
prachtig om het feest met zoveel 
mensen te vieren die betrokken zijn 
(geweest) bij de vereniging.

Leden en oud-leden vierden 
zestigjarig bestaan AV Castricum
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Door Henk de Reus

‘Op de boerderij’
In Limmen kunnen de kinderen deze 
keer hun creativiteit op het thema 
‘Op de boerderij’ loslaten. Jop, Seth, 
Mees, Abel, Mitch, Collin, Sil en 
Ramon bewijzen met hun boerderij 
aan de Boomgaard nr. 1-2 waar 
samenwerking toe kan leiden. Het is 
een complete boerderij geworden 
met een binnen- en buitenstal voor 
het vee en een opslag voor hooi. 
Buiten lopen schapen en kippen. 
Nou ja, lopen? De kippen zitten niet 
‘op’ stok, maar ‘aan’ een stok die in de 
grond steekt. Dit geldt ook voor de 
schapen. Voor de boerderij staat een 
brievenbus en een melkbus. Seth 
heeft iets met boeren. ,,Ze maken 
lange dagen met het melken van hun 
koeien en ze hebben nooit vakantie. 
Als het melk niet in de supermarkt 
terecht komt hebben wij ook geen 
melk meer.’’ Een waarheid als een koe. 
Om de steun voor de boeren kenbaar 
te maken hebben de jongens een 
omgekeerde vlag voor de boerderij 
geplaatst. Iets verderop probeert Evie 
(9) een draadnagel van zeker 10 

centimeter in het hout te jassen. Het 
blijkt nog een hele opgave te zijn om 
spijkers met koppen te slaan.

Ridders en jonkvrouwen
Bij het timmerdorp in Akersloot is het 
thema ‘Ridders en jonkvrouwen’. Je 
komt via een grote middeleeuwse 
slotbrug op de werkplaats. Bovenop 
pronken aan beide zijden Neder-
landse vlaggen, dit keer niet omge-
keerd. Het is even wennen… Op het 
gebied van vermaak is aan alles 
gedacht. Er is een waterglijbaan, er 
zijn zwembadjes om af te koelen, 
springkussens en er is een echte 
klimwand. De vertrouwde stem van 
speaker Joke de Wit, door iedereen 
‘Juf Joke’ genoemd, galmt over het 
terrein. ,,De kinderen die nog geen 
ijsje hebben gehad kunnen er een 
halen bij de tent van de vrijwilligers.’’ 
Auck (10) en Jimmy (11) hebben hun 
ijsje al op. Hun hut is nog in 
aanbouw. Ze dragen pallets boven 
hun hoofd en brengen deze naar de 
werkplaats.

De ‘jonkvrouwen’ Daphne, Saar, Liv 
en July hebben hun kasteelhut een 

gezellig vrouwelijk tintje meege-
geven. De hut is versierd bloemen en 
met lampjes die op zonne-energie 
branden. Deze moeten het ’s avonds 
sfeervol maken. Om de ridder op het 
witte paard te ontvangen moet alles 
er natuurlijk wel tiptop uitzien. 
Hoewel de ridder nog moet arriveren 
staat zijn (stok)paard alvast naast de 
hut klaar. Dat is gevlekt, dus het 
wordt geen ridder op het witte 
paard.

Aan de buitenkant van het timmer-
dorp haalt een aantal kinderen hals-
brekende toeren uit op een klim-
wand. Doodeng.

Vijftien jaar TiDoCa
Het timmerdorp Castricum heeft 
geen thema. De stichting Timmer-
dorp Castricum (afgekort TiDoCa) 
bestaat dit jaar vijftien jaar. Tijd om 
de bloemetjes buiten te zetten. Dit 
wordt gedaan met allerlei spelletjes 
tussen het bouwen door. Finn en 
Ovhus maken tijdens een time-out 
gebruik van hun zojuist in elkaar 
geknutselde wip.

Een stuk verderop maken Mel, Moos 
en Hugo uit de Willem de Zwijger-
laan (WDZ) bekend dat er pannen-
bier kan worden besteld. Ze hebben 
zojuist de dwarsbalken van de derde 
verdieping van hun hut aangebracht. 
De vlag met WDZ is inmiddels in de 
top gehesen. Mel heeft de eerste 
verdieping alvast als ‘zijn kamer’ 
gecon�squeerd.

Mark Braams is al voor de derde keer 
vrijwilliger bij het Timmerdorp. Hij 
werkt in de bouw en regelde dat zijn 
werkgever hout beschikbaar stelde. 
Net zoals de meeste andere vrijwil-
ligers nam hij vakantiedagen op om 
er weer bij te kunnen zijn. In zijn 
geval twee weken. Had hij niet liever 
op Ibiza gezeten? Mark: ,,Absoluut 
niet! Dit is vele malen leuker. Het is 
een virus waarmee je besmet raakt 

en waar je niet meer vanaf komt. 
Niemand neemt mij dit af, ook mijn 
werkgever niet.’’ Het geeft aan met 

welk plezier de vrijwilligers zich 
inzetten om de kinderen een �jne 
week te bezorgen.

Castricum/Limmen/Akersloot - Traditiegetrouw wordt de laatste week van de schoolvakantie afgesloten met 
het bouwen van een Timmerdorp. In de drie dorpskernen deden hier deze keer zo’n zeshonderd kinderen aan 
mee. Het mooie weer en het samen klussen zorgden voor een gezellig sfeertje. De redactie deed een rondje 
langs de drie Timmerdorpen.

Zeshonderd kinderen beleven prachtige 
tijd tijdens Huttenweken op drie locaties

De drie timmerdorpen zijn elk jaar opnieuw een groot succes. Foto’s: Henk de Reus

Haast niet van echt te onderscheiden: een heuse boerderij met alles erop en eraan.

Het kost Evie in het begin wat moeite om spijkers met koppen te slaan.

Auck en Jimmy slepen pallets aan voor hun hut.

Daphne, Saar. Liv en July zorgen ervoor dat hun hut er tiptop uitziet.

Hoogstandjes op de klimwand.
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AGENDA
VRIJDAG 2 SEPTEMBER

Inzameling ten bate van de voedsel-
bank van 10.00 tot 12.00 uur op het 
plein voor de Sint Pancratiuskerk aan 
de Dorpsstraat 113 in Castricum. 
Houdbare levensmiddelen, persoon-
lijke verzorgingsproducten en 
wasmiddelen zijn welkom, evenals 
een geldelijke bijdrage of Douwe 
Egberts-punten.

Lezing over duurzaamheid door dr. 
Hans van Weenen (foto) met inlei-
ding door wethouder Valentijn 
Brouwer om 20.00 uur (inloop 19.30 
uur) in cultureel centrum Vredeburg 
aan de Dusseldorperweg 64 in 
Limmen. Toegang gratis, aanmelden 
niet nodig. Foto: aangeleverd

ZATERDAG 3 SEPTEMBER

Gratis proe�es ‘Dans vanuit je hart’ 
voor kinderen (3 t/m 8) en hun 
(groot)ouders door Margreet Roden-
burg van 09.30 tot 10.30 uur in de 
gymzaal aan de Eerste Groenelaan 62 
in Castricum. 
Aanmelden via www.noordhol-
landactief.nl en info via www.
margreetrodenburg.nl/dans. Foto: 
aangeleverd

Open dag bij dagbesteding Thuisbij 
(kleinschalige voorziening voor 

mensen die lijden aan geheugenpro-
blematiek of niet-aangeboren 
hersenletsel) van 14.00 tot 17.00 uur 
aan de Schoolweg 15 in Limmen. 
Foto: aangeleverd

Castricums Smaakmakers Festival 
van 15.00 tot 22.00 uur in de Dorps-
straat in Castricum. Drie podia 
(Dorpsplein, Bakkerspleintje en Kerk-
plein) en hapjes en drankjes van de 
plaatselijke horecabedrijven. Afbeel-
ding: aangeleverd

Elvis-dienst door ds. Fred Omvlee om 
19.00 uur in de Corneliuskerk aan de 
Dusseldorperweg 74 in Limmen. 
Toegang gratis. Foto: aangeleverd

Pompoenenconcert met optreden 
groep Unicorn om 20.15 uur (inloop 
19.30 uur) in de Tuin van Kapitein 
Rommel schuin tegenover het 
NS-station van Castricum. Keltische 
folk en swing, maar ook uitstapjes 
naar klezmer, shanty’s en bluegrass. 
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage 
welkom. Foto: aangeleverd

ZONDAG 4 SEPTEMBER
Wandeling door de duinen met 
natuurweetjes en Qui Gong-oefe-
ningen van 10.00 tot 12.30 uur met 
startpunt bij bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum. Deelname is gratis, na 
a�oop ko�e met een stukje taart. 

Maandelijkse wandeling door het 
Oer-IJ-gebied om 13.00 uur bij 
Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in 
Akersloot. Deelname kost 2 euro 
inclusief toegang tot de expositie.

Castricums Smaakmakers Festival 
van 13.00 tot 22.00 uur in de Dorps-
straat in Castricum. Drie podia 
(Dorpsplein, Bakkerspleintje en Kerk-
plein) en hapjes en drankjes van de 
plaatselijke horecabedrijven.

EXPOSITIES
Expositie kunstproject Ronduit 
Uitgesproken (thema: vrouwen en 
gendergelijkheid) te zien in cultureel 
centrum Geesterhage aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum tot en met 
6 oktober. Feestelijke opening op 10 
september van 15.00 tot 17.00 uur. 
Info op www.mariekewarmelink.com.

Keramiek van Hannie Poelmeijer en 
schilderijen van haar overleden man 
Leo Poelmeijer zijn tot en met 25 
september te zien in Gemaal 1879 
aan de Fielkerweg 4 in Akersloot. 
Elke zondagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur geopend. Toegangsprijs 
gemaal: 1 euro. Info op www.
gemaal1879.nl. Tevens geopend op 
10 en 11 september (Open Monu-
mentendagen) van 10.00 tot 17.00 
uur.

De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Kim 
van Herwijnen toont deze maand in 
restaurant De Open Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum de 
groot-formaat schilderijen die hij 
maakte in het daar tegenover 
gelegen atelier ‘Anders Bekeken’. Het 
restaurant is dagelijks geopend van 
09.00 tot 17.00 uur.

De Egmondse schilder Roderick 
Taylor exposeert tot en met 2 
september in de Tuin van Kapitein 
Rommel in Castricum. De tuin is 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur. 
Info op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.

De expositie ‘Castricum Spoort’ van 
Oud-Castricum over de geschiedenis 
van de Castricumse spoorlijn is tot en 
met april 2023 te bezichtigen in 
gebouw De Duynkant aan de 
Geversweg 1b in Castricum. 
Geopend elke eerste en derde 
zondag van de maand tussen 13.30 
en 16.00 uur. Toegang 1 euro (gratis 
voor leden).

Limmen - Na een lange tijd stilzitten 
moeten de kilo’s eraf en de spieren 
sterk en strak worden! Wat is 
easyslim.nu Limmen? ,,Ons sterke 
punt is dat de mensen niet aan een 
of ander crashdieet hoeven. Onze 
klanten liggen ontspannen op de 
behandeltafel, terwijl het geavan-
ceerde apparaat al het werk doet. Via 
ultrasound worden de vetcellen 
aangepakt en tegelijkertijd worden 
de spieren middels elektrostimulatie 
getraind, zonder kans op blessures. 
Het is laagdrempelig, niet alleen voor 
mensen die fanatiek sporten en dat 
laatste extra randje niet weg krijgen, 

maar ook voor de mensen die niet 
meer actief kunnen of willen sporten. 
Ook helpt het bij cellulitis en striae. 
Het apparaat doet het werk, terwijl je 
ontspannen ligt. Zo simpel is het!’’ Er 
wordt gekeken naar de wens van de 
klant en wat daarvoor nodig is. Het 
aantal behandelingen is afhankelijk 
van iemands doel en is zowel voor 
mannen als vrouwen. Nieuwgierig 
geworden? Meld je aan voor een 
intake en proefbehandeling.
Nu voor 39 euro! Bel/app naar 06 
85852603, mail naar limmen@
easyslim.nu of surf naar www.
easyslim.nu voor meer informatie.

Kilo’s eraf met easyslim.nu
Geen crashdieet of ingewikkelde oefeningen: het apparaat doet het werk!

Tijdens de jaarlijks door Vitesse ’22 
georganiseerde veiling hebben de 
spelers van het vroegere roemruchte 
derde seniorenteam tien kavels ter 
beschikking gesteld aan de hoogste 
bieders. Allen verkregen zij het recht 
om met vier personen deel te nemen 
aan het prestigieuze evenement. 
Nadat de deelnemers rond 12.30 uur 
welkom waren geheten door het 
organisatiecomité konden ze zich op 
de driving, chipping en putting 
range opwarmen, daarbij voorzien 
van nuttige tips gegeven door de 
kersverse clubkampioen van Golfclub 
Heiloo, Cees Grijzenhout. Daarna 
konden de spelers zich opmaken 
voor de ronde van tien holes die was 
uitgezet. Enkele mooie holes waren 
oude bekenden voor de deelnemers 
die al eerder aanwezig waren op het 
toernooi. Zo ontbrak de afslag van de 
Papenberg uiteraard niet en was 
achterin op het terrein de quiz die tot 
vele hoofdbrekens leidde.
Tussen het spelen door werden de 

deelnemers vermaakt door een illusi-
onist die met zijn trucs de monden 
deed openvallen en in een tentje in 
de speeltuin bevond zich de mystery 
guest die uiteindelijk door slechts 
drie �ights werd ontmaskerd als 
Vitesse-icoon Hans Touber. Uiteraard 
ontbraken het natje en droogje niet. 
Op een door Wim Tromp beschikbaar 
gesteld voertuig werden gekoelde 
dranken en hapjes uitgeserveerd 
over het terrein. Nadat de laatste 
spelers in het clubhuis waren gear-
riveerd, konden de prijzen worden 
verdeeld. De strijd tussen de golfers 
was hevig, maar uiteindelijk was het 
Ruud van Duivenvoorde die de 
hoofdprijs in de wacht sleepte. Met 
uitmuntend spel bleef hij de concur-
rentie net voor, al had hij volgens 
sommigen ook wel wat creatief 
geteld. Tenslotte werd de dag 
passend afgesloten met een door 
Johanna’s Hof aangeboden bu�et en 
een optreden van de onvolprezen 
zanger Richard Craane.

Castricum - Zaterdag werd op de velden van Vitesse ’22 voor de dertiende 
maal het Puikman Open Golftoernooi gespeeld. Onder de stralende zon 
hadden golfers en toeschouwers een geweldige dag.

Puikman Open Golftoernooi 
daverend succes!

Cees Grijzenhout, clubkampioen bij Golfclub Heiloo, geeft de deelnemers instructies. 
Foto: aangeleverd

Door Ans Pelzer

De energie die je teruglevert wordt 
verrekend met je verbruik. Dit heet 
salderen. Een huishouden dat aan het 
eind van het contractjaar stroom ‘over’ 
heeft, dus meer heeft geleverd dan 
verbruikt, krijgt te maken met de zoge-
noemde terugleververgoeding. De 
stroomrekening van deze groep huis-
houdens is dus negatief. Een deel van 
die huishoudens was klant geworden 
bij Eneco vanwege de hoge teruglever-
vergoeding. Marc Cornelissen van 
CALorie: ,,Voor de meeste Castricum-
mers met zonnepanelen is dit verhaal 
niet relevant. Doorgaans worden de 
zonnepanelen installaties zodanig 

gedimensioneerd dat opbrengst en 
verbruik (op jaarbasis) met elkaar in 
evenwicht zijn. Meestal kom je dak 
tekort om je hele verbruik te compen-
seren. Met de zogenoemde salderings-
regeling kunnen opbrengst en verbruik 
tegen elkaar weggestreept worden.’’

‘Stimulering niet meer nodig’
De Consumentenbond publiceerde 
onlangs een tabel met bedragen die je 
terugkrijgt voor het deel aan zonne-
energie dat je meer produceert dan je 
verbruikt. Daarin stond Eneco aan de 
kop met de hoogste terugleververgoe-
ding voor opgewekte stroom boven 
eigen verbruik. Die bedragen stelde 
Eneco onlangs naar beneden bij. Eneco 

stelt dat de vraag naar zonnepanelen 
‘zo gestegen is dat stimulering via een 
hoge terugleververgoeding niet meer 
nodig is’.

‘Overvloed’
Weer andere energiemaatschappijen 
zeggen dat zonnestroom ‘niet meer 
waard is omdat op de momenten dat 
die geleverd wordt er een overvloed 
aan elektriciteit is’. Voor de meeste 
eigenaren van zonnepanelen maakt 
het per saldo niet zo veel uit. Door-
gaans wekken huishoudens niet veel 
meer op dan er gebruikt wordt.

‘Minimumtarief voor teruglevering’
Vanaf 2025 wordt de salderingsrege-
ling afgebouwd. Er zou dan wel een 
minimumtarief voor die teruglevering 
moeten gelden. Hoe dat er precies uit 
zal zien is nog onduidelijk, het wets-
voorstel daarover is nog niet 
ingediend.

Castricum - De teruglevering van stroom door zonnepanelen levert huis-
eigenaren steeds minder op, zo schreven verschillende kranten afge-
lopen week. Hoe zit dat? Marc Cornelissen van CALorie: ,,Met de huidige 
regeling kunnen opbrengst en verbruik tegen elkaar weggestreept 
worden.’’

‘Zonnestroom levert bij Eneco 
steeds minder op’: hoe zit dat?
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. waarde bepalen; 7. bladerdeeg gebakje; 12.
dunbladig gesteente; 13. metalen vat met hengsel; 14.
gehoororgaan; 15. lengtemaat (afk.); 17. deel van het gelaat;
19. putemmer; 21. familielid; 22. samentrekking van het mid-
denrif; 24. eerste bladzijde; 27. boterhamsmeersel; 28. open-
baar vervoermiddel; 30. loterijbriefje; 31. verwaande houding;
32. deel van een broek; 33. oude wijnmaat; 35. interest; 37.
maat voor aardappelen; 38. band om het middel; 41. Ned.
omroep stichting (afk.); 42. Japans gewaad; 44. melkklier; 46.
schoonmaakgerei; 47. wild zwijn; 48. telwoord; 49. schrijf-
vloeistof; 50. bakplaats; 52. spits toelopend; 54. uitvoeriger;
56. algemeen voorschrift; 58. uitrusting van een bruid; 61.
mannetjes bij; 62. christelijke feestdag; 64. paleis in Apel-
doorn; 65. persoonsaanduiding; 67. nachtgewaad; 68. kloos-
terzuster; 70. grote zanggroep; 72. plakmiddel; 73. bak onder
de waterkraan; 76. gevangenis; 77. kilowatt (afk.); 78. hooi-
maand; 79. zangvogeltje; 81. mobiele eenheid (afk.); 82. voor-
deel opleverend; 83. verdieping; 84. getand wiel; 86. doe-het-
zelver; 87. terugkerende liedtekst.

Verticaal 1. telwoord; 2. grote kledingmaat (afk.); 3. lidwoord;
4. oevergewas; 5. eerwaarde grijsaard; 6. niet erg breed; 7.
metalen spijl voor een raam; 8. durf en lef; 9. duw of zet; 10.
ondernemingsraad (afk.); 11. haarwasmiddel; 16. Russisch
ruimtestation; 18. nachtroofvogel; 20. voertuig; 21. pasvorm;
23. bewaarkorf voor vis; 25. voedsel nuttigen; 26. platte
schop; 27. oosterse vechtsport; 29. miniatuurstad bij Den
Haag; 32. politiewapen; 34. bloeimaand; 36. pinda’s; 37. Chi-
nese vermicelli; 39. waterkant; 40. inwendig orgaan; 42. bazi-
ge vrouw; 43. blootje; 45. rivier in Nederland; 46. schaakterm;
51. op grote afstand; 53. anticonceptiemiddel; 54. hoofdstad
van Thailand; 55. plaats in Noord-Holland; 56. handschoen
zonder vingers; 57. kampeerverblijf; 59. familielid; 60. stuk
grond (kabel); 62. souteneur; 63. deel van een breuk; 66. pen-
sioenuitkering (afk.); 67. aardkluit; 69. ontkenning; 71. familiel-
id; 73. holle steekbeitel; 74. deel van een boom; 75. bladader;
78. vleesnat; 80. plaaggeest; 82. heden; 85. lidwoord.
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In vergelijking met vorig seizoen 
werd al snel duidelijk dat de jeugd 
van FC Castricum weer een stap 
heeft gemaakt. En dat Elario Zweet 
nog steeds een bijzonder gevoel 
voor doelpunten heeft. De goal-
getter van FC Castricum stond al na 
vijf minuten op de juiste plaats om 

te pro�teren van een misverstand in 
de Vitesse-defensie. In het afge-
lopen voetbalseizoen ramde Zweet 
er een stuk of veertig in. 
In de �nale van de CAL Cup bleef de 
teller steken op één, maar was de 
snelle spits wel voortdurend 
gevaarlijk.

Vitesse’22 had weinig in te brengen. 
In aanvallend opzicht leunde de 
ploeg te veel op de jeugdige spitsen 
Kiebert en Arends. Middenvelder 
Max Lodewijks kreeg een vrije 
schietkans, maar schoot regelrecht 
in de armen van Lars Beukers of in 
een baan om de aarde. In de 36e 
minuut kreeg Joep Kornblum het op 
zijn heupen. De rechtsachter van FC 
Castricum soleerde langs vijf tegen-
standers voordat hij werd getorpe-
deerd. Met een sublieme vrije trap 
bracht Carlo Vrijburg de stand op 
2-0. Vlak voor rust bepaalde Joris 

Peijs de eindstand op 3-0.

Limmen ongeslagen
Op het andere veld rekende Voet-
balvereniging Limmen zich rijk door 
tegen Meervogels’31 op een 
2-0-voorsprong te komen. De doel-
punten werden gemaakt door Jacco 
de Jong en Stan Donker. Door een 
slippertje van doelman Glorie kwam 
Meervogels’31 echter op 1-2, maar 
nog voor de rust hadden ze al de 
gelijkmaker in het mandje. Na de 
rust weer wat wisselingen , waar het 
spel aan beide kanten niet beter van 

werd. Zo eindigde deze wedstrijd in 
een gelijkspel, hetgeen betekende 
dat Limmen drie punten uit drie 
wedstrijden haalde en de derde 
plaats op het toernooi veroverde. 
Meervogels’31 werd laatste met 
twee punten en Vitesse tweede met 
vier punten. Winnaar FC Castricum 
wist vijf punten te vergaren. 
Volgend jaar is Voetbalvereniging 
Limmen aan de beurt om het in 
goede banen te leiden. Het plan is 
om het iets meer prestigieus te 
maken en niet meer op basis van 
oefenpotjes.

Castricum - Vitesse’22 leek aanvankelijk de beste papieren in handen te 
hebben voor het winnen van de CAL Cup, maar de praktijk bleek anders. 
Met een afgetekende 3-0-overwinning op de favoriet veroverde FC 
Castricum de felbegeerde beker. ,,Het resultaat, de inzet, het vertoonde 
spel, iedereen heeft een dikke voldoende gescoord’’, constateerde coach 
Ralph Blom tevreden.

FC Castricum walst over Vitesse: 3-0
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Door Raimond Bos

Frank Brakenho� (1981) was al zo’n 
vijfentwintig jaar spelend lid van 
Helios, toen hij zo’n vijf jaar geleden 
de vraag kreeg of hij voorzitter van 
de vereniging wilde worden. Hij 
vertelt: ,,Ik heb nooit die ambitie 
gehad en ik trad aan in een onrustige 

tijd. In korte tijd is binnen onze 
vereniging door een aantal mensen 
een ontzettende krachtsinspanning 
geleverd en we zijn erg trots op het 
resultaat.’’ Twintig jaar geleden 
verhuisde Helios van een terrein aan 
de Eerste Groenelaan naar het 
huidige onderkomen op sportpark 
Noord-End. Die kans deed zich voor 

nadat de twee aldaar gevestigde 
voetbalverenigingen besloten te 
fuseren. Bert Koopman was op dat 
moment voorzitter van het bestuur. 
De verhuizing legde Helios geen 
windeieren, want het ledenaantal 
verdubbelde in de jaren die volgden. 
Koopman droeg na negentien jaar de 
voorzittershamer over aan Rob 

Reijniersen, laatstgenoemde zou 
vervolgens negen jaar in die functie 
actief blijven.

In de afgelopen jaren stond Helios 
voor een aantal belangrijke beslis-
singen, die steeds moesten worden 
uitgesteld. Frank Brakenho�: ,,Bij de 
gemeente Castricum is veel gesteg-
geld over het verplaatsen van het 
zwembad naar sportpark Noord-End. 
Dat zorgde er voor dat er geen besluit 
werd genomen over het aanleggen 
van een kunstgrasveld voor onze 
vereniging. Sowieso zijn wij de laatste 
korfbalvereniging in Noord-Holland 
die een kunstgrasveld krijgt.’’ Braken-

ho� is van mening dat de sport in het 
algemeen in Castricum te vaak een 
ondergeschoven kindje is: ,,De 
aandacht voor de sportclubs mag 
naar mijn mening wel wat groter 
worden.’’ Dan steekt hij de hand in 
eigen boezem: ,,Misschien ligt het 
ook wel een beetje aan onszelf. 
Misschien zijn we in de afgelopen 
jaren te bescheiden geweest.’’ Aan die 
bescheidenheid kwam uiteindelijk 
een einde, want het bestuur begon 
twee jaar geleden met het voeren 
van gesprekken met de gemeente 
over aanleg van kunstgras losgekop-
peld van het zwembaddossier.

Terwijl er vanuit de gemeente groen 
licht kwam voor de aanleg van het 
kunstgrasveld, moest ook het clubge-
bouw �ink aangepakt worden. 
Brakenho�: ,,Het dak was lek, we 
hadden geen dubbel glas, de 
kozijnen waren verrot, enzovoort.’’ 
Het bestuur van Helios hoopte de 
klus te kunnen (laten) klaren voordat 
de datum zou worden bereikt waarop 
het zestigjarig bestaan zou worden 

gevierd. Het werd een race tegen de 
klok, omdat levertijden ondanks 
eerdere toezeggingen toch over-
schreden werden. Wie halverwege 
vorige week het terrein betrad, trof er 
nog een bouwsituatie aan. Nog niet 
alle nieuwe dakrandpanelen waren 
geplaatst en de bestrating was nog 
niet geheel op orde. ,,We hebben een 
tropenjaar achter de rug, maar het is 
gelukt.’’ De vereniging focust zich in 
de komende tijd vooral op ledenbe-
houd en het verder uitbreiden van 
het aantal leden. Met de compleet 
vernieuwde accommodatie als troef 
verwacht men een verdere groei 
zeker te kunnen realiseren.

Ongeveer vier jaar geleden nam 
Johan Oudejans de taak op zich om 
de contacten met de sponsors van de 
vereniging te onderhouden en actief 
op zoek te gaan naar nieuwe spon-
sors. Zijn dochter korfbalde op dat 
moment al een aantal jaren met veel 
plezier bij Helios. ,,Als je kinderen 
ergens plezier hebben, mag je daar 
als ouder wel wat voor terugdoen’’, 
vindt Oudejans. Hij zorgde ervoor dat 
alle teams nu in gesponsorde shirts 
kunnen spelen. Het nieuwe kunst-
grasveld biedt voor hem ook een 
nieuwe uitdaging: ,,Daar staat 
honderdvijftig meter hekwerk 
omheen, dat we graag zouden willen 
volhangen met sponsorborden.’’ 
Helios vierde zaterdag het jubileum 
met – na de o�ciële opening van het 
kunstgrasveld – een bijzondere 
wedstrijd tussen twee teams van 
oud-spelers van de vereniging. Verder 
werd onder meer een quiz gespeeld 
en sloten de leden de dag af met een 
gezamenlijke maaltijd. Meer weten 
over Helios? Kijk op www.kvhelios.nl 
voor uitgebreide informatie.

Castricum - Een lang gekoesterde wens van korfbalvereniging Helios is in vervulling gegaan. Zaterdag is het 
gloednieuwe kunstgrasveld o�cieel in gebruik genomen. De ceremonie viel samen met het vieren van het 
zestigjarig bestaan van de vereniging. In de afgelopen maanden is door de vrijwilligers van de vereniging veel 
werk verzet om alles op tijd af te kunnen krijgen. Het clubhuis kreeg een nieuw geïsoleerd dak en nieuwe kunst-
stof kozijnen in de clubkleuren geel en zwart. Het terrein eromheen werd opnieuw bestraat en na een geslaagd 
jubileumweekend richt men zich nu op verdere uitbreiding van het aantal leden.

Korfbalvereniging Helios zestig
jaar jong en klaar voor de toekomst

Huidig voorzitter Frank Brakenho� (links) met zijn voorgangers Rob Reijniersen (midden) en Bert Koopman. 
Foto: Bos Media Services

De o�ciële opening van het nieuwe kunstgrasveld door voorzitter Frank Brakenho� 
van Helios en sportwethouder Roel Beems. Foto: Michelle Bontje

De Helios Legends (oud-spelers Helios 1) speelden zaterdag een onderlinge wedstrijd. Foto: Michelle Bontje
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Castricum - Zaterdag 10 september 
bruist het bij de bibliotheek van 
Castricum (Geesterduinweg 1) van de 
energie. Transitie Castricum, CALorie 
en Duurzaam Bouwloket bundelen 
activiteiten in een gezamenlijk 
streven Castricum duurzamer te 
maken vanuit de overtuiging dat 
iedereen kan bijdragen aan een 
duurzamere wereld. Van 12.30 tot 
15.30 uur ben je welkom in het 
Repair Café.

Bij de bibliotheek staat ook een 
mobiele showroom, waarbij energie-
coaches van de lokale energie-
coöperatie CALorie en medewerkers 
van het Duurzaam Bouwloket klaar 
staan om informatie te verstrekken 
en adviezen te geven over verduur-
zaming van de woning, energiebe-
sparing, het opwekken van duur-
zame energie en deelname aan de 
elektrische deelauto.

Samen repareren
In het Repair Café kun je samen met 
de vrijwilligers aan de slag met kleine 
elektrische en huishoudelijke appa-
raten. Je kunt komen met apparaten 
die maximaal het formaat hebben 
van een stofzuiger. Ook kun je 
komen voor eenvoudige reparaties 
aan computers en elektronica of 
elektronisch speelgoed. Verder is er 
advies bij textielreparatie, waaronder 
ook advies bij haak- of breiwerk. Je 
kijkt mee met de reparatie en helpt 
of denkt mee waar dat kan. 
Naast gerepareerde spullen brengt 
een Repair Café ook veel gezellig-
heid. Je kunt ko�e en thee drinken 
en ideeën uitwisselen met andere 
bezoekers. Er is geen advies bij �ets-
reparaties. De entree is gratis maar 
giften zijn welkom. Je betaalt alleen 
voor eventuele materialen. Repa-
reren en laten repareren is uiteraard 
op eigen risico.

Repair Café: samen duurzamer

Castricum - Ben je alleen en hou je 
van uit eten gaan, maar houdt het 
alleen gaan je tegen? In samenwer-
king met Welzijn Castricum en Stich-
ting Trefpunt Heiloo houden verschil-
lende restaurants een tafel vrij voor 
alleenstaanden om aan te schuiven. 
Dus heb je zin in een gezellige avond 
uit, maar houdt het alleen gaan je 
tegen? Iedere woensdag houden 
Balu, Eetbarlekker en Herberg Jan 
een tafel vrij. Onder leiding van een 
gastvrouw/-man schuif je gezellig 
aan. De nadruk ligt op ontmoeting in 
combinatie met gezellig en lekker 
eten. Een leuk avondje uit dus. De 
aanvang is om 18.00 uur en deel-
name kost 15 euro (keuze uit vlees, 

vis of vegetarisch, tarief exclusief 
drankjes). Ga je liever niet meer in de 
avond op pad, dan is er ook een 
mogelijkheid om te lunchen. Het 
concept is hetzelfde, de bijdrage is 
dan 7,50 euro (exclusief drankjes). Dit 
is mogelijk bij het Hof van Kijk Uit en 
De Oude Keuken. Meld je aan op de 
dinsdag ervoor bij het restaurant van 
je keuze onder vermelding van de 
Tafel van Veel: Balu in Castricum (06 
11166278), Eetbarlekker in Limmen 
(072 5051313), Herberg Jan in Heiloo 
(072 2100181), Hof van Kijkuit (0251 
673657) en De Oude Keuken (0251 
651949). Voor meer informatie mail 
naar info@welzijncastricum.nl of bel: 
0251 656562.

Alleenstaanden schuiven
aan bij de Tafel van Veel

Bij Hof van Kijkuit is wekelijks een Tafel van Veel gereserveerd voor de lunch.
Foto: aangeleverd

Castricum - Een langdurig gemiauw vanuit een hoge wilg boven de Helmkade/
Kastanjelaan bracht zondagavond om 19.15 uur de medewerkers van dierenam-
bulance en brandweer in actie. Een gigantische ladderwagen tilde een spuitgast 
omhoog naar de minstens vijftien meter hoge boomkruin om het jonge katje uit 
de takken te plukken en naar de veilige begane grond te laten afdalen. Vervol-
gens werd het dier aan de dankbare bazin overhandigd. Foto: Wilhelm Carton

Brandweer redt katje uit boom

De verandering van het klimaat 
wordt door steeds meer mensen 
gevoeld. Duurzaamheid gaat over 
ingrepen gericht op de toekomst. 
Van Weenen laat zien hoe het 
verleden daarvoor een inspiratiebron 
kan zijn. Hij verbindt duurzame 
ontwikkeling, landschap en erfgoed 
met elkaar en licht toe hoe aanpas-
sing aan veranderingen in de omge-
ving al eeuwenlang een thema is 
voor Castricum. Welke kansen biedt 
het historisch landschap voor oplos-
singen van de huidige 
klimaatproblemen?

Strijd tegen de elementen
Dr. Van Weenen: ,,De woonplaats 
Castricum is ontstaan in het 
mondingsgebied van het Oer-IJ, een 
oude tak van de Rijn. Vanaf de Brons-
tijd vestigden zich hier mensen. Het 
water van beken uit de duinen 
maakte van dit gebied een vrucht-
bare delta. Door de eeuwen werd 

door de bewoners strijd geleverd 
met de elementen. De wind zorgde 
voor oprukkend duinzand. Overstro-
mingen vanuit het Bergermeer en 
het Wijkermeer moesten worden 
gekeerd. Er werd helm geplant en 
dijken werden aangelegd. Deze 
veranderingen in het landschap 
vonden plaats onder de regie van het 
Oer-IJ: de wateringen, wegen en 
dijken lagen er niet zomaar.’’ Hans 
van Weenen (1951) werkte als hoofd-
docent milieukunde en later als 
bijzonder hoogleraar productontwik-
keling aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij is bestuurslid van de 
stichting Oer-IJ.

Wie, waar, wanneer
De organisatie van de lezing is een 
samenwerking van Stichting Werk-
groep Oud-Castricum, Stichting 
Historisch Limmen, Historische 
vereniging Oud-Akersloot, Stichting 
Oer-IJ en Stichting Alkmaarder-

meeromgeving en wordt mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente 
Castricum. De lezing vindt plaats op 
vrijdag 2 september om 20.00 uur 
(inloop 19.30 uur) in cultureel 
centrum Vredeburg aan de Dussel-
dorperweg 64. De toegang is vrij, 
aanmelden is niet nodig.

Castricum - Dit jaar is duurzaamheid het landelijke thema voor de Open 
Monumentendagen (10 en 11 september). In Limmen verzorgt dr. Hans 
van Weenen de lokale aftrap naar dit weekend, met een bijzondere lezing 
op vrijdagavond 2 september: Duurzame ontwikkeling, landschap en 
erfgoed. Wethouder Valentijn Brouwer – met onder andere erfgoedzaken 
in zijn portefeuille – leidt de lezing kort in.

Lezing over duurzaamheid vormt 
aftrap Open Monumentendagen

Dr. Hans van Weenen (1951) verzorgt 
de lezing over duurzaamheid. 
Foto: aangeleverd

Limmen - Dit jaar vindt de tiende 
editie van de Kermisrun plaats. Het 
thema van dit jaar is het enige echte 
Septemberfest en het belooft een 
enorm feest te worden. Dus leg je 
dirndl/lederhose klaar en trotseer het 
Septemberfest. Deelnemers kunnen 
zich via www.kermisrun.nl 
inschrijven. Naast een geweldige run 
krijg je een goed gevulde goodiebag 
en een diner na a�oop. De kosten 
bedragen 30 euro voor volwassenen 
en 15 euro voor kinderen van 12 t/m 

17 jaar. Er is mogelijkheid tot het 
rennen van maximaal drie rondes 
van ongeveer drie kilometer per 
ronde met vele spectaculaire 
hindernissen. 
Wil jij liever helpen als vrijwilliger of 
de Kermisrun steunen met jouw 
bedrijf (in de goodiebag, het bouwen 
van een obstakel, geldsponsoring 
etc.) laat het dan weten bij een van 
de commissieleden of door een 
bericht naar info@kermisrun.nl te 
sturen. Tot 10 september...!

Limmen gaat los…!

Hilarische taferelen tijdens een 
eerdere editie van de Kermisrun. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Vanaf 4 september is bij 
Oud-Castricum tijdens de open 
dagen een nieuwe tentoonstelling 
onder de naam ‘Castricum Spoort’ te 
bezichtigen. De expositie geeft een 

overzicht van het ontstaan en 
verdere ontwikkelingen van de 
spoorlijn die door het dorp loopt. In 
beeld komen onder andere de 
verschillende stationsgebouwen, de 

overwegen en seinhuizen. Daarnaast 
worden diverse functies van de 
spoorlijn belicht, zoals het personen-
vervoer en de overslag van goederen 
als kolen en veilingproducten.

Ook wordt aandacht besteed aan het 
trammetje dat lang geleden van het 
station naar Duin en Bosch liep en 
wordt er ingezoomd op de aanleg 
van het viaduct Zeeweg. En last but 
not least: er zijn delen te zien van een 
keramiek die tot de laatste renovatie 
in het station hing en onlangs door 
Oud-Castricum is teruggevonden. 
Verder wordt doorlopend een �lm 
vertoond met nostalgische beelden 
van spoor en tram.

Het is dus zeker de moeite waard om 
op zondag 4 september een 
bezoekje te brengen aan De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b. U bent 
van harte welkom van 13.30 tot 16.00 
uur. De toegang voor donateurs is 
gratis en overige bezoekers betalen 1 
euro entree. Deze expositie is tot en 
met april volgend jaar op elke eerste 
en derde zondag van de maand te 
bezichtigen.

Oud-Castricum presenteert 
nieuwe expositie over spoorlijn

De expositie toont de geschiedenis van de Castricumse spoorlijn. 
Foto: Oud-Castricum
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The Sea Devils is van oudsher een 
opleidingsvereniging die meerdere 
(jeugd)spelers heeft afgeleverd tot in 
de hoogste regionen van basketbal-
lend Nederland en zelfs aan het 
Nederlands team. De trainingen en 
wedstrijden zijn in het algemeen 
recreatief van karakter, waarbij het 
competitie-element niet uit het oog 
wordt verloren. Uitzonderlijke spelers 
en speelsters begeleidt men naar 
verenigingen die proberen het maxi-
male uit hun carrière te halen. De 
overige leden spelen met veel plezier 
in de teams bij The Sea Devils waar 
de gezelligheid voorop staat. Toch 
ontstaan er regelmatig teams die 
goed presteren en op niveau 
meespelen in de competitie.

Meisjesteam op zoek naar nieuwe 
leden
Het meisjesteam U14 is nog op zoek 
naar versterking. Ben jij tussen 12 en 

15 jaar oud? Kom een keer langs 
(sportschoenen meenemen) om te 
ervaren hoe leuk en intensief de 
basketbalsport is. De trainingen zijn 
op maandag om 17.00 uur (zaal 1) en 
op donderdag om 18.15 uur (zaal 4) 
in sportcentrum De Bloemen. 

Senioren komen weer terug
Door de coronasituatie liep het 
aantal seniorenleden terug, maar zij 
sluiten zich geleidelijk weer aan. 
In de competitie gaat The Sea Devils 
deelnemen met één damesteam en 
twee herenteams. Heb je in het 
verleden gebasketbald of zou je het 
willen proberen? Kom gerust langs 
om kennis te maken! De vereniging 
heeft ook een afdeling recreanten 
die op maandag (21.00 uur, zaal 1) 
een balletje schieten. 
Kijk op www.seadevils.nl voor alle 
informatie en de overige 
trainingstijden.

The Sea Devils begint nieuw 
seizoen met meer jeugdteams
Castricum - Basketbalvereniging The Sea Devils heeft de balans opge-
maakt na het seizoen 2021/2022 en signaleert een toename van jeugd-
leden in de laagste categorieën, de U10, U12 en U14. Het gevolg is dat 
meer jeugdteams zijn ingeschreven in de aankomende competitie. Het 
bestuur heeft hard gewerkt om de teams te voorzien van trainers en 
coaches. De begeleiding blijft echter een punt van zorg, dus hoopt de 
vereniging op hulp van de (oud)leden.

Ieyad moest afrekenen met twee 
andere oud-clubkampioenen, Kay 
Tan en Frank Walraven, die respectie-

velijk op de derde en tweede plaats 
eindigen. Uiteindelijk kreeg Ieyad 
misschien nog de meeste tegenstand 
van de 17-jarige Wout Slokker, die bij 
de senioren een eervolle vijfde plaats 
opeiste. In de B-poule wist Marjan 
Bakker de eerste plaats naar zich toe 
te trekken. Zij werd daarmee de 
beste vrouw van de TTVC.

Bij de jeugd is een nieuwe sterke 
generatie op komst. Op de derde 
plaats eindigde zeer knap de 
15-jarige Ties de Winter. Ook de �nale 
werd beslecht tussen twee 
15-jarigen. Beiden speelden ze zeer 
volwassen, dus solide, maar vooral de 
aanvallende rally’s waren zeer spec-
taculair. Uiteindelijk trok Teun Slokker 
aan het langste eind en werd hij de 
nieuwe jeugd-clubkampioen van 
TTVC, met Lucas van Mens als 
verdienstelijke tweede.

Ieyad Salame prolongeert zijn 
clubkampioenschap bij TVC
Castricum - Bij de eerste clubkampioenschappen van Tafeltennisvereni-
ging Castricum sinds januari 2020 heeft de heersende kampioen Ieyad 
Salame zondag opnieuw de titel naar zich toegetrokken. Ondanks de 
ongebruikelijke speeldatum stond er een sterk deelnemersveld klaar 
voor een enerverend gevecht.

Links seniorenkampioen Ieyad Salame, 
rechts jeugdkampioen Teun Slokker. 
Foto: TTVC

Castricum - De clubkampioen-
schappen van Tennisvereniging 
Castricum (TVC) voor de jeugd 
werden dit jaar bij zeer zonnig en 
warm weer gehouden. Op de buiten-
banen van het sportpark Berg en Bal 
kwamen de deelnemers vorige week 
in actie. De jeugdwedstrijden werden 
vanaf 25 augustus gecombineerd 
met die van de senioren. Zo konden 
ouders, opa’s en oma’s en verdere 
familie en vrienden in het weekend 
getuige zijn van spannende 
wedstrijden tussen de verschillende 
jeugdleden.
De deelname van de jeugd aan dit 

kampioenschap is weleens hoger 
geweest, met als gevolg dat in de 
categorie oranje geen wedstrijden 
zijn gespeeld. In de categorie rood 
(t/m 8 jaar) zijn de kinderen gelijk 
geëindigd en kregen Evi Vermeulen, 
Lela van der Valk, Juliet Hills en Kas 
Hubert allemaal een beker. Bij groen 
(10-12 jaar) werd Eva van der Poel 
ongeslagen eerste en werd Sare 
Nijland op gamepunten nipt tweede. 
Bij de jeugd (11-14 jaar) werd Danny 
Schut ongeslagen eerste en Damien 
van der Valk tweede, maar ze 
moesten daar allebei �ink hun best 
voor doen tegen de andere jongens 

uit deze poule.
In de poule 13-17 jaar was Harold 
Hollmann overtuigend de beste en 
werd Jutta Souwer tweede. Wie 
uiteindelijk jeugdkampioen zou 
worden bij de jongens werd beslist in 
een wedstrijd tussen de beide poule-
winnaars Danny en Harold. In een 
bloedstollende wedstrijd bleek 
Harold de beste te zijn (6-3/7-5). Bij 
de meisjes werd de �nalewedstrijd 
tussen Dinah Steevens en Jutta 
gewonnen door de laatste en nam zij 
de kampioenstitel over van Dinah. 
De beide kampioenen mochten de 
wisselbeker mee naar huis nemen.

Jeugdclubkampioenschappen 
TVC wederom doorslaand succes

Groepsfoto van de deelnemers aan de jeugdkampioenschappen bij TVC. Foto: aangeleverd

Locatiemanager Alja Doorn: ,,Een leer-
afdeling biedt veel voordelen. Voor de 
leerlingen, onze medewerkers én voor 
onze bewoners. We leiden op voor de 
zorg nu én in de toekomst. Leerlingen 
maken echt onderdeel uit van het 
team. Ze krijgen alle gelegenheid om 
de leerdoelen die zij van de opleiding 
meekrijgen in praktijk te brengen.’’ De 
begeleidende medewerkers ervaren 
meer rust en stabiliteit op de afdeling. 
Ze worden bovendien scherp 
gehouden op zorgprocedures en 
nieuwe ontwikkelingen. Voor de 
bewoners betekent het een verster-

king van de kwaliteit van wonen en 
leven.
Waar leerlingen vandaan komen, is 
heel verschillend. Willem Breeuwer 
bijvoorbeeld is een zij-instromer. Hij 
begint in De Boogaert aan de Praktijk-
route IG/MZ: ,,Ik ben jarenlang de 
mantelzorger voor mijn vader 
geweest. En dat heeft me aan het 
denken gezet. Wil ik blijven werken in 
de �nanciële sector of ga ik mij 
papieren halen voor het werken in de 
zorg. Het is het laatste geworden en ik 
heb er ontzettend veel zin in.’’ Bij ViVa! 
Zorggroep leren en ontwikkelen de 

teamleden samen in een veilig leer-
werkklimaat. ,,Op onze leerafdeling 
geven we zorg aan dertien bewoners’’, 
vult Alja Doorn aan. ,,In de beginfase is 
de verhouding leerling/begeleiders 
�fty�fty. Als de tijd verstrijkt, wordt de 
rol van de leerlingen steeds groter. De 
leerafdeling heet niet voor niets ’t 
Stekkie: we brengen je talent tot bloei.’’
ViVa! Zorggroep heeft goede 
contacten met de verschillende zorg-
opleidingen in de regio zoals het 
Horizon College, Hogeschool InHol-
land, het Nova College en het Regio-
college Zaandam. De Boogaert is na 
Huis ter Wijck (Beverwijk) de tweede 
locatie van ViVa! Zorggroep met een 
leerafdeling. Alja Doorn: ,,We bekijken 
samen welke locatie met leerafdeling 
goed bereikbaar is voor de leerlingen 
en waar zij met hun opleidingsniveau 
het beste terecht kunnen.’’

Castricum - Woonzorglocatie De Boogaert van Viva! Zorggroep is trots op 
de opening van leerafdeling ‘t Stekkie. Een leerafdeling is een verpleeg-
afdeling waar het merendeel van de medewerkers uit verzorgenden en/
of verpleegkundigen in opleiding staat. Zij worden nauw ondersteund 
door werkbegeleiders: collega’s die gediplomeerd en al langere tijd in 
dienst zijn van de organisatie.

Woonzorglocatie De Boogaert 
dolblij met nieuwe leerafdeling

Betrokken bij nieuwe leerafdeling De Boogaert. Foto: aangeleverd

Castricum - De vrijwilligers van 
diaconie De Goede Herder zeggen 
alle gulle gevers, die in augustus 
massaal gehoor hebben gegeven 
aan de oproep om te doneren, heel 
hartelijk dank. 
De opkomst en opbrengst was 
enorm. Geweldig! Toch doen zij ook 
nu weer een beroep op u allen, 
omdat door de stijgende prijzen van 
energie en boodschappen steeds 
meer mensen onder de armoede-
grens komen en een beroep zullen 
gaan doen op de voedselbanken. 
Doordat supermarkten scherper 
inkopen, blijft er minder voor de 
voedselbank over. ,,Maar niemand 
wordt geweigerd’’, zegt de 

voedselbankorganisatie.
De werkgroep diaconie DGH vraagt u 
daarom dringend om ook deze 
maand weer te doneren bij de maan-
delijkse inzameling vóór de Pancrati-
uskerk aan de Dorpsstraat 113 in 
Castricum op vrijdag 2 september 
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt alle 
vormen van houdbare levensmid-
delen, persoonlijke verzorgingspro-
ducten (o.a. ook maandverband), 
was- en poetsmiddelen, etc. inle-
veren. De Douwe Egberts-punten 
zijn ook nog steeds van harte 
welkom. Tevens staat er een dona-
tiebox voor een eventuele �nanciële 
bijdrage. De vrijwilligers vertrouwen 
weer op uw komst!

Grote vraag bij voedselbank






