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Voorstel om van wijk woonerf te maken

Bewoners Molenweide 
zijn sluipverkeer zat

Hans Boot

Er is de laatste jaren veel ver-
anderd rondom het winkelcen-
trum Geesterduin. Het sociaal-
cultureel centrum Geesterhage 
is verbouwd, de wegen en par-
keerterreinen zijn heringericht 
en het winkelgebied werd ge-
renoveerd. Voor de bewoners 
van Molenweide 6 tot en met 40 
hadden sommige ingrepen ech-
ter nadelige consequenties, zo-
als Klaas-Jan Neefkes namens de 
bewoners laat weten: ,,Er was in 
onze straat altijd al sprake van 
sluipverkeer, omdat veel men-
sen uit de Bloemenbuurt de Mo-
lenweide nemen om sneller bij 
Geesterduin te zijn. Na afsluiting 
van de Dag Hammarskjöldlaan 
is dat alleen maar toegenomen, 

want anders moet men omrijden 
via de Nansenlaan of de Soo-
merwegh. We hebben dit knel-
punt al in 2017 voorgelegd aan 
de gemeente via het buurtcomi-
té, maar kregen te horen dat we 
de reconstructie van de Geester-
duinweg moesten afwachten. 
Die is nu achter de rug en daar-
om hebben we het probleem 
weer aangekaart bij het colle-
ge en de raad in een brief van 22 
augustus die door de hele buurt 
is ondertekend. Door de uitbrei-
ding van Geesterhage is de par-
keerdruk in onze wijk ook toe-
genomen, wat ook vervelend is 
maar minder zwaar weegt dan 
het sluipverkeer.”

Levensgevaarlijk
In de brief stellen de bewoners 

dat de Molenweide totaal onge-
schikt is voor doorgaand verkeer, 
omdat de straat smal is en twee 
blinde bochten bevat. Daaraan 
wordt toegevoegd dat dit ver-
keer veelvuldig een te hoge snel-
heid heeft. Neefkes: ,,De situatie 
is met name voor kleine kinde-
ren levensgevaarlijk geworden 
en buiten spelen is er voor hen 
dus niet meer bij. Ook zijn er de 
laatste tijd regelmatig huisdieren 
aangereden. Onze wijk is er niet 
op gebouwd en daarom moet 
er nu wat gebeuren. Ons voor-
stel is dat dit deel van de Molen-
weide een woonerf wordt, zo-
dat er stapvoets wordt gereden 
en er alleen bestemmingsver-
keer doorheen komt. Daarnaast 
zou het raadzaam zijn dat de 
gemeente verkeersremmende 
voorzieningen treft, zoals drem-
pels of versmallingen. Wij heb-
ben in onze brief gevraagd om 
binnen afzienbare tijd een ant-
woord te ontvangen en zien de 
behandeling in de gemeente-
raad van 3 september met ver-
trouwen tegemoet.”

Castricum - De bewoners van de Molenweide waren er beslist niet 
blij mee dat drie jaar geleden de weg tussen de Albert Schweitzer-
laan en de Geesterduinweg ter hoogte van de Dag Hammarskjö-
ldlaan werd afgesloten voor het autoverkeer. Vanaf dat moment 
wordt hun straat nog vaker als sluipweg gebruikt met alle gevol-
gen van dien. Het college en de gemeenteraad zijn nu schriftelijk 
verzocht om binnen afzienbare tijd maatregelen te nemen.

Lianne (links) en Aline hopen straks weer op straat te kunnen skaten. 

Corsobioscoop wil naar Maranathakerk

Hans Boot

Op 28 mei jl. heeft de gemeente-
raad een motie aangenomen over de 
nieuwe bestemming van de Mara-
nathakerk die dit jaar door de ge-
meente is aangekocht. Dit houdt in 
dat het veel besproken Supreme Col-
lege uiterlijk vier jaar in het gebouw 
wordt gehuisvest. Ondertussen heb-
ben burgemeester en wethouders 
de inspanning om op deze locatie in 
2024 een de� nitieve maatschappelij-
ke bestemming te realiseren. Daar-
bij wordt onder andere gedacht aan 
voorzieningen in het kader van de 
gezondheidszorg.
Erik Weel, eigenaar van Corso Bios-
coop Castricum, greep deze ontwik-
keling aan en meldde zich per brief 
van 23 augustus als kandidaat bij het 
college: ,,Zoals bekend ben ik al tij-
den op zoek naar een vervangende 
locatie voor mijn bioscoop. Covid-19 

heeft de behoefte daaraan nog meer 
versterkt, want in de huidige vesti-
ging is het niet mogelijk meer om 
voorstellingen met pauzes te draaien 
en kan de 1,5 meter door een te klei-
ne foyer niet gegarandeerd worden.”

Schetsplan
De exploitant vervolgt: ,,Toen de kerk 
eind vorig jaar te koop werd gezet 
heb ik daarop al een bod gedaan, 
maar het werd de gemeente ge-
gund. Op deze locatie zou prima een 
bioscoop passen, omdat het gelden-
de bestemmingsplan daarvoor niet 
gewijzigd hoeft te worden en het vo-
lume binnen de contouren van het 
bestaande bouwblok blijft. Je kunt 
ook nog denken aan de toevoeging 
van bijvoorbeeld een medische- of 
onderwijsbestemming. Er is bij de 
Maranatha voldoende parkeergele-
genheid voor zowel auto als � ets en 
de Brink kan als overloopparkeerter-

rein dienen. Daarom heb ik de stou-
te schoenen aangetrokken en begin 
dit jaar een schetsplan laten maken, 
dat is aangeboden aan het college. 
Belangrijk om te vermelden is dat de 
nieuwe zalen en bijbehorende voor-
zieningen volledig coronaproef wor-
den ingericht.”

Raadsvergadering
Op de vraag of Weel nog minimaal 
vier jaar kan wachten als de gemeen-
te met zijn plan akkoord zou gaan, 
luidt zijn antwoord: ,,Eigenlijk niet, 
maar wat is het alternatief? Er is bin-
nen dit dorp nergens een geschik-
te locatie voor een bioscoop te vin-
den zonder dat er iets anders moet 
verdwijnen. Ik heb nu eenmaal voor 
� lmzalen met in totaal circa 300 stoe-
len een stuk grond nodig ter groot-
te van 1200 m2, waarop een bouw-
hoogte tot 11 meter mogelijk is. 
Daarbij moet rekening worden ge-
houden met de nodige parkeerruim-
te, als deze in de directe omgeving 
ontbreekt.”
De brief van Corso Bioscoop Castri-
cum aan het college wordt behan-
deld in de vergadering van de ge-
meenteraad op 3 september.

Castricum - De exploitant van de Corsobioscoop aan de Dorps-
straat doet al een aantal jaren vergeefse pogingen om voor zijn 
bedrijf een nieuwe locatie te vinden. Nu de gemeenteraad ak-
koord is gegaan met de herbestemming van de Maranathakerk, 
heeft Erik Weel het college schriftelijk verzocht om hiervoor zijn 
� lmtheater als kandidaat te noteren.

Artists impression van de zuid- en westgevel. (aangeleverd)
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Enthousiast (her)opent 
theater Koningsduyn de deuren

Ans Pelzer

Een paar voorstellingen wil Ani-
ta graag extra onder de aan-
dacht brengen. ,,Zo verheug ik 
me enorm op de voorstelling van 
zondag 8 november: ‘Een goed 
jaar’ met o.a. de bekende ac-
teurs Paul R. Kooij - die naast Loes 
Luca de boze buurman Boorde-
vol speelde in ‘Ja zuster, nee zus-
ter’ - en Anneke Blok, we kennen 
haar o.a. van de �lm ‘Alles is Lief-
de’, waarin ze de vrouw speelde 
van Thomas Acda’s personage. In 
dit warmbloedig en geestig fami-
lieportret breekt voor het gezin 
Mortier na de nodige tegenslagen 
een goed jaar aan. Hoopvol wil ie-
dereen weer nadenken over de 
toekomst. Maar dat lukt hen niet. 
In die zin schuurt dit toneelstuk 
opeens heel dicht tegen de wer-
kelijkheid voor ons allemaal aan. 
Want hoe durf je vooruit te kijken, 
na alle ingrijpende veranderingen 
waar we nu in 2020 mee worden 
geconfronteerd?”

,,Voor de cultuur staat dit jaar alles 
op z’n grondvesten te trillen. Maar 
we kunnen juist nu niet zonder 
theater, muziek en kunst. En de 
artiesten willen spelen. Daarom 
is het zo bijzonder dat alle thea-
termakers en muzikanten met el-
kaar hebben afgesproken ande-
re tarieven te vragen in deze tijd. 
En dat maakt het mogelijk dat wij 
ook in Castricum toch voorstellin-
gen als deze kunnen organiseren. 
Net als vele theaters in Nederland 
gaan we steeds twee voorstellin-
gen per dag spelen. Zo kunnen 
we met minder mensen in de zaal 

de voorstellingen toch rond krij-
gen.”

Coronaproof opstelling 
én gezellig
,,Het is ontzettend belangrijk dat 
het ook met een kleinere groep 
toeschouwers gezellig wordt. 
Daarom maken we er bij verschil-
lende voorstellingen een noem 
het maar ‘bistro-setting ‘van. Men-
sen zitten ruim uit elkaar rondom 
een tafel. We kunnen de tribune 
inschuiven dat is echt heel han-
dig in ons theater. Het gebouw 
is nieuw en ruim, dus het is goed 
te doen om iedereen letterlijk de 
ruimte te geven. De gangen en 
foyer zijn ook ruim opgezet en dat 
komt nu ook allemaal mooi uit.”

,,Die tafeltjesopstelling past ook 
heel goed bij de voorstelling ’Mijn 
avonturen met Ramses Sha�y’ op 
Zaterdag 3 oktober. Gerard Alder-
liefste maakte een boek over een 
reeks optredens door Nederland 
met Ramses Sha�y in 2005. In de 
voorstelling vertelt Gerard over 
zijn avonturen met Ramses, on-
dersteund door foto’s, video’s en 
muziek en er is zang.”

Kinder(familie)voorstellingen
,,Bij de kindervoorstellingen mo-
gen er 75 kinderen en volwas-
sen in de zaal. De kinderen zit-
ten naast elkaar vooraan en de 
volwassenen zitten op afstand er 
omheen. Er is op zondag 25 ok-
tober een familietheaterconcert 
waar ik heel enthousiast over ben: 
’Zwaaien met je onderbroek.’ Een 
voorstelling van Cor Bakker, Fay 
Lovsky en Remco Vrijdag. Ze spe-

len en zingen de allerleukste lied-
jes uit het enorme repertoire van 
Harry Bannink. De componist van 
liedjes uit ‘Sesamstraat’ en ‘Ja, zus-
ter, nee zuster’ en nog veel ande-
ren. M’n Opa, De Kat van Ome Wil-
lem enz. De hele familie is wel-
kom!”

Concerten op zondag
,,Toonbeeld heeft weer mooie 
(klassieke) muziek gekozen voor 
hun Concert op Zondag-reeks. 
Ook deze zullen muzikanten zul-
len twee keer achter elkaar spe-
len en daar zit ook veel moois tus-
sen. ‘Het lied gaat door’ van Len-
ny Kuhr op zondag 20 septem-
ber wil ik in het bijzonder aanbe-
velen: ‘De duizenden dingen ver-
gaan. Maar het lied zal alle harten 
doordringen. Ja altijd en eeuwig 
dus laten we zingen.’ Iets mooi-
ers is er niet, zegt Lenny. En inder-
daad; wat is er mooier dan luiste-
ren naar muziek, lekker lachen en 
even de waan van dag vergeten 
met de mooie verhalen van thea-
termakers, voor jong en oud.”

Kaarten en info: www.geesterha-
ge.nl

Castricum - ,,Gelukkig gaan we weer beginnen. Maandenlang was 
ons theater dicht maar nu staan we te trappelen. Dit najaar heb-
ben we samen met Toonbeeld tien voorstellingen en concerten 
geprogrammeerd. Alles wat we gaan laten zien is zeer de moei-
te waard.” Dit vertelt Anita Mooiweer, ze is programmeur bij thea-
ter Koningsduyn. Het enthousiasme over deze herstart spat ervan 
af. ,,Om elkaar de ruimte te geven voor de nodige afstand hebben 
we de zaalcapaciteit verlaagd van tweehonderd naar vijftig plaat-
sen. Zo wordt elke voorstelling bijna een privé optreden! Hoe bij-
zonder is dat.”

Theatergroep Suburbia speelt op 
8 november de voorstelling ‘Een 
goed jaar’. (Foto: Bart Grietens)

Cor Bakker, Fay Lovsky en Remco Vrijdag. (Foto: aangeleverd)

VVD en Forza! vragen opnieuw aandacht 
voor stijgend wapenbezit jongeren

Regelmatig duiken in de media 
berichten op van steekpartijen, 
waarbij zeer jeugdige daders bij 
betrokken zijn. De VVD dringt 
er opnieuw op aan te bekijken 
of in Castricum een campagne 
kan worden gestart die jonge-
ren ertoe moet bewegen vrijwil-
lig hun wapens in te leveren. Het 
is niet de eerste keer dat de VVD 
dit onderwerp ter discussie stelt. 
Ook in januari van dit jaar stuur-
de de fractie een reeks vragen 
naar het college. In reactie daar-
op lieten burgemeester en wet-
houders weten met de politie in 
overleg te zijn over wapenbezit 
onder jongeren. Ook werd toen 
gesteld dat preventief fouilleren 
toen niet aan de orde was.

Fractievoorzitter Rob Dekker 

noemt de reactie van het colle-
ge destijds wat summier. Hij con-
stateert bovendien dat er sinds-
dien diverse gewelddadige inci-
denten hebben plaatsgevonden 
in Castricum. Ook wijst hij op be-
richtgeving van de NOS over het 
toenemende geweld op straat. 
Daaruit blijkt dat de straatcul-
tuur aan het verharden is en 
het wapenbezit onder jongeren, 
ook ver buiten de grote steden, 
steeds verder stijgt. Van het col-
lege wil hij onder meer weten 
wat er sinds januari is onderno-
men om het wapenbezit onder 
de jeugd van Castricum terug te 
dringen.

Oplossingen
De vragen die de VVD heeft ge-
steld aan het college maken op 

Forza!-voorman Ralph Castricum 
geen indruk. Hij reageert: ,,We 
missen oplossingen van onze li-
berale vrienden. Vragen stellen 
is niet zo moeilijk, maar kom dan 
net als Forza! met oplossingen. 
We willen tenslotte allemaal een 
veilig Castricum.” Forza! wil dat 
de burgemeester voor delen van 
de gemeente een messenverbod 
gaat invoeren en toestaat dat de 
politie in deze delen preventief 
mag fouilleren.

De fractie vindt dat hiermee ant-
woord wordt gegeven op de zeer 
verontrustende toename van het 
messenbezit en -gebruik onder 
voornamelijk jongeren. ,,Het lijkt 
steeds normaler te worden dat 
jonge kinderen met messen op 
straat rondlopen en geen besef 
hebben wat er allemaal mis kan 
gaan. We moeten hier paal en 
perk aan stellen om ongelukken 
te voorkomen”, aldus Ralph Cas-
tricum.

Castricum - De fracties van VVD en Forza! maken zich zorgen om 
het wapengebruik onder jongeren. Beide partijen hebben hier-
over inmiddels vragen gesteld aan het college van burgemeester 
en wethouders.

Cranio sacraal therapie 
voor een beter immuunsysteem

Cranio sacraal therapie is een 
behandelvorm die gebaseerd 
is op zachte aanrakingen. Het 
bindweefsel speelt daarbij een 
grote rol. Emotionele, fysieke 
en mentale lagen worden met 
elkaar in verbinding gebracht 
om zo het zelfherstellend ver-
mogen weer aan te spreken. In 
deze tijd van (corona)angst is 
het voor het lichaam belangrijk 
om uit de angst (=stress) te ko-

men, zodat we minder vatbaar 
zijn voor ziekten. Cranio sa-
craal therapie zorgt ervoor dat 
het immuunsysteem beter gaat 
functioneren. Het is geschikt 
voor alle leeftijden. Deze vorm 
van therapie wordt vergoed 
met een aanvullende zorgver-
zekering.

Nadat ze zelf in Zuid-Amerika in 
contact kwam met entheoge-

nen (plantmedicijnen) en daar 
ook een opleiding is gaan vol-
gen, begeleidt en coacht ze nu 
ook mensen met magic truffels, 
waarbij ze voornamelijk 1 op 1 
sessies geeft. Tijdens een truf-
felceremonie zal een reis plaats-
vinden naar het onderbewus-
te. Deze reis kan spannend zijn, 
nieuwe inzichten opleveren of 
gebruikt worden als een sterke 
therapie tegen verslavingen en 
depressies.

Voor meer informatie: www.
sophiepothoven.nl (mail: info@
sophiepothoven.nl) (Foto: aan-
geleverd)

Limmen - Na jarenlang in Zuid-Spanje op de bovenste verdieping 
van een middeleeuws kasteel haar praktijk te hebben gerund is 
ze neergestreken in het Noord Hollandse Limmen. Sophie Potho-
ven is cranio sacraal therapeute en heeft ruim dertig jaar ervaring 
als geregistreerd A-therapeute.

FC Bijles start met zondagsschool

Door de gekozen indeling is het 
goed mogelijk om de veiligheid 
van de leerlingen en van de stu-
denten die de lessen verzorgen te 
garanderen. Zij kunnen voldoen-
de afstand tot elkaar houden en 
zo kan op een veilige manier wor-
den lesgegeven. Het is dus moge-
lijk om met meerdere vrienden of 
vriendinnen tegelijkertijd een bij-
les te volgen. De eerste zondag 
zal in het teken staan van de vak-

ken wiskunde, economie en na-
tuurkunde. Na het volgen van 
een bijles is er even tijd om met 
elkaar een balletje te trappen op 
het kunstgrasveld.
Via de website www.fcbijles.nl 
kunnen de leerlingen zich per les 
inschrijven. De inschrijvingskos-
ten bedragen 15 euro per uur en 
kunnen direct vanuit de website 
worden betaald. Daarna krijgt de 
deelnemer een e-ticket, dat mee-

genomen dient te worden naar 
de bijles. Voor vragen over de 
zondagsschool kan via de websi-
te contact opgenomen worden. 
(Afbeelding: aangeleverd)

Castricum - FC Bijles start met een zondagsschool op het sport-
complex van FC Castricum. Op zondagochtend zijn leerlingen van 
mavo 4 en havo 5 welkom voor een reeks van drie lesuren. Om 
09.00 uur wordt afgetrapt met het eerste vak, de lessen duren elk 
een uur en daartussen is een kwartier wisseltijd. De vakken wisse-
len per week en voor elk uur zijn tien plaatsen beschikbaar.

Hulp nodig bij knelpunten?
Korte quickscan vrijwilligersorganisaties
Castricum - Deze week heeft 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn Castricum een kor-
te quickscan verzonden naar vrij-
willigersorganisaties. Het Steun-
punt is, samen met de ande-
re steunpunten in de BUCH, be-
nieuwd naar de bevindingen van 
vrijwilligersorganisaties en vooral 

ook naar waar ondersteuning ge-
boden kan worden. De centrale 
vraag hierbij luidt of organisaties 
knelpunten tegenkomen. Ook 
wil Welzijn Castricum peilen of er 
hulp nodig is bij werving van vrij-
willigers of bestuursleden en bij 
het ontwikkelen van het vrijwil-
ligersbeleid. Daarnaast besteedt 

de quickscan aandacht aan even-
tuele gevolgen van de corona-
maatregelen. Wordt het aanbod 
anders vormgeven en/of de sa-
menwerking met vrijwilligers an-
ders georganiseerd? Het invullen 
van de quickscan vraagt vijf mi-
nuten en is ook online (www.wel-
zijncastricum.nl) mogelijk.
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Like ons op 
Facebook

De gemeenteraad van Castricum vergadert op donderdag 3 september 2020 opnieuw virtueel. 
De agenda treft  u hierboven aan. De bijbehorende vergaderstukken en meer informati e over het 
virtueel volgen van de vergadering kunt u vinden op castricum.raadsinformati e.nl. 

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

Bovenstaand treft  u ook de voorlopige agenda van de raadsinformati eavond van 10 september 
2020. Eind deze week wordt de agenda defi niti ef gemaakt en wordt duidelijk op welke wijze (fysiek 
of virtueel) wordt vergaderd. De agenda en stukken kunt u vanaf eind deze week raadplegen via 
castricum.raadsinformati e.nl.

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

Voorlopige Agenda 
raadsinformatiebijeenkomst 

10 september 2020
 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 21.00 Auditcommissie 
20.00 – 21.00 Presentati e fl exwonen: kern Akersloot
 Pauze
21.15 – 22.30 Presentati e natuurontwikkeling Zanderij Noord 
21.15 – 22.30 Presentati e Visie aardgasvrije wijken  
   

Raadsplein donderdag 3 september 2020 
en raadsinformatieavond donderdag 
10 september 2020

Webinar over zonnepanelen 
op grote bedrijfsdaken 
Bent u een dak-eigenaar van een 
bedrijfsdak dat groter is dan 1.000m2? 
Volg dan het voorbeeld van andere 
eigenaren en leg zonnepanelen op uw 
lege dak. De Provincie Noord-Holland 
en Bureau Over Morgen helpen dak-
eigenaren in de gemeente met de eerste 
stappen naar de realisati e van een 
zonnestroominstallati e op het dak.

Bij interesse wordt er een dakscan aangevraagd om inzicht te geven in het aantal panelen dat op 
het dak past met daarbij het verdienmodel. Dit is volledig vrijblijvend en kosteloos voor de dak-
eigenaar.

Daarnaast wordt u volledig ontzorgd in de subsidieaanvraag. Er is namelijk een zogenaamde 
SDE++-subsidie nodig voor een dak van minstens 1.000 m2 om het verdienmodel rond 
te krijgen. Ook dit is nog vrijblijvend. Kosten moeten pas gemaakt worden wanneer u 
daadwerkelijk de installati e wilt gaan aankopen.

Voor meer informati e kunt u zich aanmelden voor één van de online bijeenkomsten die 
worden georganiseerd. Hier wordt meer verteld over dit initi ati ef en de mogelijkheden van 
zonnepanelen op uw bedrijfsdak. Aanmelden kan op: htt ps://overmorgen.nl/zonneenergie/

De online webinars zijn op:
- Dinsdag 8 september                 16:30 – 17:30 uur
- Donderdag 17 september         16:30 – 17:30 uur 

Agenda Raadsplein 
3 september 2020

 Commissies
19.30 – 20.45 Gemeentelijke visie op Integrale Kindcentra 
  

19.30 – 20.45 Uitvoeringsscenario Parti cipati ewet 
  
 
 Pauze
21.00 – 22.30 Gelegenheid voor het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten  
 aanzien van de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland   
 Noord (RES NHN)
  

21.00 – 21.45 Dagrecreati e Recreati eterrein De Hoorne Akersloot  
  

21.45 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
  

 1A Verordening Adviesraad Sociaal Domein 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
  

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Bestemmingsplan Dusseldorperweg 20 – 22a incl. moti e 
 B Verordening Adviesraad Sociaal Domein 
 5 Sluiti ng

Nieuwe ondergrondse containers voor afval
Vanuit de overheid is het streven om in 
2025 het restafval terug te brengen naar 30 
kilo per inwoner per jaar. Ook in Castricum 
proberen we dit doel te bereiken door het 
voor inwoners makkelijker te maken hun 
afval te scheiden. Daarom komen er op 
verschillende plekken in Castricum extra 
en nieuwe ondergrondse containers. Deze 
containers zijn bedoeld voor de hoogbouw 
en de milieuparkjes.

Locati ecriteria
Om de meest geschikte locati es te selecteren zijn locati ecriteria opgesteld en is 
bodemonderzoek gedaan. Na onderzoek zijn de meest geschikte locati es geselecteerd.

Voor de locati es wordt een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) gevolgd. 
Deze procedure ziet er als volgt uit:
• Het college stelt locati ecriteria vast
• Het college neemt een voorlopig besluit over de locati es
• Hierop volgt een zienswijzeperiode van zes weken
• Na deze periode worden de zienswijzen gewogen
• Het college neemt met inachtneming van de zienswijzen een defi niti ef besluit over de locati es
De locati ecriteria zijn op 19 mei vastgesteld. Het voorlopige besluit over de locati es is op 25 
augustus door het college genomen. Omwonenden van een nieuwe locati e ontvangen een brief 
met een foto van de locati e. Tot uiterlijk 9 oktober zijn omwonenden in de gelegenheid contact 
op te nemen met de gemeente, mogelijkheden te bespreken en een zienswijze over deze 
voorgenomen locati es in te dienen. 

Meer informati e?
Op de website van de gemeente Castricum vindt u kaarten met alle voorgenomen locati es, 
de vastgestelde criteria waar locati es aan moeten voldoen en op welke wijze een zienswijze 
ingediend kan worden.

‘Buurtbus-taxi’ als tijdelijk alternatief 
voor de buurtbussen 
De buurtbussen in Noord-Holland Noord en Haarlem-IJmond rijden voorlopig nog niet. Eerst 
moet uit landelijk onderzoek blijken welke voorzieningen in de buurtbussen nodig zijn om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom bieden de provincie en Connexxion 
een ti jdelijk alternati ef: de Buurtbus-taxi. 

Rit reserveren?
De Buurtbus-taxi start per dinsdag 1 september in de regio Noord-Holland Noord en Haarlem-
IJmond. Inwoners kunnen op de buurtbustrajecten één uur van tevoren een rit reserveren bij de 
Buurtbus-taxi, via het reserveringsnummer van Connexxion 088-3394800. Bij de reservering kan 
de begin- en eindhalte worden aangegeven. Er wordt gereden vanaf 9.00 uur tussen de haltes 
waar normaal gesproken de buurtbus rijdt. Er geldt een vast tarief van 4 euro per persoon per 
rit, ongeacht het aantal haltes. 

Alle ritt en worden gereden volgens het coronaprotocol van de taxibranche. Een niet-medisch 
mondkapje dragen is net als in het openbaar vervoer verplicht. De Buurtbus-taxi wordt vanwege 
corona ti jdelijk ingezet en vervalt zodra de buurtbussen weer rijden. 

Meer informati e
Meer informati e over de Buurtbus-taxi in de regio Noord-Holland Noord en Haarlem-IJmond 
staat op de website van overal: www.overal.nl/bb. 
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Pagenlaan 9a in Limmen, het plaatsen van een nieuw kozijn, datum ontvangst 20 augustus 
2020 (WABO2001619)
Dusseldorperweg 58 in Limmen, het bouwen van 10 appartementen (De Schutt erij), datum 
ontvangst 24 augustus 2020 (WABO2001643)
Peter Duymstraat 18 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 24 
augustus 2020 (WABO2001645)
Houtsnip 7 in Castricum, het bouwen van een berging/garage, datum ontvangst 25 augustus 
2020 (WABO2001655)
Beethovensingel 31 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 26 
augustus 2020 (WABO2001658)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Charlott e Ruyslaan 33 in Castricum, het verhogen van het dak, verzenddatum 21 augustus 
2020 (WABO2001576)
Oude Parklaan 76 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw en het uitvoeren van 
werkzaamheden, verzenddatum 28 augustus 2020 (WABO2001155)
Helmbloem 12 in Castricum, het bouwen van een veranda, verzenddatum 21 augustus 2020 
(WABO2001606)

Dorpsstraat 114 in Castricum, uitbreiden van het pand en het wijzigen van de gevel 
(legalisati e), verzenddatum 22 augustus 2020 (WABO2000784)
Breedeweg 23 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel, verzenddatum 28 
augustus 2020 (WABO2001156)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Dronenlaantje 3 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 21 augustus 2020 
(WABO2001401)
Juliana van Stolbergstraat 72 in Castricum het maken van een uitweg, verzenddatum 
28 augustus 2020 (WABO2001361)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
verleende nieuwe aanvraag Drank - en horecavergunning commercieel en exploitati e/
terrasvergunning Sporthal de Lelie, Rembrandtsingel 3 in Akersloot, verzenddatum 24 
augustus 2020 (HORECA200042)
verleende evenementenvergunning doorlopend Kermisatt racti es Limmen 11 t/m 13 
september 2020 Parkeer terrein VV Limmen, verzenddatum 26 augustus 2020 (APV2000582)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

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

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

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

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

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

EEN BURGERINITIATIEF INDIENEN

Heeft  u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum 
dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? Dan kunt u een 
burgeriniti ati ef indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda 
van de raad. De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er 
vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in de 
verordening burgeriniti ati ef. In deze infographic leggen wij uit hoe het 
indienen van een burgerinitati ef in zijn werk gaat.

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed 
onder ‘burgeriniti ati ef indienen’. In het formulier geeft  u aan waar 
uw burgeriniti ati efvoorstel over gaat en welk besluit u precies aan de 
raad vraagt. 

U kunt zo nodig informati e opvragen bij de gemeente ter onderbou-
wing van uw voorstel. De griffi  e kan u ook helpen met het formuleren 
van het voorgesteld besluit dat u aan de raad vraagt, dat kan soms 
namelijk best even puzzelen zijn.Het burgeriniti ati efvoorstel kan per 
mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de recepti e in het ge-
meentehuis mag ook.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is.

Het presidium (het overleg van de fracti evoorzitt ers over procedurele 
zaken) beslist of het om een geldig burgeriniti ati efvoorstel gaat. In de 
verordening burgeriniti ati ef is vastgelegd waar een burgeriniti ati ef 
wel en niet over kan gaan. Als het presidium beslist dat het om een 
geldig verzoek gaat, wordt het burgeriniti ati ef geagendeerd voor be-
handeling in een raadscommissie. 

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?

Een geldig burgeriniti ati efvoorstel wordt behandeld in een commissie-
vergadering. Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichti ng 
geven op uw voorstel en reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitt er u wat u 
wilt doen met uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een 
beetje aanpassen. Twee weken na de behandeling neem de raad in de 
raadsvergadering een besluit over uw voorstel. Het presidium kan er 
ook voor kiezen om eerst een informati eavond of inspraakavond te 
plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling.

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de 
griffi  e. De griffi  e is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 
of (088) 909 70 14 en per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffi  e Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH Castricum. 

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?
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Lenny Kuhr in theater Koningsduyn
Castricum - Op zondag 20 
september treedt zangeres 
Lenny Kuhr op in theater Ko-
ningsduyn aan de Geester-
duinweg 3.

In haar concert staat ze stil 
bij de duizenden dingen die 
voorbijgaan en bij dat wat 
nooit voorbijgaat. Lenny Kuhr 
laat samen met Reinier Voet 
op gitaar en Mischa Kool op 
basgitaar de snaren en stem-
men weer klinken na een pe-
riode van stilte, omdat ze klin-
ken willen om de snaar in jou 
te vinden. 

In verband met de beperkin-
gen rond het coronavirus zijn 

er twee aangepaste concer-
ten van elk een uur. Deze con-
certen beginnen om 13.30 en 
16.00 uur. Na afloop van elk 
concert is er gelegenheid om 
Lenny te ontmoeten aan de 
CD-tafel. Kaarten zijn niet aan 
de zaal te koop, maar kun-
nen uitsluitend via www.toon-
beeld.tv worden besteld. In-
dien men niet in staat is om 
kaarten online te kopen, kan 
tijdens kantooruren worden 
gebeld naar de administratie 
van Toonbeeld via nummer 
0251 659012. Het optreden 
van Lenny Kuhr vindt plaats in 
het kader van de reeks ‘Con-
cert op zondag’. (Foto: aange-
leverd)

Hans Balk laat schoonheid
van realiteit zien

Hans Boot

Na veertig jaar les gegeven te 
hebben in het voortgezet on-
derwijs, waarvan dertig jaar bij 
het Jac. P. Thijsse College, ging 
Hans Balk in 2017 van zijn pen-
sioen genieten. Naast spor-

ten en reizen kon hij zich van-
af dat moment nog meer toe-
leggen op een andere grote 
hobby: ,,Dat is fotograferen, 
waarmee ik op mijn zeventien-
de ben begonnen. Al geruime 
tijd heb ik mijn eigen bedrijf 
Balkphotoart en drie jaar gele-

den rondde ik de opleiding tot 
vakfotograaf af aan de fotovak-
school in Amsterdam. Ik houd 
mij onder andere bezig met 
portret- en groepsfotografie 
en geef cursussen fotografie 
en photoshop. Daarnaast pro-
duceer en verkoop ik vrij werk, 
waarmee ik ook een aantal ke-
ren per jaar op kunstmarkten 
in de regio sta. Daarnaast ex-
poseer ik regelmatig op ver-
schillende locaties.”

Vergankelijkheid
Nadat Hans de pensioenge-
rechtigde leeftijd had bereikt, 
ging hij wat filosoferen over 
het snel ouder worden: ,,Ons 
leven is een flits in de tijd en 
in die flits veranderen wij. We 
zijn bang om ouder te worden. 
Je vastklampen aan jeugdig-
heid en volmaaktheid is ech-
ter een strijd die je toch niet 
kunt winnen. Als je het leven 
volledig accepteert, dan zie je 
de schoonheid van verganke-
lijkheid in je spiegelbeeld en 
profiel. Deze vergankelijkheid, 
deze onontkoombare realiteit, 
wil ik vastleggen in honderd 
portretten, beginnende bij een 
kind van een jaar en eindigend 
bij een honderdjarige.

Tentoongesteld
De foto’s bestaan uit een zwart 
profiel, waarin een portret is 
gemonteerd. ,,Tot nu toe heb 
ik ongeveer 35 personen ge-
fotografeerd. Dat doe ik in 
mijn studio in Uitgeest of bij 
de mensen thuis. Als alles af 
is wordt er een kunstwerk van 
gemaakt, bestaande uit vijf rij-
en van twintig foto’s, dat ook 
ergens wordt tentoongesteld. 
Ik hoop alles voor december af 
te ronden en het resultaat be-
gin 2021 te kunnen exposeren. 
Als mensen geïnteresseerd zijn 
om mee te doen aan dit pro-
ject, kunnen zij een mail sturen 
naar info@balkphotoart.com”, 
aldus Hans.

Castricum - De Castricumse vakfotograaf Hans Balk (65) is een 
nieuw project gestart. Hij maakt honderd portretfoto’s van men-
sen in de leeftijd van één tot en met honderd.

Hans Balk met een voorbeeld van een zijn portretten. 

Verkoopexpositie Thea Boersma 
voor ‘Max Maakt Mogelijk’

Castricum - Op 19 en 20 sep-
tember wordt een verkoopex-
positie gehouden, ingericht 

met abstracte schilderijen van 
Thea Boersma. De opbrengst 
zal geheel ten goede komen 

aan kwetsbare ouderen die on-
der erbarmelijke omstandighe-
den moeten leven in Moldavië.

Jan Slagter van ‘Max Maakt Mo-
gelijk’ bezoekt dat land regel-
matig om persoonlijk ter plekke 
mogelijkheden te creëren, waar-
aan het geld kan worden be-
steed. Omroep MAX zond op 13 
februari dit jaar een documentai-
re hierover uit. Deze is via YouTu-
be te bekijken. Wie het werk van 
Thea Boersma in een kunststro-
ming zou willen onderbrengen, 
komt uit op ‘abstract expressio-
nisme’. Het is dynamisch en tur-
bulent zonder chaotisch te wor-
den, met een grote gevoelswaar-
de. Abstracte schilderijen be-
kijken betekent de tijd nemen 
om te zien en te voelen wat het 
werk met de beschouwer doet. 
Abstracte kunst vergt namelijk 
niet alleen inzet van oog en ver-
stand, maar ook van gevoel. Het 
laat de kijker vrij om zelf te asso-
ciëren. Bezoekers zijn op 19 en 20 
september welkom aan de Geel-
vinckstraat 6 te Castricum tussen 
11.00 en 16.00 uur. Neem voor-
al familieleden, vrienden, kennis-
sen en buren mee. Mail naar the-
aboersma@ziggo.nl voor eventu-
ele vragen. (Foto: aangeleverd)

Rabobank versobert kunstcollectie

Benefietveiling voor Museum Kranenburgh

Liefhebbers kunnen de kunstwer-
ken via de veilingsite www.bva-
auctions.com bekijken. Op zater-
dag 19 september is er een heuse 
kijkdag in Museum Kranenburgh, 
waarna de werken op dinsdag 
22 september door veilingmees-
ter Marco Wokke voor veiling-
huis BVA online worden geveild. 
De Rabobank was al op zoek naar 
een goede herbestemming voor 
deze kunstwerken. ,,Mooi om de 
werken via deze weg een nieu-
we bestemming te geven zodat 

mensen ervan kunnen genieten. 
Er is voor iedereen wel wat wils, 
juist omdat de prijzen heel toe-
gankelijk zijn. Dus het loont zeker 
de moeite om te kijken of er iets 
voor u tussen zit”, aldus Jan Kla-
ver, directeur Particulieren en Pri-
vate Banking van Rabobank Alk-
maar.

De veiling betreft werken van 
met name regionale kunstenaars: 
schilderijen, etsen en fotogra�e 
waarin veel aandacht is voor het 

Noord-Hollands landschap met 
zijn polders, molens en duinen, 
en voor speci�eke plekjes in dor-
pen en steden. Ook maken sie-
raden en gra�ek van de beken-
de kunstenaar Nic Jonk deel uit 
van het aanbod. Museum Kra-
nenburgh brengt zelf eveneens 
een aantal werken uit zijn Kunst-
uitleencollectie in de veiling in. 
Rabobank Alkmaar en Muse-
um Kranenburgh gingen in 2018 
een meerjarig partnerschap aan, 
waarmee beide organisaties zich 
samen sterk maken voor culture-
le kwaliteit in de regio. Nu de cul-
turele sector - en dus ook Muse-
um Kranenburgh -  hard geraakt 
is door de coronacrisis, wil de Ra-
bobank het museum met de be-
ne�etveiling een extra hart onder 
de riem steken.

Regio - De Rabobank laat een deel van haar kunstcollectie veilen, 
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Museum Kra-
nenburgh. Het betreft werken die kantoren in diverse vestigin-
gen van de Rabobank in de kop van Noord-Holland sierden. Voor 
het museum, dat van maart tot juli maandenlang op slot moest in 
verband met de coronapandemie, is deze ruggensteun van de Ra-
bobank meer dan welkom.

Nic Jonk, Twee rode paarden, 1993. Zeefdruk. (Beeld: aangeleverd)

Jan Cremer, Zonder titel (rode tul-
pen), 1992. Zeefdruk. (Beeld: aan-
geleverd)

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.15 uur

zaterdag 20.00 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Misbehaviour
donderdag & vrijdag 19.30 uur

zaterdag & zondag 15.15 & 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur

Tenet
vrijdag 15.45 uur
zondag 20.00 uur
Summerland
zondag 15.45 uur

Hope Gap
dinsdag 20.00 uur

Alles is zoals het zou moeten zijn
vrijdag 20.00 uur

zaterdag 15.45 uur
Gli Annie Piu Belli

zaterdag & zondag 12.30 uur
Trolls WereldTour

zaterdag 13.00 uur 
Engel

zondag 13.00 uur
De Piraten van Hiernaast

Programma 3 september t/m 9 september

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

Misbehaviour
Het is 1970. De verkiezing van 
Miss World vindt plaats in Lon-
den, met de Amerikaanse kome-
dielegende Bob Hope als presen-
tator. De show is, met meer dan 
honderd miljoen kijkers, het best 
bekeken tv-programma ter we-
reld. De dan net opgerichte Wo-
men’s Liberation Movement, die 

de verkiezing ziet als een verne-
dering voor vrouwen, besluit de 
live uitzending van de show te 
verstoren. Die avond wordt ge-
schiedenis geschreven. In ‘Misbe-
haviour’ worden zowel de deel-
neemsters als de feministische te-
genstanders van de missverkie-
zing gevolgd.

Slechts gewapend met één 
woord - Tenet - moet de Protago-
nist de wereld zien te redden van 
de ondergang, reizend door een 
schemerwereld van internationa-
le spionage op een missie die zich 
afspeelt buiten de bestaande tijd. 
Niet tijdreizen, maar inversie. 
Deze actiethriller wordt inmid-
dels overladen door lovende kri-
tieken als ‘visueel verblu�end’ 
en ‘de ultieme mindfuck’ en is in 

Tenet maar liefst zeven landen op lo-
catie gedraaid. Tien jaar na de 
speel�lm Inception is regisseur 
Christopher Nolan er opnieuw in 
geslaagd om een rolprent te ma-
ken die het uiterste vergt van on-
ze zintuigen. Het is de eerste gro-
te nieuwe productie die op het 
witte doek verschijnt sinds het 
uitbreken van de coronacrisis en 
dus zijn alle ogen op deze �lm ge-
richt. Het verhaal is tamelijk com-
plex, maar de beleving van deze 
�lm misschien wel daardoor nog 
veel intenser.
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M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 5 september

R.K. St. Pancratiuskerk, 19.00 uur, 
diaken Marcel de Haas, ‘woord en 
communieviering’ met voorzang.

Zondag 6 september

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10. 00 uur, pastor Eve-
line Masetti. Gelijktijdig op radio 
Castricum en via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk, 9.15 uur, 
kapelaan Teun Warnaar met voor-
zang.

Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3, 10.00 uur, Geert Balder.

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

Protestantse Gemeente Limmen, 
aanvang 10.00 uur, ds. M. A. Jan-
sens. 

Avond-, nacht- en weekenddienst
werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur, 
weekend zaterdag 8.00 tot maan-
dag 8.00 uur en feestdagen Huisart-
senpost Beverwijk (in het Rode Kruis 
Ziekenhuis), alleen volgens telefoni-
sche afspraak: (0251)265265. Bij con-
tact met de post wordt gevraagd om 
verzekeringsgegevens, zorg dat u de-
ze paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een onderlin-
ge waarneemregeling voor en door 
praktijken Bakker, Hoekstra, Coppool-
se, v/d Maarel en Mohammadnia. In-
fo via websites, deurposters en tele-
foonbandjes. Praktijk Bakker gesloten 
t/m 4-9. Kampeerders kunnen terecht 
op camping Bakkum. Voor tijden zie 
praktijkwebsite v/d Maarel en 0251-
654540.

HUISARTSEN

de Castricummer
COLOFON

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

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.825

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

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

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

,,Een gehandicapt kind kan je leven verrijken”

Douwe voelt zich 
thuis op camping De Westert

Henk de Reus

Kees (59) is in het dagelijks leven 
medewerker inkomende goede-
ren bij het distributiecentrum van 
Jumbo. Hij vertelt dat het elke keer 
weer thuiskomen is als ze op cam-
ping De Westert aankomen. ,,We 
hebben in de loop der jaren een �j-
ne band opgebouwd met Sjaak en 
Jacqueline. Af en toe ontlasten zij 
ons van een stuk zorg met betrek-
king tot Douwe. Dat is heel lief.” Op 
de dag dat de verslaggever de fa-
milie Hoekstra bezoekt is Douwe 
op pad met Sjaak. ,,Douwe heeft 
een gebruiksaanwijzing, maar daar 
kan Sjaak goed mee omgaan”, ver-
telt Kees.

Verstandelijke handicap
Goitske (58) is pedagogisch mede-
werker bij een antroposo�sch kin-
derdagverblijf in Beilen. Ze zegt 
dat Douwe een chromosoomaf-
wijking heeft en hierdoor het ver-
standelijk vermogen heeft van een 
kind van vijf jaar. ,,Het sociaal emo-
tioneel niveau ligt in de buurt van 
een kind van twee á drie jaar en het 
spreekniveau op dat van een kind 
van tien. Toen Douwe drie jaar was 
ontdekten we dat bepaalde dingen 
niet klopten. Zo kon hij niet schom-
melen, maar wel �etsen. Hij begon 
vrij laat te praten en zijn gedrag 
klopte niet. Hij had driftbuien, had 
moeite met luisteren en herken-
de geen emoties. Hij snapt het bij-
voorbeeld niet als ik boos ben.

Toen hij op z’n vierde naar de ba-
sisschool ging ontdekte de school-
arts dat er iets mis was met Douwe. 

Daarna is het balletje gaan rollen. 
Hij ging eerst zeven maanden naar 
een observatiecentrum en werd in 
een ziekenhuis in Groningen on-
derzocht. Hier ontdekte men de 
chromosoomafwijking. Het lasti-
ge is dat je aan Douwe niets bij-
zonders ziet. Dit leidt wel eens tot 
onbegrip bij anderen. Zo wilde hij 
eens in z’n spontaniteit een kind-
je in de kinderwagen knu�elen. 
Hij werd toen onmiddellijk door de 
ouders van het kindje weggejaagd. 
Soms denk ik wel eens ‘Was Dou-
we maar een mongooltje, dan zien 
mensen het tenminste aan hem’. 
Oudere mensen accepteren hem 
doorgaans eerder.”

Kees neemt het gesprek over. ,,Op 
z’n twaalfde is Douwe uit huis ge-
gaan. In de periode die aanbrak 
was het moeilijk om de juiste bege-
leiding voor Douwe te vinden. Na 
verschillende woonvormen is hij 
pas een jaar terug op de goede be-
stemming, Philadelphia in Oppen-
huizen (vlakbij Sneek), gekomen.”

Op de camping
Hoe beleeft Douwe de vakantie? 
Kees: ,,Douwe is hier al van tevo-
ren mee bezig. Toen hij hoorde dat 
we weer op vakantie gingen heeft 
hij eerst een kleurrijk kunstwerkje 
voor Sjaak en Jacqueline gemaakt. 
Als we vanuit onze woonplaats 
(Wijnjewoude) vetrekken nemen 
we Douwe nog niet mee. We ne-
men eerst enkele dagen voor ons-
zelf om tot rust te komen. Als we 
daarna Douwe uit Friesland opha-
len is het met de rust gedaan. Dou-
we is erg druk en vraagt veel aan-

dacht. Hij kletst soms de oren van 
je hoofd. Hij moet altijd eerst accli-
matiseren. Gelukkig staan we op 
het rustigste plekje op de camping. 
Dat is prettig voor hem, want tegen 
drukte en kinderen kan hij niet. Al-
les moet voor hem voorspelbaar 
zijn, anders raakt hij van slag. Ver-
gelijk het met een autistisch kind. 
Het eerste wat Douwe doet als hij 
aankomt is het opeisen van het ou-
derlijk bed. Wij zijn dan ’s avonds 
gedoemd om het zitje tot bed om 
te bouwen. We laten dit maar zo. 
Het is immers maar voor een week-
je. Met z’n drieën vermaken we ons 
prima. Douwe is een natuurmens. 
De ligging van de camping is cen-
traal, waardoor je alle kanten uit 
kunt. We �etsen en wandelen veel, 
of bezoeken kleine dorpjes in de 
omgeving. We houden van de vari-
atie in het duingebied. Het is heer-
lijk als Sjaak en Jacqueline Douwe 
een dagje onder hun hoede ne-
men. Het zijn zulke lieve mensen. 
Ze voelen het gewoon aan. Douwe 
mag mee op de trekker en hij melkt 
ook de koeien. Tussendoor drinkt 
hij ko�e met ze. Meestal komt hij 
na zessen moe, maar voldaan te-
rug. Met de zoon van de Sjaak en 
Jacqueline (Arie) kan Douwe het 
ook goed vinden. Aan het eind 
van de week brengen we Douwe 
weer terug naar Friesland en staan 
dan nog een week met z’n tweeën 
op de camping. Dit doet ons goed 
want een week met Douwe is leuk, 
maar ook erg intensief.”
Zorg
Kees en Goitske geven toe dat het 
hebben van een gehandicapt kind 
een hele zorg is. Goitske: ,,Je hebt 

ook te maken met de andere kin-
deren in het gezin. Nynke (34) en 
Alle (32) zijn heel zorgzaam voor 
Douwe. Je bent altijd bang dat zij, 
door de aandacht voor Douwe, te 
kort komen. Het is altijd goed ge-
gaan en ze snappen dat Douwe 
deze aandacht nodig heeft. Ze zeg-
gen in het verleden niets te kort ge-
komen te zijn.

Corona
Kees: ,,Toen het coronavirus uit-
brak konden we Douwe drie maan-
den niet bezoeken. Dat vonden we 
heel erg, temeer omdat we niet aan 
hem konden uitleggen waarom we 
niet konden langskomen.” Goits-
ke vult aan: ,,Het was een heftige 
periode., Alleen op z’n verjaardag 
mocht ik in beschermende kleding 
bij hem komen. Hij begreep niets 
van de situatie en al helemaal niet 
wat corona is. Dat was best wel een 
emotioneel moment voor mij”, zegt 
Goitske. Ze vervolgt: ,,Ik vind trou-
wens wel dat alle aandacht in co-
ronatijd tot nu uitging naar oude-
ren en kwetsbare mensen. Perso-
nen zoals Douwe werden wat ver-
geten.’’

Toekomst
Kees en Goitske zeggen met de 
dag te leven. ,,De zorg om Douwe is 
een belasting, maar als we zien dat 
hij plezier in het leven heeft geeft 

Limmen - Kees en Goitske Hoekstra staan voor de vijftiende keer op camping De Westert. Elk jaar 
houdt hun verstandelijk gehandicapte zoon Douwe (27) hen een week gezelschap. Douwe is hele-
maal in z’n element als hij met eigenaar Sjaak Welboren een dagje op stap mag. Meerijden op de 
trekker en koeien melken vindt hij geweldig.

Kees en Goitske Hoekstra vinden het ook �jn om een paar dagen zonder Douwe op de camping te staan. 

Douwe heeft zojuist de zelfgemaakte tekening aan Sjaak en Jacqueline gegeven. (Foto: aangeleverd)

Douwe met Arie (zoon familie Welboren) in de melkput. (Foto: aangele-
verd)

dit ons energie”, aldus Goitske. ,,We 
geloven ook niet dat we er alleen 
voor staan. Op het moment dat 
het nodig is komt er wel een oplos-
sing. De situatie met Douwe geeft 
ons leven verrijking en inzicht. De 
ervaring die we opdoen leert ons 
dat je ook op een andere manier 
tevreden kunt zijn in het leven. Het 
hebben van een gehandicapt kind 
voelt als rijkdom met een beper-
king. We zouden Douwe voor geen 
goud willen missen!”
En Douwe zelf? Als de verslaggever 
opstapt is hij nog steeds niet terug 
van zijn uitstapje met Sjaak. Hij zit 
waarschijnlijk nog ko�e te drinken 
bij de familie Welboren en kletst ze 
intussen de oren van het hoofd.
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Deur van Gemaal 1879 gaat weer open

Vanaf zondag 6 september om 
13.30 uur zal de expositie van Ti-
neke van Hout-de Boer er te zien. 
Schilderen en boetseren is een 
wezenlijk onderdeel van Tineke’s 
leven. In elk werk ziet ze een uit-
daging om er spanning en sfeer 
in uit te drukken. Als autodidact 
heeft ze zich met veel cursussen, 
opleidingen en workshops de af-
gelopen jaren verbeterd en ze 
leert nog elke dag bij. Zelf heeft 
ze cursussen en workshops boet-
seren gegeven. In haar schilderij-
en werkt ze met diverse technie-
ken (onder meer olieverf, pastel, 

acryl en aquarel) en heeft daar-
om een uitgebreid oeuvre. De in-
spiratie ervoor wordt in allerlei 
bronnen gevonden maar voor-
al vindt ze die in natuur, mensen 
of dieren.

Ook zal het gemaal weer in wer-
king worden gesteld. Daar is het 
bestuur trots op. Immers, in het 
gemaal vond een grote reparatie 
plaats van een tandwiel. Die mo-
gelijkheid ontstond doordat het 
RABO-fonds en het Hoogheem-
raadschap een aanzienlijk deel 
van de kosten voor hun reke-

ning namen. Het provinciale mo-
nument kan zodoende weer la-
ten zien waarvoor het oorspron-
kelijk bestemd was. Op de ope-
ningsdag 6 september en ook op 
zondag 4 oktober zal om 13.00 
uur door de Stichting Oer-IJ van-
af het Gemaal een wandeling van 
een uur in de omgeving worden 
georganiseerd. De gebruikelijke 
wekelijkse uitleg over het Oer-
IJ op de bovenverdieping ver-
valt voorlopig vanwege het ont-
breken van ventilatiemogelijkhe-
den.

De kosten voor deelname aan 
de wandeling bedragen 1 eu-
ro. Na a�oop het gemaal bezoe-
ken kost ook 1 euro. Het Gemaal 
aan de Fielkerweg 4 (Klein-Dorre-
geest) is zondags geopend van 
13.30 tot 16.30 uur. Kijk op www.
gemaal1879.nl en www.oerij.eu 
voor meer informatie.

Akersloot - Vanwege de covid-19-pandemie zag het bestuur van 
Gemaal 1879 zich in maart genoodzaakt de openstelling van het 
Gemaal stil te leggen. Toch willen men zich in de maanden sep-
tember en oktober weer presenteren. Dit alles onder de strikte 
voorwaarden die in acht moeten worden genomen. Het bestuur 
heeft een protocol vastgesteld waarin alle regels zijn vastgelegd. 
Slechts een beperkt aantal gezonde personen wordt tegelijk bin-
nen gelaten.

Onthulling monument in Limmen
Limmen - Veel activiteiten rond 
de bevrijdingsfeesten en herden-
kingen gingen niet door of wer-
den uitgesteld vanwege de covid-
19-maatregelen. In Limmen wordt 
nu een monument onthuld. Ne-
derland stond in mei stil bij de be-
zetting van ons land door Duits-
land in de Tweede Wereldoorlog. 
Toen trokken veel bommenwer-
pers vanuit Engeland over on-
ze streek richting Duitsland. De 
luchtafweer was hier actief en op 

8 september 1944 stortte in Lim-
men een Havilland Mosquito neer. 
Twee bemanningsleden kwamen 
daarbij om het leven. Ze waren 
vlieger en navigator van de Cana-
dese Royal Airforce. Hun namen: 
Warren Robert Zeller en Herbert 
Reginald Tribbeck. Ze liggen be-
graven op de Algemene Begraaf-
plaats in Limmen. Ieder jaar wordt 
op 4 mei aandacht aan hen be-
steed. Dit jaar verloopt de herden-
king anders. De Stichting Oud-

Limmen heeft besloten ter nage-
dachtenis aan de omgekomen be-
manning nabij de crashplaats van 
het vliegtuig aan de Schoollaan 
een monument te plaatsen. Dit zal 
op 8 september om 14.00 uur wor-
den onthuld door de burgemees-
ter in aanwezigheid van nabe-
staanden en een afvaardiging van 
het squadron. De locatie van het 
monument is tegenover De Oude 
School aan de Schoolweg 3. (Foto: 
aangeleverd)

Timmerfabriek Van der Loos werkt mee 
aan een groene duurzame samenleving!

Deze briketten bestaan alleen 
uit droog houtmot, er wordt 
niets (ook geen lijm) aan toege-
voegd. Puur hout dus. De briket-

tenpers produceert per week cir-
ca 1 à 1,5 kuubzak vol met bri-
ketten (circa 3500 stuks). Het 
plan is om deze briketten in de 

toekomst te gaan gebruiken in 
de timmerfabriek. De briket-
tenpers produceert echter veel 
meer dan het bedrijf zelf op jaar-
basis verwacht te gaan gebrui-
ken. Daarom worden de briket-
ten ook verkocht, per net of per 
kuubzak.

Iedereen die schoon wil gaan 
verbranden, minder gas wil ge-
bruiken en zo mee wil werken 
aan een duurzame samenleving, 
kan overstappen op deze briket-
ten. Ze kunnen gebruikt wor-
den in alle soorten houtkachels. 
Ze branden zuinig en heet. In de 
netjes zitten 70 briketten, dat 
komt neer op een gewicht van 
ongeveer 9 kilogram. Kom door-
deweeks tussen 08.00 en 16.00 
uur langs aan de Castricummer 
Werf 77 en probeer het eens uit. 
Alvast inslaan voor de komende 
winterkou? Er staan al een paar 
kuubzakken klaar! Die kunnen 
desgewenst met de heftruck op 
een aanhanger worden gezet. 
Geef vooraf op hoeveel netjes 
gewenst zijn, dan worden ze al-
vast klaargezet. Bellen mag na-
tuurlijk ook: 0251 672126. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Tot april dit jaar stond bij de Castricummer Werf 77 
een grote gele motbunker aan de weg. Daarin werd al het zaag-
sel van timmerfabriek Van der Loos opgevangen. Inmiddels be-
schikt het bedrijf over een nieuwe machine: een brikettenpers! 
Deze pers maakt onder hoge druk hardhouten briketten van al 
hetgeen het frezen, schaven en anderszins bewerken van maho-
nie produceert.

Zwaaien voor een glimlach
Locaties voor een Zwaaisteen gezocht
Regio - Naar elkaar zwaaien be-
tekent even contact, elkaar zien 
staan, verbinding, glimlachen, 
gezelligheid en heel veel meer. 
Het is een powergebaar! ,,Juist 
in tijden van corona, waarin con-
tact niet zo vanzelfsprekend meer 
is, kunnen we elkaar een plezier 
doen door vaker en bewuster 
naar elkaar te zwaaien.” vertelt Ni-
na Meijers van Welzijn Castricum. 
,,Ben je regelmatig thuis en hou je 
van een beetje gezelligheid om je 
heen? Of ben je ondernemer en 
word je ook blij van glimlachende 
mensen bij jouw zaak? Dan is de 
Zwaaisteen iets voor jou!”

Wat is een Zwaaisteen?
Een Zwaaisteen is een stoepte-
gel met een vrolijke zwaaihand 
die voorbijgangers uitnodigt om 
naar elkaar te zwaaien. Zwaai-
stenen vind je meestal bij men-
sen voor het huis, maar je kunt ze 

ook tegenkomen op andere plek-
ken. Waar de Zwaaisteen ook ligt: 
hij stimuleert je altijd om naar an-
deren te zwaaien. Zwaaien is een 
kort moment van contact. Je zult 
zien dat je gaat glimlachen. Een 
zwaai en een glimlach kan van 
grote betekenis zijn voor de an-
der.

Hoe werkt het?
In de komende maanden zullen 

in Heiloo, Castricum en Bergen op 
verschillende plaatsen Zwaaiste-
nen worden geplaatst. De opdruk 
op de stenen is tijdelijk en zal bin-
nen een aantal maanden weer 
weg zijn ,,In de eerste week van 
oktober zal er een speciale zwaai-
route worden gelanceerd langs 
alle stenen en zullen er diverse 
acties rondom de plaatsing van 
de Zwaaistenen worden georga-
niseerd”, aldus Nina. Iedereen die 
graag een Zwaaisteen voor de 
deur op de stoep wil hebben, kan 
contact opnemen met Welzijn 
Castricum (0251 656562/n.me-
ijers@welzijncastricum.nl). Hoe 
meer Zwaaistenen er komen, hoe 
gezelliger het wordt in de wijk! 
Op www.zwaaistenen.nl is meer 
informatie te vinden. De Zwaai-
stenen zijn een initiatief van de 
gezamenlijke welzijnsorganisa-
ties uit de BUCH-gemeenten. (Af-
beelding: aangeleverd)

Het was niet zijn jongensdroom om 
fi etsenmaker te worden, maar toen hij 
tien jaar geleden met het vak in aanra-
king kwam werd hij toch enthousiast. 
Mark Pilkes begon te werken in een 
fi etsenzaak in Heiloo en heeft inmid-
dels zijn eigen winkel.

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Pilkes
Fietsen 

Mark Pilkes: ,,Ik wil achter elke fi ets staan die ik verkoop”

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

De belangrijkste reden dat hij voor zich-
zelf wilde beginnen? Hij had zelf een hoop 
ideeën. ,,Dat ik technisch ben werkt ook in 
mijn voordeel.” Mark vindt een pand aan 
de Burgemeester Mooijstraat. Daar ont-
staat fi etsenzaak Pilkes.,,Op die plek was 
genoeg ruimte om de fi etsen te stallen en 
een werkplaats te creëren.” Ook vader 
Theo verhuist mee vanuit de fi etsenzaak 
in Heiloo en sleutelt nu in Castricum. Pil-
kes groeit uit tot een familiebedrijf als ook 
nicht Daphne na haar studie een bijbaan 
zoekt. ,,Zij houdt de winkel netjes, staat 
klanten te woord en helpt met de admi-
nistratie.”

Het assortiment bestaat voor een groot 
deel uit elektrische fi etsen, maar Mark ver-
koopt ook nog steeds ‘gewone’ tweewie-
lers. ,,Ik wil volledig achter mijn producten 
staan, daarom verkoop ik alleen fi etsen 
waarvan ik achter de kwaliteit sta.” Uniek 
zijn fi etsen van het Nederlandse merk 
Azor die door de klant zelf samengesteld 
kunnen worden. Kleur, frame, elektrisch of 
niet en wel of geen versnellingen: alles is 
mogelijk. Klantvriendelijkheid is wat Pilkes 
succesvol maakt. ,,Service staat bij ons 
hoog in het vaandel. We streven ernaar om 

de fi etsen zo snel moge-
lijk te repareren, van welk 
merk ze ook zijn.” Theo 
probeert kleine klusjes 
direct op te lossen; denk 
aan het verhelpen van een 
lekke band of het plaatsen 
van een zadel. Voor advies 
over de aankoop van een 
fi ets is Mark bevlogen. 
Door zijn technische ken-
nis en jarenlange ervaring 
weet hij de verschillen 
goed uit te leggen. ,,Een 
fi ets inruilen bij aankoop 
van een nieuwe tweewieler 
is bij ons ook mogelijk. Die 
inruilfi etsen knappen we 
dan weer op, dus voor een 
goede tweedehands fi ets 
kunnen mensen ook bij ons 
terecht.” Verder bestaat 
het assortiment van Pilkes uit accessoires 
zoals fi etstassen en kinderzitjes. Ook kin-
derfi etsen worden verkocht. Inmiddels 
heeft het bedrijf een aardige vaste klan-
tenkring opgebouwd. ,,Sommige mensen 
uit Heiloo komen speciaal naar Castricum 
omdat ze tevreden zijn met onze service. 

Dat is prachtig.” Mark is blij dat hij het vak 
is ingerold. ,,Het voelt niet meer als wer-
ken. Dit is echt mijn hobby.”

Pilkes Fietsen is dinsdag t/m vrijdag van 
09.00 tot 18.00 uur open en zaterdag van 
09.00 tot 17.00 uur.
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Biljartvereniging WIK
Hoge scores bij start 
wintercompetitie libre
Castricum - De leden van bil-
jartvereniging WIK zijn vorige 
week dinsdagavond voortva-
rend van start gegaan met de 
wintercompetitie libre 2020-
2021. Maar liefst negen spelers 
kwamen ruim boven hun vast-
gesteld moyenne, maar de ab-
solute koploper was Charles 
van der Klis. Hij heeft zich re-
cent bij de vereniging aange-
sloten en steeg in zijn partij te-
gen Joop van der Wijst boven 
zich uit door de partij af te slui-
ten met een stijgingspercenta-
ge van 68%.

Een serie van negen caramboles 
in de achtste beurt vormde de 
basis voor dit succes. Deze opste-
ker gaf hem zoveel zelfvertrou-
wen dat hij Joop geen kans gaf 
om hem de winst te ontnemen. 
In de schaduw van deze partij wa-
ren er nog vier partijen die posi-
tief opvielen. Dat was in de eerste 
plaats de partij tussen Hans Kooi-
man en Cor Stroet. Was Hans de 
afgelopen weken tijdens de zo-
mercompetitie al in bloedvorm, 
deze vorm bleek nog steeds aan-
wezig. Vanaf de start van de par-
tij zette hij Cor onder druk. Laatst-
genoemde kon ook niet pro�te-

ren van een kleine terugslag van 
Hans, halverwege de partij. Hans 
zette met een sterke eindspurt de 
partij op zijn naam met een stij-
gingspercentage van 45%. Ver-
meldenswaardig is dat Cor tij-
dens de partij toch een kleine op-
leving kende met het produce-
ren van een score van tien caram-
boles in de elfde beurt. De twee 
bestuursleden Peter Vos en Ferry 
van Gennip maakten er een leuke 
en spannende partij van, die Fer-
ry winnend afsloot met een stij-
gingspercentage van 36% terwijl 
Peter ook tevreden was met zijn 
resultaat van stijgingspercentage 
van 11%. 
De toppers van de vereniging, 
Kees Baars en Peter Groenendal, 
maakten er eveneens een span-
nende en hoogstaande partij van. 
Dat leverde diverse hoge series 
op, waarvan die van Kees Baars 
met 18 caramboles de hoog-
ste was. Dat was ook meteen de 
hoogste van de avond. Beide spe-
lers kwamen boven hun vastge-
stelde moyenne uit, met als win-
naar Peter Groenendal die tot 
een stijgingspercentage van 24% 
kwam, terwijl bij Kees de teller 
op 3% stijgingspercentage bleef 
staan.

Wandelen op zondag
in september
Castricum - Op zondag 6 sep-
tember wordt een coronaveili-
ge wandeltocht georganiseerd 
voor liefhebbers die graag in de 
natuur willen bewegen. Deelne-
mers houden anderhalve meter 
afstand. 
Het vertrek bij bezoekerscentrum 
De Hoep naast de Zeeweg in Cas-
tricum. Hier starten de deelne-
mers om 10.00 uur. De tochten 
worden begeleid en hebben een 
lengte van circa acht tot tien kilo-
meter. Onderweg wordt in over-

leg gezellig een kopje ko�e ge-
dronken. Er zijn geen kosten aan 
de activiteit verbonden en zon-
der opgave kan deelgenomen 
worden. Een duinkaart is no-
dig en consumpties zijn voor ei-
gen rekening. De wandeltochten 
worden elke eerste zondag van 
de maand gehouden. Voor infor-
matie kan op werkdagen gebeld 
worden met Caroline Wulp (06 
30303007) Ook is contact per e-
mail (cmjwulp@gmail.com) mo-
gelijk.

Castricum - Tennisvereniging Castricum hield van 20 tot 30 au-
gustus de clubkampioenschappen. Hoewel er veel regen en wind 
was voorspeld, bleek het weer gelukkig achteraf mee te vallen. 
Alleen op de laatste zaterdag moesten bijna alle wedstrijden bin-
nen worden gespeeld. Op de overige dagen kon op de buitenba-
nen van sportpark Berg en Bal worden getennist. Wel viel er af en 
toe een kortstondige, �kse regenbui tussendoor.

Clubkampioenschappen 
TVC groot succes

Ook dit jaar combineerde de club 
de wedstrijden van de jeugdle-
den met de seniorenclubkampi-
oenschappen. De totale inschrij-
ving was ondanks deze coro-
natijd hoger dan vorig jaar. Met 
name de damesdubbels en ge-
mengd dubbels waren goed ver-
tegenwoordigd. De deelname 
van de junioren was iets minder. 
Vanwege de coronamaatrege-
len werden de partijen op tijd ge-
speeld en de games doorgeteld: 
senioren en oudere jeugd 75 mi-
nuten, de jongste jeugd 30 of 45 
minuten. De wedstrijdschema’s 
lagen daardoor duidelijk vast en 
dat werd erg gewaardeerd. Iede-
re deelnemer wist waar hij/zij aan 
toe was.

Bij de ‘oranje’ kinderen werd Eva 
van der Poel eerste en bij de 
‘groene’ jeugd Danny Schut (pas 
9 jaar!) na een bloedstollende �-
nalewedstrijd tegen Koen van 
der Poel (niet goed voor het hart 
van de sterk meelevende ouders, 
opa’s en oma’s). Bij de meisjes van 
11-14 jaar werd Adeline Hollman 
jeugdkampioen en bij de jongens 
zeer overtuigend Julian Boot.

Zoals altijd werd bij de senio-
ren hard gestreden om de kam-
pioenstitels in de vele catego-
rieën. Bij de dames enkel (DE5) 
was Marianne Bakker de duide-
lijke clubkampioene. Bij de he-
ren (HE5) was Jordy Schi�erstein 
van een aparte klasse; in de �na-
le versloeg hij overtuigend zijn 
dubbelmaat Marc Kemner. Zij 
beiden wonnen de herendubbel-
titel na een attractieve �nale te-
gen Garmt de Heer en Roy van 
Steenoven. Bij de kampioenen in 
de andere klassen wonnen soms 
de ‘oudjes’ van de ‘jongkies’, maar 
ook omgekeerd: het voert te ver 
om al die namen te gaan noe-
men.

De toernooiorganisatie kreeg 
veel lof toegezwaaid: het vergt 
duidelijk meer tijd en moeite om 
in deze coronatijd een toernooi te 
organiseren en dat werd zeer ge-
waardeerd. Fred van Balgooi was 
de spil, uiteraard met hulp van 
captain Wim Woudt en de overige 
teamleden (Netty Bak, Ellen Jon-
ker, Greta de Flart, Luc Cretier, Ju-
dith Huijgen en Jos Verkleij). Het 
waren al met al zeer geslaagde 
clubkampioenschappen.

Links Silvan Revers en Kees Houtenbos, rechts Puck Schneiders en Lau-
ra Herijgers, respectievelijk eerste en tweede bij de oranje dubbels. (Foto: 
aangeleverd)

Vrijdagmorgen

Vrijdagmorgen is het dagdeel na 
donderdagavond en -nacht. Zo-
als bij elke zichzelf respecteren-
de voetbalclub is de donderdag-
avond de clubavond, de avond 
waarop wordt teruggekeken en 
vooruitgekeken naar wel of niet 
voetbalgerelateerde zaken. Kort-
om, een avond waarop slap ou-
wehoeren hoog in het vaandel 
staat. De net afgebeulde selec-
tiespelers brengen het vocht-
peil weer wat op peil, trainers be-
spreken alvast de tactiek voor de 
te spelen wedstrijd op zondag, 
de 5e colonne probeert hun in-
vloed uit te oefenen op deze net 
genoemde voetbalprofeten en 
op donderdag geplande verga-
deringen zijn na de rondvraag in 
de bestuurskamer eigenlijk nog 
niet afgelopen, maar gaan rustig 
door aan de gezellige kantineta-
fels of bar.

Vroeger liepen dit soort avon-
den nog wel eens uit de hand: 
het leek wel of de trainingen la-
ter stopten, vergaderingen uit-
liepen, voorbesprekingen langer 
duurden. Het leek voorheen al-
tijd wel later te worden of had-
den we destijds gewoon meer 
dorst ? Dit werd ook gevoed door 
de ellenlange tafelvoetbalcom-
petitie, later opgevolgd door het 
destijds opkomende darten. Als 
sluitstuk kwam dan nog het on-
vermijdelijke kaartspel op tafel 
en raakten altijd dezelfden weer 
platzak naar huis, omdat ze hun 
losgeld mochten afgeven in het 
hartenjaagspel. Zo herinner ik 
me de zoon van trainer Jaap van 
Bergen: Ed, een meer dan gemid-
delde middenvelder in de 80-er 
jaren, woonachtig in Krommenie. 
Hij bleef niet vaak op donderdag 
hangen, want ja, je moet toch te-
rug met het �etsie over Krom-
meniedijk. Maar als hij bleef, dan 
werd het laat. Dan zag hij de zon 
opkomen en bedacht dat hij 
dan maar beter in (destijds) Mo-
tel Akersloot kon ontbijten, om 
daarvandaan door te �etsen naar 
zijn werk. Tja, inmiddels praatten 
we dan over vrijdagmorgen…

Zo gek gebeurt het nu (gelukkig) 
niet meer: het is natuurlijk mooi 
om aan terug te denken en het 
erover te hebben, maar de tijden 
zijn anders…we hebben ook op 
vrijdag- en zaterdagavond wel 
eens wat te doen en dat trekt 
de gemiddelde kantinebezoe-
ker niet meer. Natuurlijk voelt het 
hoofd op de vroege morgen van 
de laatste werkdag wel eens wat 
anders, maar je weet dat het ook 
zo weer vrijdag 16.00 uur is. Die 
vrijdagmorgen komen we dus 
echt wel door. Dat geldt ook voor 
onze vrijdagmorgenschoon-
maakploeg: deze mannen zor-
gen voor frisse kleedkamers in 
het weekend en verzorgen nog 
een aantal taken, zodat we Clop-
penburch een prachtig sport-
park mogen noemen. Het is een 
illuster gezelschap bij elkaar en ik 
meen te kunnen zeggen dat hun 
verhalen nog sterker zijn dan die 
op de donderdagavond. Voor-
malig Zaankanter Jan ‘Deule’ De-
ijle vertelt anekdotes die smeu-
iger zijn dan Zaanse mayonaise, 
de eerste volledig geïntegreerde 
Akersloter allochtoon Roel Wal-
sarie moet uitleggen waarom hij 
de zomermaanden skipt bij de-
ze ploeg, lijnentrekker CJ ver-
klaart hoe hij de lijnen zo strak 
krijgt, Rob ‘Bram’ Broersen laat 
ondertussen ook zijn hond uit en 
ik mag niet vergeten te zeggen 
dat de immer aanwezige broers 
Willem en Henk Putter eigen-
lijk altijd gelijk hebben. Ik sla nu 
een aantal coryfeeën over, maar 
neem van me aan dat het een 
fraai stel is. Gezellig is het ook 
en naast hun arbeid speelt het 
sociale aspect dus een erg gro-
te rol. Ook hun vrijdagmorgen is 
dus zo voorbij en ik hoop dat dat 
nog lang zo mag zijn. (Tekst: Nico 
Adrichem)

Omdat we Roel zo missen in de zo-
mermaanden. (Foto: aangeleverd)

Vereniging De Stetters
Dames- en herendubbel 
jeu de boules
Bakkum - Op zaterdag 5 sep-
tember strijden de clubleden van 
jeu de boulesvereniging De Stet-
ters aan het Wouterland om de 
hoogste plaats. Gezelligheid staat 
voorop tijdens het dames- en he-
rendubbel dat vanaf 10.30 uur zal 
worden gespeeld. De deelnemers 
melden zich om 10.00 uur bij de 
inschrijftafel. Iedereen die wil ko-

men kijken, is van harte welkom. 
Tijdens andere openingsdagen 
is het voor iedereen mogelijk om 
zelf eens met vrienden of vrien-
dinnen een balletje te gooien. 
Het spelmateriaal is gratis te ge-
bruiken. Wie de spelregels niet 
kent, kan hierover uitleg krijgen. 
Kijk op www.stetters.nl voor uit-
gebreide informatie.

Brenda Calis pakt derde 
plaats op Runx Cross
Castricum/Haarlem - In Haar-
lem vond zondag de prijsuitrei-
king plaats van het Haarlem Runx 
Crosscircuit. De Castricumse at-
lete Brenda Calis, lid van AV Ly-
curgus uit Assendelft, stond als 
senior atlete op het podium sa-
men met de jonge junioratleten 
Sien van Vuuren en Lois van Les-
sing, die respectievelijk eerste en 
tweede werden. In Haarlem wer-
den de onderdelen van het cros-
scircuit per categorie corona-
proof afgewerkt, zonder dat daar-
bij publiek aanwezig was. Brenda: 
,,We vroegen ons af of de aanko-
mende crossen door zullen gaan 
en zo ja, in welke vorm. Door co-
rona is het een raar seizoen. We 
hopen wel de crossen door zullen 
gaan, omdat we crossen erg leuk 
vinden om te doen. Ik kijk er altijd 
naar uit.’’ Brenda heeft voor het  
komende seizoen ook een duide-
lijk doel voor ogen: ,,Ik wil op de 
sprintcross een trede hoger eindi-
gen.’’ (Foto: Bert Oudendijk)

4 SEPTEMBER
Inzameling voor de voedselbank 
van 10.00 tot 12.00 uur op het 
plein voor de Pancratiuskerk aan 
de Dorpsstraat 115 te Catsricum. 
Houdbare levensmiddelen of een 
�nanciële bijdrage zijn welkom.

5 SEPTEMBER
Dames- en herendubbel jeu de 
boules om 10.30 uur (inschrijven 
10.00 uur) bij jeu de boulesver-
eniging De Stetters aan het Wou-
terland te Bakkum. Info via www.
stetters.nl.

Spelletjesochtend voor kinde-
ren 4-9 jaar van 10.30 tot 12.00 
uur in jongerencentrum Con-
quista aan de Kerkweg 50 te 
Limmen. Entreeprijs 1 euro. In-
fo via www.conquista.nl.

Bovenbouwfeest voor leerlingen 
uit groep 6, 7 en 8 van 19.00 tot 
22.00 uur in jongerencentrum 
Conquista aan de Kerkweg 50 te 
Limmen. Info via www.conquis-
ta.nl.

6 SEPTEMBER
Wandeltocht vanaf bezoekers-
centrum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 te Castricum over circa 
acht tot tien kilometer. Deelname 
is gratis, duinkaart en consump-
tie onderweg zijn voor eigen re-
kening. Info via Caroline Wulp 
(06 30303007 / cmjwulp@gmail.
com).

Pianist Bernard van den Boog-
aard geeft een dubbel recital van 
twee keer een uur in de dorps-
kerk aan het Kerkepad 1 in Cas-
tricum. Om 14.30 en 16.30 uur. 

Mail naar info@musicandma-
gic.nl voor nadere inlichtingen 
en kaartverkoop. (Foto: aangele-
verd)

8 SEPTEMBER

Onthulling van monument ter 
nagedachtenis aan de omgeko-
men bemanning van een Havil-
land Mosquito op 8 september 
1944 tegenover De Oude School 
aan de Schoolweg 3 te Limmen. 
De onthulling door burgemees-
ter Toon Mans vindt om 14.00 uur 
plaats. (Foto: aangeleverd)

9 SEPTEMBER
Luisteren naar en bespreken van 
klassieke muziek bij Toonbeeld 
Castricum. Tweede van vijf och-
tenden onder leiding van Gert 
Floor. Dit keer aandacht voor de 
negende symfonie van Ludwig 
van Beethoven. Aanvang 10.00 
uur. Aanmelden via www.toon-
beeld.tv.

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

Spelletjesmiddag voor kinde-
ren 8-14 jaar van 13.30 tot 17.00 
uur in jongerencentrum Conquis-
ta aan de Kerkweg 50 te Limmen. 
Info via www.conquista.nl.

▲



Het begon zo goed. Nadat we in deze 
krant aan onze raadsleden, college en 
ambtenaren uitgelegd hebben wat wij 
als ondernemers van de Castricum-
merwerf nodig hebben om ook in de 
toekomst goed te kunnen functione-
ren, kwamen onze raadsleden snel in 
actie. 

Kort samengevat komt ons verhaal 
aan onze raadsleden erop neer dat 
-keer op keer- de gemeente over onze 
hoofden heen regeert en functiona-
liteiten aan-, op-, of rond de Castri-
cummerwerf toevoegt, die ons het 
ondernemen steeds moeilijker ma-
ken. We hebben (al jaren) een acuut 
ruimte-, parkeer- en infrastructu-
reel probleem. 

Wat wij willen heeft in 2017 tot een 
concreet plan geleid. Dat plan -van 
de OVC’ers Arjen Fruitema en Leo 
van Schoonhoven- was tot onze ver-
rassing niet bekend bij de gemeente 
(N.B. het is ingediend, heeft in de 
krant gestaan, is op radio en tv ge-
weest). Ook de achterliggende pro-
blemen zijn volslagen onbekend bij 
ambtenaren en wethouders. Arjen 
en Leo hebben daarom het plan 
geactualiseerd en opnieuw inge-
diend. En kijk: er is (eindelijk) een 
luisterend oor. We zijn dan ook 
heel blij met de opdracht die onze 
(voltallige) raad aan het college 
van B&W heeft gegeven: ‘Kom met 
een plan …’

In toenemende mate maken we 
ons steeds grotere zorgen over de 
nieuwste gemeentelijke bedreiging 
voor ons bestaan. Het idee om 
flexwoningen te plaatsen aanpa-
lend aan de werf en binnen onze 
geluids- en milieuzone. En dat 
precies op de enige uitbreidings-
mogelijkheid die er is en waar wij al jaren 
over spreken met de gemeente. 
 
In de recente gesprekken met ambtena-
ren en wethouders valt het ons op dat voor 
hen het realiseren van de flexwoningen met 
stip op één staat. Onze motivatie om hier 
tegen te zijn, omdat we al een geheel an-
dere bestemming voor de gekozen locatie 
herhaaldelijk besproken hebben, is van ver 
ondergeschikt belang. Voor ons gevoel staat 
dit vooringenomen gedrag van de vertegen-
woordigers van de gemeente haaks op de 
motie die de raad aangenomen heeft.

Als je twee zulke uiteenlopende functies 
naast elkaar zet (nl. flexwoningen en be-
drijven) zal er frictie ontstaan. Deze frictie 
wordt door de ambtenaren die nu met ons 
in gesprek zijn, gebagatelliseerd door de op-

Met u (raadsleden) is te werken, maar we 
vragen u toch er een schepje bovenop te doen…

merking om de potentiële huurders van de 
flexwoningen dan maar te laten tekenen 
dat ze ‘niet kunnen klagen’. Dit druist in 
tegen onze ethische normen. 

Om de toekomst van onze 54 bedrijven en 
ruim 400 fulltimebanen, veilig te stellen 
hebben wij zelfs voorgesteld om het perceel 
van de gemeente te kopen. Door de huidige, 
totaal uit de hand gelopen, parkeerproble-
matiek (wederom: mede veroorzaakt door 
eerdere, zonder overleg gedane ingrepen 
van de kant van de gemeente) en het ruim-
tegebrek, zijn er al meerdere bedrijven ver-
trokken. Mogelijk volgen er meer. 

De gemeentelijke aanpassingen op de Cas-
tricummer Werf veroorzaken een bijna ‘ge-
stuurde’ verloedering van onze werkruim-
te. In een gemeentelijk document uit 2011 
- dat nog steeds van kracht is - staat toch 
echt dat toen al door burgemeester en raad, 
is besloten ons bedrijventerrein en onze on-
dernemers, in alles te faciliteren. Het idee 
om flexwoningen direct naast ons werkter-
rein te plaatsen rijmt niet met dit beleid.

Wij hebben aan onze raad, college 
en ambtenaren voorgesteld om de 
huidige problematiek zelf met één 
integraal plan aan te pakken. Als 
ondernemers weten we, beter dan 
welk door de gemeente ingehuurd 
onderzoeksbureau dan ook, waar 
de schoen wringt en welke oplos-
singen er zijn. Wij willen dat ons 
objectieve plan tot stand komt sa-
men met alle ondernemers, samen 
met de gemeente, samen met het 
buurtcomité Zuid en samen met 
de tuindersvereniging en overige 
partijen. Wij willen zelf ook verant-
woordelijk zijn voor de inspraak- en 
meningsvorming procedure. Juist 
voor ons zijn ruimte, groen, milieu, 
veiligheid, toekomstgerichtheid, 
maar ook de sociale aspecten en in-
teractie met betrokkenen rond onze 
werf, van levensbelang.

Onze bedoeling is dat de gemeen-
te dit plan vervolgens laat toetsen 
door een extern, onpartijdig, bu-
reau. Kortom, onze intentie is dat 
wij als ondernemers ‘aan het roer 
staan’ en dat wij de richting aan-
geven. Omdat de werf ons werk-
terrein is. Dit omdat wij in voor-
gaande jaren, maar vooral in de 
gesprekken nu, de indruk hebben 
dat wij als ondernemers vele malen 
minder van ‘vooraf gemaakte keu-
zes’ uitgaan dan de gemeente. Wij 
willen objectief en zakelijk overleg 
over mogelijkheden en onmogelijk-
heden. Geen voorgekookte planvor-
ming waarbij niet te combineren 
zaken kennelijk combineerbaar ge-
maakt moeten worden.

Wij ondernemers vragen aan onze 
raad om dit initiatief te ondersteu-
nen. Wij stellen ook voor Arjen 

Fruitema het plan te laten uitwer-
ken. Juist hij is al jaren nauw betrokken 
bij ons. Een nu lopend duurzaamheidstra-
ject, ook in samenwerking met Arjen en o.a. 
Calorie, is al twee jaar onderweg. Daardoor 
heeft deze specialist een enorme voorsprong 
op een door de gemeente in te huren bu-
reau. De kosten worden dus veel lager dan 
wanneer de gemeente het op haar traditio-
nele manier doet. 
 
Als gezamenlijke ondernemers van de Cas-
tricummerwerf willen we, met de steun van 
u, onze raadsleden, college en ambtena-
ren zo motiveren, dat wij u binnenkort op 
een kosten- en kwaliteitsbewuste manier 
- een niet voorgekookt -, maar kwalitatief, 
gedragen en toekomstbestendig plan kun-
nen presenteren!

Verenigde Bedrijven Castricummer Werf
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14 2 september 2020

Kringloopwinkels zijn hot! Ik kom er al jaren 
en heb aardig wat spullen in huis staan die 
de goedkeuring van heel wat mensen, maar 
vooral van mezelf, kunnen wegdragen. De 
laatste jaren is mijn opbrengst wat minder, 
want in tegenstelling tot in eerdere jaren, toen 
veel mensen in mijn omgeving het maar niks 
vonden, wordt de gemiddelde kringloopwin-
kel behoorlijk vaak bezocht en bestieren on-
der anderen vrijwilligers met grote verve de 
ordelijk ingerichte loodsen. Eerder was het 
echt struinen geblazen in een lukraak neerge-
zette janboel en heb ik ooit een echt bloedko-
ralen ketting gescoord voor slechts twee eu-
ro. Dat waren nog eens tijden, want voor een 
paar euro ging ik de koning te rijk naar huis 
met een ludieke vaas, salontafel of prachtige 
schaal. En boeken kocht ik voor vijfentwintig 
cent, en dan heb ik het over literaire werken. 
Ook mijn glasservies komt grotendeels bij de 
kringloop vandaan. Het ene glas nog mooier 
dan het andere en allemaal voor een habbe-
krats. Leuk winkelen dus, in de kringloopwin-
kel. De prijzen liggen wel wat hoger nu, maar 
dat mag de pret niet drukken.

Laatst liep ik weer een kringetje door een win-
kel in een dorp in de buurt. Mijn dochter en 
twee kleinzoons wilden ook wel eens zien 
waarom ik een fan ben en gingen mee. De 
jongens mochten wat uitzoeken en hielden ie-
der twee euro in hun knuistje vast. Ze keken 
hun ogen uit toen ze op een tafel kleine pak-
ketjes met pokémonkaartjes zagen, gebun-
deld in stapeltjes van twintig stuks voor één 
euro en vijftig cent. En poppetjes, van Ninjago. 
Helemaal verlekkerd stonden ze een welover-
wogen keuze te maken. Omdat zij nooit over 
één nacht ijs gaan, werd er goed nagedacht 
en gewikt en gewogen. Ze waren eruit! Mijn 
ene kleinzoon had gekozen voor een gou-
den poppetje en de andere voor een bundel-
tje kaartjes. Samen voor precies vier euro. He-
lemaal verrukt waren ze. Maar toen ik aan de 
medewerker vroeg hoe het kwam dat het klei-
ne poppetje, voor kringloopbegrippen, best 
duur was, griste hij het poppetje uit mijn han-

den en zei: ,,Dan koop je het toch niet” en hij 
zette het weer terug op de tafel. Verbaasd pak-
te ik het weer terug en vroeg wat hem beziel-
de. Mijn kleinzoon slikte zijn tranen weg. Ik gaf 
hem het poppetje terug en stelde hem gerust.

Vervolgens liepen we met ook andere vergaar-
de spullen naar de kassa om af te rekenen. De 
medewerker hield het pakje pokémonkaartjes 
op en vroeg aan de man, die intussen met een 
vrouw stond te praten bij de tafel over de han-
del die daarop lag, wat de prijs van het bun-
deltje kaartjes was. De man kwam, inmiddels 
rood aangelopen om zeer onduidelijke reden, 
naar de kassa en graaide ook de kaartjes uit de 
handen van de medewerker, die ons verbou-
wereerd aankeek. Één euro vijftig, riep mijn 
dochter verbaasd. De man haalde het bundel-
tje uit elkaar en liet de kaartjes aan de vrouw 
bij de tafel zien.

Néé, we mochten de kaartjes niet meenemen, 
want ze waren zo ordelijk in bundeltjes ver-
pakt, dat had véél tijd gekost en was bestemd 
voor de verzamelaars, zo zei de inmiddels 
paars aangelopen man. Hoe dan? Hij kon t 
ons niet uitleggen. Mijn andere kleinzoon, een 
echte verzamelaar, slikte ook zijn tranen weg. 
Wij probeerden het nog een keer, maar nee, 
we mochten ze niet kopen. De vrouw stond 
intussen gretig die kaartjes te doorzoeken. 
Mijn dochter werd spierwit. We lieten alles wat 
we verder wilden kopen staan op de toonbank 
en liepen verbijsterd de loods uit. Bizar hè, zei 
mijn dochter.

Later in de auto zaten de jongens stilletjes 
achterin, met nog steeds het twee euro munt-
stuk in hun vuistjes. ,,Wat raar hè, oma, die 
man. Ik wist niet dat een soort van opa zo raar 
kon doen.” De oudste uitte zich met wat fer-
mere taal en zei: ,,Het is niet eerlijk, ik wou bij-
na mijn middelvinger opsteken.” ,,Goed dat je 
dat niet hebt gedaan”, zei ik, ,,dat hoort niet”. 
Maar ik kon het wel begrijpen.

Afzender bij de redactie bekend

LEZERSPOST

Eerlijk

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

Netwerk ‘Goed Contact’ 
zoekt bestuursleden

Activiteiten
Melanie: ,,We hebben weer een 
mooi rijtje evenementen staan. 
Daar ben ik best trots op. Op 
Prinsjesdag een netwerkdi-

ner, waarbij we ‘en passant’ de 
nieuwe plannen van het ka-
binet bespreken of onze ei-
gen bedrijfsplannen. In okto-
ber een masterclass over om-

gaan met stress, in november 
een workshop ‘Kleur in je inte-
rieur’. We sluiten dit jaar af met 
een bierproeverij.’’ Belangstel-
lenden voor de vrijkomende 
bestuursfuncties kunnen via 
bestuur@goed-contact.nl re-
ageren en ontvangen dan de 
functieomschrijvingen. Daarna 
volgt overleg met voorzitter El-
ly Oude Elferink om een en an-
der vrijblijvend verder te be-
spreken. 
Zie www.goed-contact.nl voor 
meer informatie.

Regio - Masterclasses van en voor professionals, inspirerende 
uitwisselingen, intervisie of een netwerkontbijt. Secretaris Ire-
ne Veerkamp: ,,Wat mij aanspreekt in ‘Goed Contact’ is de diver-
siteit aan activiteiten en leden. Ook van het bestuurswerk krijg ik 
energie.’’ Maandelijks organiseert dit netwerk voor ondernemen-
de vrouwen uit Castricum en omstreken een activiteit. In het be-
stuur komen twee plekken vrij. Penningmeester Saskia Geraeds 
en bestuurslid Melanie Lamers (evenementen) dragen na vijf jaar 
hun taken over.

Het bestuur van ‘Goed Contact’: Irene Veerkamp, Melanie Lamers, Elly Oude Elferink, Aleid Bos en Saskia Ge-
raeds. Deze foto werd gemaakt in januari 2020. (Foto: aangeleverd)

Castricum krijgt
eigen jeugdschaakclub
Castricum - Speciaal voor kinde-
ren van 7 tot 14 jaar wordt een 
jeugdschaakclub opgericht. 
De laatste jaren stijg de populari-
teit van het schaakspel onder kin-
deren behoorlijk. Vooral op inter-
net zijn veel jeugdige schakers 
actief. 
Aan cursussen op de basisscho-
len Montessori en Klimop de-

den bijna honderd kinderen mee. 
Hoog tijd dus voor een eigen 
club. De vaste speelavond wordt 
de vrijdagavond. Tussen 19.00 
en 20.00 uur kunnen de kinde-
ren onder leiding van ervaren 
schakers en schaakleraren aan de 
slag in dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom 15. 
Wie nog niet kan schaken krijgt 

een spoedcursus. Ook zal de 
schaakclub op internet toernooi-
en organiseren. Schakers met am-
bities kunnen bovendien training 
krijgen. 
De eerste speelavond is op 11 
september. Belangstellenden 
kunnen zich via fredkok1963@
gmail.com aanmelden voor deel-
name.

Akersloot - Dave van Kuilenburg uit Heiloo heeft, evenals vorige 
week, bewezen zijn mannetje te staan in de race tegen de klok. 
Hij liet de chrono stilstaan op 50.26 minuten over de gebruike-
lijke tien omlopen op sportcomplex De Cloppenburgh. Een week 
eerder was het nog bloedheet en de leider in het Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) snelheidsklassement was afwezig. Dit keer wa-
ren de omstandigheden voor de renners, ook ondanks de wind, 
veel prettiger. Ze hadden echter wel te maken met de tegenstand 
van Lars Volkers uit Schagen, die ooit als snelste man met 49.34 
minuten � nishte en zodoende als eerste van het startblok diende 
te vertrekken, met Dave van Kuilenburg op de gebruikelijke der-
tig seconden afstand als tweede. De rest volgde aan de hand van 
de klassementsrangschikking.

Kids and Parents Bikeschool:
Dave van Kuilenburg sterkste tijdrijder

Dat er op hoog niveau gestre-
den wordt bewijzen, naast Vol-
kers en Van Kuilenburg, de na-
men in de uitslag. Rondenlang 
gaven Lars Volkers en Dave van 
Kuilenburg elkaar geen meter 
ruimte, zodat het verschil van 
de oorspronkelijke dertig se-
conden bij doorkomst tijdwaar-
neming om en nabij bleef. 
Deze intensieve klus behoort 
binnenkort tot het verleden, 
wanneer de renners worden 
voorzien van een transponder, 
waarvan de werkzaamheden 
en aanschaf in voorbereiding 
zijn. Naarmate de tijdrit vorder-
de kwam Van Kuilenburg steeds 
vaker aan de positieve kant van 
de dertig seconden marge door. 
Half koers plotseling, leek Dave 
Van Kuilenburg een steekje in 
de vorm van een valpartijtje te 

hebben laten vallen. Dit deer-
de hem niet, hij pakte de draad 
weer op, zodat het spannend 
bleef tot het laatste moment 
en niemand kon voorspellen op 
welke kant het muntje zou gaan 
vallen.

Dat laatste vallen werd door Lars 
Volkers in het laatste technische 
gedeelte tot werkelijkheid ge-
maakt door ter aarde te gaan. 
Op die manier kon Dave van Kui-
lenburg het afmaken met een 
minimaal verschil van negen se-
conden in zijn voordeel en of 
het slippertje van Volkers die 
negen seconden heeft gekost, 
kan het verhaal niet meer ver-
tellen. Zulke valpartijen kunnen 
gebeuren als het begint te lijken 
op een F1 op de mountainbike 
met na een paar lange stukken 

plotseling de kombochten ge-
volgd door een paar S-bochten 
om vervolgens weer de bobbels 
te moeten slechten. Door steeds 
geconcentreerd en letterlijk en 
� guurlijk op het randje te rijden 
met af en toe het risico er over 
heen te raken.

Dat de wekelijkse donderdag-
avond meeting een laagdrem-
pelig, sportief en breedtesport 
gebeuren is laat de deelname in 
leeftijd verschil zien van de deel-
nemers: tussen de twee thuisrij-
ders Bob Scholten en Piet Veldt 
zit een verschil van 55 jaar! Ook 
het feit dat een jurylid de ren-
ners na a� oop voorziet van een 
dorstlesser spreekt voor zich.

Uitslag:
1. Dave van Kuilenburg, Hei-
loo (50.26 min); 2. Lars Volkers, 
Schagen (50.35 min); 3. Yan-
ne Dorenbos, Castricum (51.06 
min); 4. Vincent Beentjes, Cas-
tricum (51.50 min); 5. Alwin Hes, 
Bakkum (52.21 min, PR); 6. Wal-
ter van Kuilenburg, Amsterdam 
(52.35 min, PR); 7. Pleun Lode-
wijks, Akersloot (54.26 min); 
8. Wout Bakker, Heiloo (54.36 
min); 9. Bob Scholten, Akersloot 
(56.08 min, PR); 10. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef (58.06 min).

Vrouwen in actie tegen verspreiding coronavirus
Bewegen voor iedereen die een 
gezonder hart en vaatstelsel wil

Namens elke deelnemer doneert 
Fit4lady vijf euro aan deze orga-
nisatie. Arina, eigenaresse van Fit-
4lady in Limmen: ,,Wij bieden af-
wisselende kracht- en conditie-
training aan in slechts dertig mi-

nuten. Iedere vrouw kan hier trai-
nen. De apparaten werken auto-
matisch op de weerstand die de 
vrouw aan kan.“  Het bedrijf heeft 
drie uitdagingen gemaakt op het 
gebied van bewegen, voeding 

en ontspanning. Deze drie pijlers 
zijn belangrijk binnen een gezond 
leefpatroon. Hiermee werk je naar 
een gezond gewicht, dat weer be-
langrijk is voor je gezondheid. Ari-
na: ,,In drie weken kunnen deelne-
mers al ervaren dat sporten � jn is 
en dat ze lekkerder in hun vel zit-
ten. Hebben de dames hun uitda-
ging gehaald, dan krijgen ze een 
leuke attentie.” Via www.� t4lady.
nl/hartchallenge kunnen dames 
zich aanmelden voor deelname. 
(Foto: aangeleverd)

Limmen - Dat het coronavirus nog niet klaar is met ons, heeft de 
huidige opleving duidelijk gemaakt. Iedere dag bewegen ver-
kleint niet alleen het risico op verspreiding van het virus, maar 
verkleint ook de risico’s op hart- en vaatziekten. Daarom organi-
seert Fit4lady de Hart Challenge, bestaande uit drie weekchallen-
ges. Alle vrouwen die nu aan deze challenges deelnemen, steu-
nen daarbij ook de Hartstichting.

Ook oud-Olympisch atlete Olga Commandeur, bekend van het TV-programma ‘Nederland in Beweging’, onder-
steunt de actie van Fit4lady van harte.
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  Een dagje eropuit

Rivier met geschiedenis
De Oude IJssel is een romantisch 
plaatje op zich. Ze vormt nu een 
rustig decor van eeuwenlange 
geschiedenis in een fraai land-
schap. De rivier is heel lang ge-
leden ooit de hoofdstroom van 
de Rijn geweest. De loop van de 
Oude IJssel heeft zich door de 
eeuwen heen geleidelijk ver-
plaatst naar het Noordoosten.  
Zo’n natuurlijke verplaatsing van 
een rivierloop waarbij een nieu-
we rivierloop ontstaat wordt avul-
sie genoemd. Thans is het een zij-
arm van de huidige IJssel. Vroe-
ger lag de Oude IJssel zuidwes-
telijk van de huidige rivier. De ou-
de rivierlopen zijn nog steeds te 
ontdekken in dit gebied. De Oude 
IJssel is 75 kilometer lang en ont-
springt in het Duitse Raesfeld en 
komt bij Gendringen Nederland 
binnen. Bij Doesburg gaat de ri-
vier de IJssel in. Het stroomge-
bied is ca. 120.000 hectare, ligt 
voor 2/3 deel in Duitsland en kent 
een aanzienlijk hoogteverschil, 
waardoor bij extreme neerslag 
pieken in de afvoer van het wa-
ter ontstaan. De naam IJssel komt 
van Isala, dat weer refereert aan 
het nabijgelegen Salland en ook 
refereert aan het Latijn, vrij ver-
taald als ‘stroom’.   

Isselburg 
Isselburg wordt rond 1300 voor 
het eerst vermeld als ‘Yselber-
ge’. Het kasteel uit de 14e eeuw 
werd rond 1410 uitgebreid door 
Adolf II, graaf van Kleef en kreeg 
de naam ‘Neyenborg’. Hij maak-
te ook van de stad een fort. Over-
blijfselen van de oude stadsmuur 
en een verdedigingstoren zijn 
nog steeds bewaard gebleven. 
In 1441 verleende Adolf II,  sinds 
1417 hertog van Kleef gewor-
den, de nederzetting stadsrech-
ten.  Sinds 1975 bestaat de stad 
Isselburg uit de steden Anholt, Is-
selburg, Werth en de gemeenten 
Heelden, Herzebocholt, Vehlin-
gen en een deel van de gemeen-
te Wertherbruch. Bezienswaardig 
in Anholt zijn vooral het fraaie ou-
de raadhuis (Ratskeller) uit 1567 
dat de bombardementen van de 
Tweede Wereldoorlog miraculeus 
doorstond en het prachtige kas-
teel Anholt, destijds residentie 
van de Heren van Anholt. 

Florerende ijzerindustrie
In de omgeving zat ijzer in de 
grond, dus was het niet zo raar 
dat langs de Oude IJssel een �ore-
rende ijzerindustrie in Nederland 
en Duitsland ontstond. In 1794 
werd in Isselburg de ijzerfabriek 
Minerva opgericht, die de gro-
te afzettingen van gazonijzererts 
exploiteerde. De fabriek, tegen-
woordig slechts een ijzergieterij, 
is tot op de dag van vandaag een 
belangrijke economische factor 
gebleven. Je wordt nog aan die 
ijzerindustrie herinnerd door het 

Mijmeren langs de loop van de Oude IJssel
Isselburg– Mijmeren en rust vinden langs de rivieren en genieten 
van het landschap. Dat kan op vele plekken. Als je er bijvoorbeeld 
op uittrekt naar het grensgebied met Duitsland ontdek je de mar-
kante schoonheid van de Oude IJssel nabij het Duitse Isselburg. 
Een wandel- en een �etstocht met onder meer de vouw�ets en 
een picknickmandje is het aangename gevolg. 

Oude IJssel.

Oude IJssel in Isselburg.

monument van de gekantelde 
ijzersgieterspot die voor het stad-
huis van Isselburg is geplaatst. 
De Oude IJssel vormde daarbij 
de ideale transportroute voor het 
ijzer, maar had veel te duchten 
van verzanding en moest regel-
matig worden uitgebaggerd.  

De korhoen
Thans is de Oude IJssel een mooi 
riviergebied: een walhalla voor 
wandelaars, �etsers en natuurlief-
hebbers waar het heerlijk toeven 
is. De �etstocht gaat door de na-
tuur over talloze paden en land-
weggetjes ge�ankeerd door ko-
ren- en maisvelden en fraaie 
boerderijen. Je komt er bijna 
geen kip tegen.

Hoewel… we spotten vanaf een 
afstand wel een korhoenpaartje, 
dat zich snel uit de voeten maakt 
en zich weet te verschuilen in het 
nabijgelegen maïsveld. Helaas te 
laat voor een foto, daarom maar 
een stockfoto van de korhoen 
(Lyrurus tetrix). Best uniek zo’n 
korhoen, want die laat zich zel-
den zien en is in Nederland erg 
zeldzaam.
Hun leefgebied is vooral het hei-
develd. In Nederland is het een 
bedreigde soort door de toene-
mende recreatie en het verdwij-
nen van heidevelden. Hier in het 
Duitse Noordrijn-Westfalen is het 
aantal echter iets groter. 

Na de �etstocht zoek je een mooi 
plekje voor de picknick op de oe-
ver van de Oude IJssel. Heerlijk zit 
je hier, een waar genot deze om-
geving voor een dagje uit! 

(Bronnen: Waterschap Rijn en IJs-
sel, website Stad Isselburg, Lande-
lijk Nederland.) 

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Maisvelden.

Korenvelden.

Korhoen (Bigstockphoto).Oude raadhuis Anholt. Gemeentegrens Isselburg.

Landschap rond Isselburg.

Prachtige wandelpaden langs rivier.
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Basisschool De Brug 
neemt afscheid van Juf Benthe
Akersloot - Afgelopen maandag 
was de laatste werkdag op basis-
school De Brug van onderwijsas-
sistente juf Benthe. Zij heeft een 
leuke, andere uitdaging gevon-
den buiten het onderwijs. Zowel 
haar collega’s als de kinderen vin-

den het heel jammer dat juf Ben-
the De Brug heeft verlaten en zul-
len haar enthousiasme, �jne hulp 
en betrokkenheid enorm gaan 
missen. De kinderen hadden alle-
maal een bloem mee die juf Ben-
the aan het eind van de school-

dag op het schoolplein, tijdens 
het zingen van het afscheidslied, 
overhandigd kreeg. Het team 
van de school wenst juf Benthe 
heel veel plezier en succes met 
haar nieuwe baan. Juf Benthe be-
dankt! (Foto: aangeleverd)

Wie helpt de Tuin van 
Kapitein Rommel uit de put?

Kinderen kunnen uren van 
sprookjes genieten en hun fan-
tasie laten gaan over meesle-
pende verhalen vol mystieke we-
zens die misschien wel echt be-
stonden. Ook in het sprookje van 
Vrouw Holle, opgetekend door 
de gebroeders Grimm, komt een 
put voor. ,,Het meisje zit elke dag 
bij een put te spinnen. Door het 
harde werken komt er bloed van 
haar handen aan de spoel. Als ze 
deze wil schoonmaken, omdat 
zij bang is dat ze zal worden be-
straft, valt de spoel in de put. Ze 
duikt de spoel achterna en komt 
zo in een wonderland terecht.”
 
Oude waterputten horen bij 
sprookjes. Waterputten hebben 
ook iets mystieks. Sommige ge-
ven een echo, van andere putten 
ontdekten mensen vroeger dat 
het water geneeskrachtig is. De 
waterput was vroeger de spil van 
het dorp. Voor drinkwater, was-
sen en koken is immers schoon 
water nodig. Oorspronkelijk wer-
den waterputten gemaakt van 

uitgeholde boomstammen. La-
ter kwamen de gemetselde put-
ten. De bouw van een waterput 
was een hele onderneming. Vaak 
werd vooraf een wichelroedelo-
per gevraagd de meest geschik-
te plaats aan te wijzen. Daarna 
moest de put gegraven worden. 

De man die in de diepte in de nat-
tigheid aan het graven was, was 
niet te benijden. Deze man zat 
letterlijk ‘in de put’.  Maar als de 
put gebruikt kon worden was het 
hele dorp hem dankbaar. 
Als een enthousiaste klusser de 
Tuin van Kapitein Rommel uit de 
put wil helpen, kan hij/zij contact 
opnemen met Margot Nell via te-
lefoonnummer 0251 672356. Ie-
dereen zal deze klusser ook dank-
baar zijn als het pannendak is her-
steld. En wellicht is dat voor de 
klusser aanleiding om nog meer 
aan te pakken. (Foto: aangele-
verd)

Castricum - In de tuin van Kapitein Rommel staat in de kruiden-
tuin een put. Boven de put is een pannendakje gebouwd. De con-
structie van het dakje is na vijfentwintig jaar aan een grondige re-
novatie toe. De Tuin van Kapitein Rommel zoekt daarom een han-
dige klusser. Iemand die met een glimlach en enthousiaste inzet 
samen met andere vrijwilligers deze klus kan klaren. Naast de de-
coratieve waarde van deze put, wordt de put ook ingezet bij edu-
catieve activiteiten en met de Sprookjestuin.

Provincie Noord-Holland
Luchtkwaliteit in 2019 binnen de norm

Gedeputeerde Jeroen Olthof 
(Leefbaarheid en Milieu): ,,Het 
is goed om te zien dat de lucht-
kwaliteit ook in 2019 voldoet aan 
de Europese wettelijke normen. 
Maar ons doel is om zo snel mo-
gelijk te voldoen aan de strengere 
WHO-advieswaarden (World He-
alth Organization). We blijven sa-
men met overheden, het bedrijfs-
leven en experts werken aan een 
schonere lucht in Noord-Holland.” 
De resultaten laten zien dat van-
af 2009 de concentraties �jnstof 
en stikstofdioxide (NO2) dalen. 
Op alle meetlocaties is in 2019 
voldaan aan de Europese grens-
waarden. De aanwezige hoe-
veelheid stikstofdioxide (NO2) 
en koolstofmonoxide (CO) valt 

in heel Noord-Holland ook onder 
de strengere WHO-waarden. Voor 
�jn stof (PM10 en PM2,5) wordt 
nog niet overal voldaan aan de 
WHO-advieswaarden. De provin-
cie werkt op verschillende manie-
ren aan een schonere lucht. Het 
project Hollandse luchten is daar 
een voorbeeld van. Ook tekende 
de provincie in het begin van dit 
jaar het Schone Lucht Akkoord.

Samen meten
De provincie Noord-Holland 
meet al jaren de luchtkwaliteit in 
de IJmond, het havengebied Am-
sterdam en de Haarlemmermeer. 
Dit gebeurt in deze gebieden 
omdat hier sprake is van uitstoot 
door bijvoorbeeld industrie, ver-

keer, scheepvaart of luchtvaart. 
GGD Amsterdam voert deze me-
tingen uit en rapporteert erover. 
De metingen zijn een aanvulling 
op het Landelijk Meetnet Lucht-
kwaliteit van het RIVM (Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en 
Milieu) en bedoeld om op basis 
van lokale omstandigheden meer 
details over de luchtkwaliteit te 
meten. De metingen zijn voor ie-
dereen te volgen. De meetgege-
vens worden een keer per jaar in 
een datarapport verzameld en 
geanalyseerd. In de IJmond staan 
zes meetstations, waarvan één 
op het terrein van Tata Steel. In 
en rond de Westpoort staan vier 
meetstations en in de Haarlem-
mermeer zijn het er drie. Daar-
naast zijn er twee achtergrond-
stations om meetgegevens mee 
te vergelijken.
Meer informatie staat op de we-
bpagina Luchtkwaliteit. De actu-
ele resultaten van het provinciaal 
meetnet zijn via www.luchtmeet-
net.nl te raadplegen.

Regio - In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (West-
poort) en de Haarlemmermeer is in 2019 op alle meetlocaties vol-
daan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwali-
teit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 de con-
centraties �jnstof (PM10, PM2.5) en NO2 in alle drie de regio’s da-
len. Dit staat in het jaarlijkse datarapport luchtkwaliteit 2019 dat 
mede is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Noord-Hollandse huishoudens weinig 
actief met woningverduurzaming
Regio - Noord-Holland behoort 
tot de drie minst duurzaame pro-
vincies van Nederland. Dat blijkt 
uit de Duurzaamheidsindex Ne-
derlandse Gemeenten die vori-
ge week door Vattenfall is gepu-
bliceerd. Het energiebedrijf stel-
de de index samen op basis van 
de meest recente data van Rijks-
waterstaat, het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en Cobra Groe-
ninzicht.

Noord-Hollandse gemeenten sco-
ren in de Duurzaamheidsindex re-
latief gezien laag met betrekking 
tot het aantal zonnepanelen, het 
aantal ISDE-subsidieaanvragen 
en de mate van verstening. Op 
basis van de Duurzaamheidsin-
dex blijken Noord-Hollandse huis-
houdens gemiddeld 80% minder 
vaak duurzaamheid toe te passen 

in en om het huis. In Diemen heeft 
men op landelijk en provinciaal 
niveau de grootste inhaalslag te 
maken, wat duurzaamheid be-
treft. Huishoudens doen het hier 
bijna drie keer slechter dan lan-
delijk gemiddeld. Noord-Holland-
se gemeenten die juist wel goed 
scoren zijn Opmeer, Texel en Kog-
genland. In totaal heeft 9% van al-
le Nederlandse huishoudens zon-
nepanelen op het dak. In Noord-
Holland is dit percentage lager 
(6,6%). Beschermde stadsgezich-
ten en de relatief grote mate van 
hoogbouw in steden zijn mogelij-
ke verklaringen voor deze bevin-
ding. In Noord-Holland zijn huis-
houdens in Heerhugowaard het 
meest begaan met (zelf ) opwek-
ken van energie middels zonne-
panelen. Hier heeft liefst 18,9% 
van de huishoudens zonnepa-

nelen. Per gemeente zijn de ver-
schillen in de zonnepanelen-in-
dex echter fors.

Relatief versteende provincie
Verstening van tuinen is, met oog 
op duurzaamheid en milieu, on-
gunstig te noemen. Hoewel ver-
stening overal in bepaalde mate 
aanwezig is, kunnen Noord-Hol-
landse gemeenten hier nog stap-
pen maken. In de provincie is na-
melijk 44,8% van de tuinen ver-
steend; dit is meer dan het lan-
delijke gemiddelde van 39,8%. In 
Noord-Holland zijn de tuinen in 
de gemeenten Diemen (65,5%), 
Aalsmeer (61,7%) en Purmerend 
(60,6%) het meest versteend. Met 
een versteningsgraad van 15,5% 
kan Bloemendaal zich juist de 
“meest groene” Noord-Hollandse 
gemeente noemen.

Nieuwe techniek om bussen 
voorrang te geven bij verkeerslichten
Regio - De provincie Noord-Hol-
land test als eerste in Nederland 
de mogelijkheid om bussen pri-
oriteit te geven bij verkeerslich-
ten via het mobiele netwerk. 
Voorheen was dat alleen moge-
lijk als de bussen een vaste rou-
te reden. Nu kunnen bussen ook 
voorrang krijgen op het andere 
verkeer als zij een andere rou-
te moeten rijden. Zonder dat 
daarvoor updates of wijzigin-
gen in het verkeerslicht of in de 
boordcomputer nodig zijn. Dat 
is handig bij wegwerkzaamhe-
den, evenementen of in het ge-
val van een incident.

Een ander voordeel van deze 
nieuwe techniek is dat de chauf-
feur ook informatie terugkrijgt 
van het verkeerslicht. Bijvoor-
beeld hoe lang het nog duurt 
voor het groen wordt. Daar-
naast kan informatie over de ad-
viessnelheid gegeven worden 
zodat de bus minder hoeft af te 
remmen. Dat is niet alleen beter 
voor het milieu, reizen wordt zo 
ook veiliger en comfortabeler.  

Met de huidige techniek kunnen 
bussen alleen prioriteit krijgen 
op vaste of vooraf geprogram-
meerde routes in de boordcom-
puter. Met deze innovatie vindt 
verwerking van de data, de be-
veiliging en de prioriteitsaan-
vraag plaats in de cloud.
Testen op de N207

De provincie Noord-Holland 
test samen met vervoersbe-
drijf Arriva en Smart Mobili-
ty bedrijf Be-mobile deze nieu-
we techniek met zo’n 25 bus-
sen op de provinciale weg N207 
bij Nieuw-Vennep. Tegelijkertijd 
wordt ook onderzocht hoe de 
chau�eurs de techniek ervaren. 
Op de N207 heeft de provincie 
eerder dit jaar slimme verkeers-
lichten geplaatst die verkeer 
kunnen zien aankomen, herken-
nen en voorrang kunnen geven.

Slim, schoon en veilig 
reizen in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland in-
vesteert volop in Smart Mobili-
ty maatregelen om slim, schoon 
en veilig reizen in Noord-Hol-
land mogelijk te maken. De-
ze pilot is een onderdeel van 
het partnership Talking Traf-

�c. Waarin overheden en be-
drijven werken aan innovatie-
ve diensten die weggebruikers 
van A tot Z ondersteunen, van 
het moment van vertrek tot het 
moment van aankomst op de 
bestemming. In het najaar ver-
wacht de provincie de resulta-
ten van de pilot. Als de resulta-
ten positief zijn wordt gekeken 
hoe dit ingevoerd kan worden 
in heel Nederland.

Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen 
weggebruikers en omwonen-
den contact opnemen met het 
Servicepunt van de provincie, 
via telefoonnummer 0800 0200 
600 (gratis) of per e-mail: ser-
vicepunt@noord-holland.nl. De 
werkzaamheden zijn ook te vol-
gen via www.noord-holland.nl/
smartmobility. 

Laatste Zomeravondconcert 
Grote Kerk Alkmaar
Alkmaar - Op woensdag 9 sep-
tember spelen Frank van Wijk 
en Pieter van Dijk verzoeknum-
mers op beide orgels in de Gro-
te Kerk van Alkmaar. 

Het laatste concert in de serie 
Zomeravondconcerten in de 
Grote Kerk Alkmaar wordt tra-
ditiegetrouw verzorgd door de-
ze twee organisten. Ieder jaar 
wordt de concertserie afgeslo-
ten met een concert waarin de 
wensen van de concertbezoe-
kers centraal staan. 

Ook dit jaar zullen Frank en 
Pieter een fraai en afwisselend 

programma samenstellen uit 
de hopelijk vele verzoeken. Het 
is altijd weer spannend welke 
composities men graag in Alk-
maar wil horen en of deze stuk-
ken zich ook op Alkmaarse or-
gels laten vertolken. 

Het concert begint om 20.15 
uur. De entreeprijs voor het 
Zomeravondconcert bedraagt  
8,50 euro. CJP-houders en 
Vrienden Grote Sint Laurens-
kerk betalen 7,50 euro. Toe-
gangskaarten kunnen uitslui-
tend via www.grotekerk-alk-
maar.nl worden gereserveerd. 
(Foto: Jan Zwart)
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De Tweede Wereldoorlog in onze dorpen
Fiets- en wandelroute 
op 12 en 13 september
Regio - Wat is er gebeurd in on-
ze woonplaats tijdens de Twee-
de Wereldoorlog? Wat weten 
we ervan? Hoe anders verliep 
dat in de andere dorpen in de 
buurt? De historische verenigin-
gen en stichtingen in onze om-
geving hebben veel kennis hier-
over en ze bezitten ook de foto’s 
en documenten om het ons dat 
te laten zien. Er is nu een �ets- en 
wandelroute door onze dorpen 
Uitgeest, Akersloot, Limmen en 
Castricum.

Deelnemers maken op deze rou-
te onderweg kennis met bewo-
ners en hun omgeving. De rou-
te is beschreven in een handig 
boekje, dat natuurlijk al klaar was 

in mei, maar door de coronacri-
sis pas nu beschikbaar is. In de 
vier dorpen zijn ook tentoon-
stellingen te bezichtigen over de 
plaatselijke gebeurtenissen en 
de slachto�ers van de oorlog. In 
Castricum: de Duynkant aan de 
Geversweg. In Limmen is de ten-
toonstelling in het gebouw ‘ de 
oude school ’. aan de Schoolweg. 
In Akersloot kan de tentoonstel-
ling bekeken worden in ‘De Groe-
ne Valck, Rembrandtsingel 1a en 
in Uitgeest toont dorpshuis De 
Zwaan hoe de inundatie hier ver-
liep.
Het boekje is gratis verkrijgbaar 
bij het gemeentehuis, boekhan-
del Laan en Huis van Hilde. (Foto: 
aangeleverd)

Ga mee op wijksafari 
in de gemeente Castricum

Maar er is meer. Een groene tuin 
is goed voor de gezondheid? In 
een groene wijk komen minder 
gezondheidsklachten voor dan 

in een versteende wijk. Boven-
dien helpt een groene tuin ook 
de bijen, de vlinders, de vogels 
en de egels. Die kunnen immers 
niet eten van steen. Ook fruitbo-
men zijn afhankelijk van insecten 
door bestuiving. Met een groene 
tuin helpen we niet alleen onszelf 
maar ook de dieren.

Programma wijksafari
Hoe richt je je tuin in zodat je een 
�jne tuin hebt en tegelijk hefti-
ge droogte en regen kunt door-
staan? Als je nieuwsgierig bent 
naar het antwoord, ga dan mee 
op wijksafari.
De wijksafari, een wandeling 
langs de tuinen in de buurt, geeft 
goede voorbeelden voor water-
bestendige en diervriendelijke 
tuinen. De wandeling duurt on-

geveer een uur en wordt bege-
leid door Groei en Bloei, Land-
schap Noord-Holland en de Vo-
gelbescherming.

Daarnaast is er gelegenheid tot 
het bezoeken van de plantjes-
markt. Deelnemers kunnen ook 
een lezing bijwonen over de in-
richting van waterbestendige en 
diervriendelijke tuinen en is er 
een apart kinderprogramma. De 
wijksafari start om 13.30 uur en 
eindigt rond 16.30 uur.

Data wijksafari’s
19 september: Akersloot-Noord
7 oktober: Bakkum-Zuid

Voor het programma en opga-
ve kan men naar info@degroe-
nereiger.nl mailen. Opgeven is 
verplicht. Tijdens de wijksafa-
ri wordt rekening gehouden met 
de grootte van de groep, zodat de 
coronamaatregelen kunnen wor-
den gewaarborgd. (Foto: aange-
leverd)

Castricum - Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering. De 
kans op hitte en droogte is groter geworden. Hoosbuien, die de 
tuin blank zetten en kelders doet onderlopen, komen vaker voor. 
Een goede tuin kan je beschermen tegen een deel van de gevol-
gen van klimaatverandering.

Samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard
Nationale bibliotheek
van Litouwen wint prijs
Regio - De nationale bibliotheek 
van Litouwen heeft door een sa-
menwerking met Bibliotheek 
Kennemerwaard een nieuwe stra-
tegie voor mediageletterdheid 
ontwikkeld. Twee bibliothecares-
sen, Alma Masevičienė en Marija 
Pečiulytė van de nationale bibli-
otheek van Litouwen bezochten 
hiervoor Bibliotheek Kennemer-
waard. Alma en Marija deden in-
spiratie op rondom digitale gelet-
terdheid, burgerschap en media-

wijsheid. Met hun strategie won-
nen zij een Quality Award als bes-
te Erasmus+-project.

Tijdens hun bezoek leerden ze 
het werk van Bibliotheek Ken-
nemerwaard kennen en maak-
ten ze kennis met methoden die 
hen inspireerden om een strate-
gie voor mediageletterdheid te 
ontwikkelen voor de nationale bi-
bliotheek in Litouwen. Na het be-
zoek deelden Alma en Marija de 

methoden met hun Litouwse col-
lega’s. Tevens presenteerden ze 
de nieuwe mediawijsheid-stra-
tegieën en richtlijnen aan de Li-
touwse openbare bibliotheken. 
Met deze nieuwe strategie won-
nen ze een mooie prijs; de Quali-
ty Award als Beste Erasmus+-pro-
ject op het gebied van volwasse-
neneducatie. Bibliotheek Kenne-
merwaard is trots op de collega’s 
die hier een bijdrage aan hebben 
geleverd. (Foto: aangeleverd)

Daan Sloog beste verslaggever 2019-2020
Vogelseizoen voor jongeren van start

Jongeren die zelf ook eens mee 
willen gaan op vogelexcur-
sie, hebben die kans aanstaan-
de zondag. Dan organiseert de 
jongerenwerkgroep van de Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland de eerste vogelexcursie 
van het seizoen voor jongens en 
meisjes vanaf 10 jaar. De groep 
gaat op de �ets naar de Water-
berging Noorderveld bij Heems-
kerk. Dat is een nat gebied waar 
vogels voedsel vinden voordat 
ze verder trekken naar zuidelijker 
streken. 
De deelnemers kunnen hier stelt-
lopers, weidevogels en verschil-
lende soorten watervogels zien. 
Tijdens de excursie vertellen de 
excursieleiders over vogels, hoe 
ze leven en wat ze eten. Ook zul-

len ze proberen alle vragen over 
de vogels te beantwoorden. De 
excursie is alleen bedoeld voor 
jongeren tussen 10 en 18 jaar. 
Wie mee wil met deze excursie, 
moet op zondag 6 september om 
09.00 uur met de �ets klaar staan 
bij de �etsenstalling achter het 
NS-station van Castricum.

Daar begint de excursie en daar 
eindigt die om ongeveer 12.30 
uur ook weer. Het is handig om 
een verrekijker mee te nemen. 
Wie daar niet over beschikt, kan 
er eventueel een lenen tijdens 
de excursie. Wie dat wil kan zich 
na a�oop van de excursie opge-
ven voor de jongerengroep van 
de Vogelwerkgroep Midden-Ken-
nemerland. Na aanmelding voor 

deze jongerengroep ontvangt 
men per e-mail uitnodigingen 
voor de volgende excursies. Mail 
naar jongerenexcursies@vwg-
midden-kennemerland.nl voor 
meer informatie. Ook op www.
vwgmidden-kennemerland.nl is 
veel informatie te vinden.

Castricum - Op zaterdag 22 augustus was in dorpshuis De Kern De 
o�ciële aftrap van het vogelseizoen voor de jongeren van de Vo-
gelwerkgroep Midden-Kennemerland. Aan de hand van een pre-
sentatie werd aan de aanwezige jeugd en hun ouders verteld wat 
er in het komende seizoen op het programma staat. Van vogel-
excursies in het Noord-Hollands Duinreservaat tot nestkastjes 
timmeren en bosuilen spotten in de avonduren; elke maand is er 
weer wat anders. Van elke excursie schrijft een van de deelnemers 
een verslag. Voor de beste verslaggever van het seizoen is door 
de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland een prijs in het leven 
geroepen. Daan Sloog werd uitgeroepen tot de beste verslagge-
ver van het seizoen 2019-2020. Hij mag zich een heel jaar lang de 
trotse eigenaar noemen van een enorme bosuilennestkast waar-
op zijn naam is vereeuwigd.

Daan Sloog is door de vogelwerk-
groep uitgeroepen tot beste ver-
slaggever van het seizoen 2019-
2020. (Foto: aangeleverd)

Leden TDR naar NK atletiek:
Lobles en Ummels Nederlands Kampioen

Zaterdag stond voor TDR eerst 
de 1500m vrouwen op het pro-
gramma. In detweede serie �-
nishte Britt Ummels als tweede �-
nisht in een tijd van 4’30”97, hier-
mee kwali�ceerde ze zich voor de 
�nale van zondag. Meteen na de-
ze serie werd gestart met de eer-
ste serie 1500m voor de mannen. 
Edwin Sjerps en Luuk Wagenaar 
liepen een zeer sterke race. Sjerps 
wist zelfs zijn persoonlijk record 
te verbeteren met bijna drie se-
conden. Met een tijd van 3’49”21 
ging hij als tijdsnelste door naar 
de �nale. Wagenaar liet vlak ach-
ter Sjerps de klok stilstaan op 
3’50”01, met deze tijd was Wa-
genaar zevende in de serie. In de 
tweede en laatste serie stonden 
vier TDR-atleten aan de startlijn. 
In een iets snellere race kwali�-
ceerden Mahadi Abdi Ali en Bram 
Anderiessen zich als respectieve-
lijk tweede en vierde direct voor 
de �nale van zondag (3’46”04 en 
3’46”30). De 18-jarige Jesse Schel-
tema wist in dit seniorenveld zijn 
persoonlijk record weer wat aan 
te scherpen naar 3’53”43 en werd 
tiende in de serie. Thomas Lewis 
haalde de eindstreep na 3’57”40 
als dertiende.

800 meter
Later in de middag was het tijd 
voor de 800m series. In deze se-
ries gingen de eerste twee atleten 
door naar de �nale, aangevuld 
met de twee tijdsnelste lopers. 
Bij de dames kwam Britt Ummels 
voor de tweede keer deze dag 
in actie. Ze liep in de derde serie 
naar seriewinst. Met 2’10”46 kwa-
li�ceerde zej zich voor de �nale. 
Bij de 800m mannen verschenen 
zeven TDR-atleten aan de start. In 
de eerste serie was het aan Twan 
Pormes en Samuel Chapple om 
de toon te zetten. Ze werden res-
pectievelijk tweede en zevende 
in deze serie in tijden van 1’51”84 
en 1’55”11. In de tweede serie wa-
ren het Joeri Slagter en Noah Bal-

tus die het tempo maken. Slag-
ter �nishte als tweede in een tijd 
van 1’50”53, Baltus zat daar vlak 
achter en liet de tijd stoppen na 
1’50”74 (tijdsnelste). In dezelf-
de serie �nishte Brian Versluis als 
vijfde na 1’54”34. Ryan Clarke en 
Djoao Lobles startten in de laat-
ste serie. Na 500m zette Clarke 
de versnelling in, Lobles wist te 
volgen. Na een foto�nish eindig-
den Clarke en Lobles als eerste en 
tweede in dezelfde tijd, namelijk 
1’50”41.

In de avond stond  de 5000m op 
het programma. Dit is direct een 
�nale. Voor TDR verschenen Bo 
Ummels en Michel Butter aan de 
start van dit onderdeel. Ummels 
liep bij de vrouwen al snel op kop. 
,,Ik probeerde het tempo hoog te 
houden, zodat er een lint zou vor-
men. Tot de laatste twee rondes 
kon ik de tweede plek nog vast-
houden. Helaas is dit uiteindelijk 
niet gelukt, ik ben tevreden met 
mijn medaille”, aldus een tevre-
den Ummels. Hierna was het aan 
Butter om te laten zien wat hij 
waard is. Hij kwam helaas vanwe-
ge rugklachten nooit goed in de 
race. Uiteindelijk resulteerde dat 
in een vijftiende plaats met een 
tijd van 14´48”65.

Zondag: goud voor
Ummels en Lobles
De zondag begon met de 3000m 
steeplechase. Bij dit onderdeel 
stond Lotte Krause aan de start.
Na een verkeerde landing afge-
lopen week zorgde pijn aan de 
enkel ervoor dat Krause de wed-
strijd niet wist te voltooien. Ver-
volgens was het voor Ummels tijd 
voor de 1500m �nale. Ummels 
liep attent tijdens de race met het 
oog op de 800m �nale. Met een 
harde laatste 150m wist ze de titel 
te pakken op de 1500m in een tijd 
van 4’20”13. Aansluitend aan de 
vrouwen�nale was het de beurt 
aan de mannen. Sjerps, Abdi Ali 

en Anderiessen hadden zich hier-
voor geplaatst. Het was Mike Fop-
pen die het racetempo bepaalde. 
Abdi Ali liep attent op de twee-
de plek. De laatste ronde ingaand 
was de kopgroep nog groot. Met 
een versnelling probeerde Abdi 
Ali zichzelf te lanceren. Uiteinde-
lijk behaalde hij de vijfde plaats 
met een tijd van 3’46”45. Ande-
riessen liet na lang blessureleed 
zien over veel karakter te beschik-
ken. Bij de start verloor hij één 
van zijn spikes. ,,Vandaag voelde 
ik me sterk. Na 100m verloor ik 
mijn schoen, maar ik kon nog tot 
1300m met de groep meegaan. 
Echter kon ik hierdoor niet mee in 
de laatste versnelling”, aldus An-
deriessen. In een tijd van 3’50”27 
werd hij negende. Na zaterdag 
een persoonlijk record te hebben 
gelopen, was zondag voor Sjerps 
de zogenaamde ‘tank’ leeg. Sjer-
ps werd twaalfde in de �nale na 
3’57”70.

Nog geen twee uur na de �nale 
van de 1500m was het aan Um-
mels om te starten op de 800m. 
In deze �nale miste ze de aanslui-
ting met de kopgroep. Het resul-
taat was een tijd van 2’06”96 en 
een derde plaats op de 800m. 
,,Het werd een harde race en ik 
maakte de fout om niet meteen 
met de kopgroep mee te gaan. 
Hierdoor miste ik de aansluiting 
en kon ik niet meedoen om het 
goud”, reageerde ze na a�oop. 
Het laatste onderdeel van het NK-
weekend voor TDR was de 800m 
mannen�nale. Met maar liefst 
vijf van de acht startplaatsen be-
zet door TDR-atleten was dit een 
onderdeel om naar uit te kij-
ken. In een zeer spannende race 
was het Lobles die zich de laatste 
150m naar voren wist te werken. 
Hij stelde het goud veilig in een 
tijd van 1’50”40. Chapple en Clar-
ke lieten zien dat ze in staat zijn 
om mee te kunnen strijden om 
de podiumplaatsen. Ze �nishten 
respectievelijk als vierde en vijf-
de na 1’51”22 en 1’51”40. In een 
race waarin de deelnemers elkaar 
qua niveau nauwelijks ontlopen, 
�nishten Slagter en de A-junior 
Baltus als zevende en achtste. Ze 
hadden daarvoor respectievelijk 
1’51”81 en 1’52”44 voor nodig.

Utrecht -  Het afgelopen weekeinde stond in het teken van een van 
de belangrijkste atletiekwedstrijden van het baanseizoen, name-
lijk het NK atletiek. Op 29 en 30 augustus heeft dit NK plaatsge-
vonden in Utrecht. Namens TDR uit Castricum kwamen zeventien 
atleten in actie op de 800m, 1500m, 3000m steeple en de 5000m. 
Met vier medailles en dertien �naleplaatsen mag het weekeinde 
succesvol genoemd worden.

Inzamelingsactie voedselbank
Castricum - Op vrijdag 4 septem-
ber zamelen vrijwilligers van 10.00 
tot 12.00 uur producten in voor de 
voedselbank. Dat gebeurt op het 
plein voor de Pancratiuskerk aan 
de Dorpsstraat 115. Juist na de va-
kantietijd vraagt de voedselbank 
om hulp, zodat de mensen die af-
hankelijk zijn van deze voorzie-
ning ook in de komende maan-

den op voldoende voedsel kun-
nen rekenen. De bu�ervoorraad 
van houdbare voedingsmiddelen 
staat door de coronacrisis conti-
nu onder druk. Daarom roept de 
organisatie inwoners van Bakkum 
en Castricum dringend op om te 
doneren. Te denken valt aan rijst, 
macaroni of spaghetti, maar ook 
blikken groenten, soep, knakworst 

of vis zijn welkom. Verder kunnen 
bijvoorbeeld roerbak- en pasta-
sauzen, spijsolie en pannenkoe-
kenmix worden gedoneerd. Tan-
denborstels en tandpasta zijn ook 
welkom. Alle producten mogen 
niet over de houdbaarheidsdatum 
heen zijn. De organisatie ook weer 
een donatiebus neer voor een gel-
delijke bijdrage.
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