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Castricum - De politie heeft vrijdag 
twee mannen aangehouden die 
probeerden in te breken bij Domi-
no’s Pizza aan de Dorpsstraat. 
Dankzij oplettende buurtbewoners 
konden agenten de mannen op 
heterdaad betrappen.

De mannen, van 28 en 35 jaar oud, 
hebben ook geprobeerd in te 
brengen in een appartementencom-
plex aan de Burgemeester 
Mooijstraat. ,,Bij alle pogingen 
hebben de mannen gebruik gemaakt 
van de �ippermethode, waarmee met 

een bankpasje wordt geprobeerd het 
slot open te krijgen”, legt wijkagent 
Jacco Munster uit. De verdachten zijn 
bekenden van justitie.
Na de aanhouding werd duidelijk dat 
het signalement van de mannen ook 
overeen kwam met dat van de daders 
van een woninginbraak in Alkmaar. 
Munster: ,,In Castricum is het voor 
zover bekend bij drie pogingen 
gebleven. Inwoners die iets verdachts 
hebben gezien of zelf slachto�er zijn 
van een poging tot inbraak, worden 
verzocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.”

Inbrekers op heterdaad betrapt

Castricum - Komende zaterdag en zondag zijn de jaarlijkse Open Monumentendagen. Diverse monumentale 
gebouwen in de regio zijn dan geopend voor het publiek. Dat geldt ook voor de Sint Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113. Het Davidorgel in de kerk zal op beide dagen tussen 14.00 en 16.00 uur door drie organisten bespeeld worden. 
Kijk op www.openmonumentendag.nl om alle openstellingen in Nederland te kunnen vinden. Foto: Megamerel.nl

Kom zaterdag en zondag
de monumenten bezoeken

Door Mardou van Kuilenburg

Vorige week meldde de provincie in 
een persbericht dat Castricum 
’ondanks herhaaldelijke gesprekken 
en interventies’ sinds juli van dit jaar 
een huisvestingsachterstand heeft 
van 34 personen. Omdat Castricum 
‘niet aan de taakstelling voldoet’, 
heeft de provincie een voornemen 
tot indeplaatsstelling verstuurd. Dat 
houdt in dat de provincie de achter-
stand op kosten van de gemeente 
gaat wegwerken als Castricum zich 
niet aan de afspraak houdt. 

‘Gelijke behandeling’
Slettenhaar noemt het persbericht 
‘agressief’ en ‘vreemd’. ,,Die 34 
personen zijn een optelsom van wat 
er uit 2020 over was. Deze mensen 
moesten in 2021 gehuisvest 

worden- en daar zijn we een eind 
mee op weg. Het is passen en 
meten: een gezin van vier kunnen 
we niet in een �exunit kwijt. Alleen-
staanden of koppels wel. Maar we 
hebben ook te maken met mensen 
die al jaren op de wachtlijst staan. 
De politieagent en de verpleegster, 
zij moeten ook gehuisvest worden. 
Het lijkt wel alsof ze dat bij de 
provincie niet begrijpen.” Volgens 
Slettenhaar heeft Castricum 
momenteel een achterstand van zes 
personen. De wethouder verwacht 
dat deze mensen volgende maand 
al een plek toegewezen krijgen.

Opvallend
Het statement van de provincie is 
opvallend omdat zij in juni van dit 
jaar erkende dat er sprake is van 
grote woningdruk. In een brief aan 

het ministerie van Justitie en Veilig-
heid schrijft de provincie op 24 juni 
jl. dat naar verwachting ‘meer dan 
70 procent van de Noord-Hollandse 
gemeenten de taakstelling niet gaat 
halen’. De CDA-fractie in de Provin-
ciale Staten is ook verbaasd over de 
kwestie en stelt vragen aan Gedepu-
teerde Staten. ,,Veel gemeenten in 
Noord-Holland hebben een achter-
stand in het voldoen aan de taak-
stelling voor het huisvesten van 
statushouders”, zegt statenlid Wilma 
van Andel. ,,Wij vragen ons af 
waarom Castricum als enige 
gemeente in Noord-Holland een 
vooraankondiging juridische inter-
ventie inzake achterstand huisves-
ting verblijfsgerechtigden heeft 
gekregen.”

Gisteren heeft de gemeente 
Castricum schriftelijk gereageerd op 
de indeplaatsstelling. Slettenhaar 
wil van de provincie horen wat de 
verklaring is voor de escalatie. ,,Ik 
zou het �jn vinden als de provincie 
terugneemt dat wij ons best niet 
doen. Zo ga je niet met elkaar om.”

Castricum - De gemeente Castricum zegt ‘een eind op weg te zijn’ met de 
huisvesting van statushouders die nog op de wachtlijst staan. Vorige 
week dreigde de provincie Noord-Holland met ingrijpen omdat 
Castricum niet voldoende verblijfsgerechtigden aan een woning zou 
helpen. Wethouder Paul Slettenhaar is boos. ,,Dit is buiten proportie. We 
hebben keihard gewerkt.”

Wethouder boos om dreigement 
provincie: ‘buitenproportioneel’
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DONDERDAG 9 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 11 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, Father Mathew met 
zang van Annie Assendelft en 
Ria Peters.

ZONDAG 12 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. mw. E. Bruggeman 
p.i.o. met Maaltijd van de Heer. 
Gelijktijdig op radio Castricum 
en via een livestream; link op 
www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Vicaris Gerard Brug-
gink met Herenkoor.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Auke van 
Slooten.

Protestantse Gemeente te 
Limmen, 10.00 uur, mevrouw E. 
Plaisier.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met spontaan vakan-
tiekoor. Voorganger: Pastor J. 
Olling.

DINSDAG 14 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Door Henk de Reus

Creativiteit is voor Sanne belangrijk. 
Daarom koos zij na de middelbare 
school voor de opleiding Creative 
Business, een brede opleiding 
gericht op media. Sanne: ,,Ik vind de 
studie leuk, maar het is niet zo dat je 
speci�ek leert om bijvoorbeeld DJ te 
worden. Volgend jaar mag ik een 
specialisatie kiezen. Op dit moment 
ligt mijn voorkeur bij de sociale 
media en marketingkant.”

Muziek
Sanne vertelt dat muziek altijd al 
met haar verbonden is geweest. 
,,Muziek helpt om gevoelens een 
plek te kunnen geven. Wanneer ik 
verdrietig ben, luister ik naar andere 
muziek dan wanneer ik naar een leuk 

feest ga. Ik denk dat muziek 
verbindt, ongeacht de taal die je 
spreekt. In mijn radioprogramma 
draai ik vooral muziek van nu, maar 
ik kan er ook voor kiezen om iets te 
draaien waar ik zelf een leuke herin-
nering aan heb. Het mooie aan 
radiomaken vind ik dat ik zelf invul-
ling aan m’n programma kan geven.”

Omroep Castricum
Sanne is in coronatijd bij de omroep 
terecht gekomen. ,,Naast mijn studie 
en mijn baantje wilde ik nog iets 
gaan doen. Omdat ik eerder al eens 
stage had gelopen bij Omroep 
Castricum besloot ik hier aan te 
kloppen. Na een gesprek vroeg DJ 
Bas of ik een keer wilde meekijken 
bij de radio. De eerste keer was 
mega spannend en tegelijk ontzet-

tend leuk. Elke week schoof ik bij zijn 
programma aan. Hij vertelde op een 
gegeven moment dat hij nieuwe 
jingles had gemaakt ‘Met Bas en 
Sanne op de radio’. Wij kregen ons 
eigen programma en ik leerde 
enorm veel van hem. Helaas stopte 
dit programma. Toen ben ik met m’n 
eigen programma begonnen.” Sanne 
vindt de sfeer bij Radio Castricum 
bijzonder �jn. ,,De zestig collega’s - 
allen vrijwilligers - ken ik nog niet 
allemaal, maar degenen die ik inmid-
dels gesproken heb ervaar ik als �jne 
en eerlijke mensen. Ze staan altijd 
voor mij klaar als ik ergens niet 
uitkom.”

Eigen programma
Het hebben van een eigen 
programma betekent heel veel voor 
Sanne. Ze vindt het leuk om te doen, 
stopt er veel energie in maar haalt 
deze er ook weer uit. ,,Mijn 
programma is opgebouwd uit een 
aantal rubrieken die om de week 
rouleren. Een voorbeeld hiervan is 
het ‘wekelijkse dilemma’, waarbij ik 
de luisteraar vraag voor welk 
dilemma zij zouden gaan. Ik probeer 
zo veel mogelijk in te spelen op de 
actualiteit in en rond Castricum en 
de muziek van nu te draaien. Mijn 
belangrijkste missie is jonge luiste-
raars aan de omroep te binden.”

Radio 538
Sanne is eens te gast geweest bij een 
uitzending van Radio 538. ,,Ik 
plaatste een foto op mijn social 
media waarbij ik vertelde hoe ik bij 
Radio Castricum terecht ben 
gekomen en waarom ik het zo leuk 
vind. Bas Menting van Radio 538 
reageerde hierop en nodigde mij uit 
om een keer te komen kijken bij zijn 
show met Mart Meijer. Het was een 
fantastische ervaring om eens ‘n 
kijkje achter de schermen te kunnen 
nemen.” Aan enthousiasme 
ontbreekt het Sanne niet. We gaan in 
de toekomst zeker meer van haar 
horen.

Sounds At Seven, gepresenteerd 
door Sanne Maat, is elke dinsdag 
vanaf 19.20 uur op Castricum 105FM 
te beluisteren.

Castricum - Sanne Maat (20) presenteert op de dinsdagavond haar eigen 
radioshow ‘Sounds At Seven’ bij Omroep Castricum. Wie kort na 19.00 uur 
afstemt op de zender kan horen dat Sanne bevlogen en vlot presenteert. 
Haar stem klinkt prettig en de muziek die zij draait ligt bij jong en oud 
lekker in het gehoor.

Sanne (20) als een vis in het 
water bij Omroep Castricum

Sanne Maat tijdens de presentatie van haar radioshow Sounds At Seven. Foto: Henk de Reus

Sanne bij Radio 538 te gast in de show van Bas en Mart. Foto: aangeleverd

Castricum - Stoppen met roken, 
afvallen of een volledig transforma-
tietraject doorlopen? Petra Niemeijer 
helpt in haar praktijk Hypnotherapie 
Castricum mensen om hun gedrag te 
veranderen. Hiermee kunnen zowel 
mentale als fysieke klachten opgelost 
worden. Inmiddels is Petra bezig om 
een persoonlijk ontwikkelcentrum in 
Castricum op te zetten. Over deze 
plannen vertelde ze zondag in het 
televisieprogramma ‘Holland van 
Boven’ op SBS6. Programma gemist? 
Het is te vinden op www.kijk.nl en 
wordt zaterdag 11 september om 
12.40 uur herhaald.

Hypnotherapie 
Castricum op 
tv bij SBS 6

Petra Niemeijer. Foto: Kim de Vries
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In Bakkum en Castricum zijn enkele los-
loopgebieden. We horen graag wat u daar-
van vindt. Hoe functioneren de gebieden nu 
en waar zijn verbeteringen gewenst? We zijn 
ook benieuwd of er behoefte is aan uitbrei-
ding van de losloopgebieden, met name in 
Akersloot en Limmen, omdat daar nu geen 
losloopgebieden zijn. Honden moeten dus 
overal aan de lijn, behalve in een losloopge-
bied. Via www.ikdenkmeeovercastricum.nl 
kunt u tot 23 september laten weten wat u 
ervan vindt.

We horen graag uw mening over losloop-
gebieden voor honden in Castricum

    

 Agenda Raadsplein 9 september 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

20.15 – 21.15 Overkoepelend kader Jeugd en Regionale visie op ambulante  
 jeugdhulp
20.15 – 21.15 Consultatie ten aanzien van de volgende concept onderzoeks 
 voorstellen van de Rekenkamercommissie BUCH:
 - organisatie BUCH samenwerking binnen een Gemeenschap-
   pelijke Regeling
 - inventarisatie opvolging aanbevelingen uit onderzoeken  
 Rekenkamercommissie BUCH
 Pauze
21.30 – 22.30 Zienswijze 2e begrotingswijziging BUCH n.a.v. eerste 
 voortgangsrapportage BUCH
21.30 – 22.30 Commissie Algemene Zaken 
 1A 1e herziening beheersverordening Bakkum, Castricum  
  Noord, Oost en West en Bedrijventerreinen
 1B 7e herziening exploitatieplan Limmen-Zandzoom
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 8 juli 2021
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informatie
 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 politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A 1e herziening beheersverordening Bakkum, Castricum  
  Noord, Oost en West en Bedrijventerreinen (onder 
  voorbehoud van commissiebehandeling)
 B 7e herziening exploitatieplan Limmen-Zandzoom (onder  
  voorbehoud van commissiebehandeling)
	 	 niti f	ont r 	 ro n l i s lan	inclusi f	moti s	 n		
  amendementen 
 D Protocol Veilig werken 
 E Toestemming tot wijziging GR GGD ivm opname 
  Veilig Thuis 
 5 Sluiting

 Agenda raadsinformatieavond
 16 september 2021    

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 20.45  Informatieavond stand van zaken N203

Gemeentenieuws

Op zaterdag 11 en zondag 12 september 
openen verschillende monumenten hun 
deuren. U ontvangt dit jaar een bijzonder 
cadeautje: de nieuwe Monumentengids 
2021-2023. 
Tijdens de Open Monumentendagen zijn 
in Castricum onder andere het gemaal 
1879 en twee locaties op Duin en Bosch 
geopend. Ook is voor de eerste keer het 
kleine kerkje De Kemphaan op De Woude 
geopend: zie foto. 

Meer info op: 
www.openmonumentendag.nl 

Bezoek dit weekend een monument  
en ontvang gratis monumentengids 

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 9 september 
vergadert de raad in het gemeentehuis. 
Vanwege de Corona-maatregelen is er zeer 
beperkt ruimte voor publiek. Indien u de 
vergadering vanaf de publieke tribune wilt 
volgen vragen we u om u aan te melden via 
	 ri .	 	 r a rstu n	 unt	u	

bekijken op castricum.raadsinformatie.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
ri .	 i 	commissi s	 i 	 i n	aan m r t	

met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u 
tegen een probleem aan of wilt u een idee 
oorl n 	m l 	u	 an	aan	 ia	 	 ri .	

Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 13 september 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergade-
rin n	 an	 	raa 	 unt	u	 i 	 	 ri 	
t r c t.	 at	 an	 r	mail	 ia	raa s ri @
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Belle van Zuylenlaan 10 in Castricum, het deels verwijderen van de draagmuur, 
datum ontvangst 27 augustus 2021 (WABO2101712)
Castricummer Werf 65 in Castricum, het veranderen van de voorgevel en 
plaatsen van een dakopbouw (achterzijde), datum ontvangst 1 september 2021 
(WABO2101733)
De Skulper (naast nr. 16, kavel 2) in Akersloot, het bouwen van een woning en 
een garage, datum ontvangst 1 september 2021 (WABO2101729)
Dorpsstraat 113a in Castricum, het aanbrengen van lichtreclame op de gevel, 
datum ontvangst 26 augustus 2021 (WABO2101708)
Hoogeweg 2 in Castricum, het wijzigen van het bouwvlak, datum ontvangst 
1 september 2021 (WABO2101734)

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Overtoom 25 in Castricum, het plaatsen van een kap op de schuur, datum 
ontvangst 31 augustus 2021 (WABO2101727)
Pagenlaan 2f in Limmen, het wijzigen van de situering van de woning, datum 
ontvangst 27 augustus 2021 (WABO2101709)
‘t Kieftenland 5 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
1 september 2021 (WABO2101736)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

(fotocredits: Anita van Breugel)



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 8 september 2021 

Gemeentenieuws

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Evenementen en overig vergunningen
 
Verleende evenementenvergunning Kermis Run Limmen 2021 op zaterdag 11 
september 2021, Het Stet in Limmen en aansluitende weilanden, verzenddatum 
2 september 2021 (APV2100463)
Verleende evenementenvergunning kermis Heeren van Limmen 2021 van 
11 tot en met 13 september 2021 op het terras voor de Heeren van Limmen, 
Dusseldorperweg 103 in Limmen, verzenddatum 3 september 2021 (APV2100567)
Verleende evenementenvergunning Kermis Limmen van 10 tot en met 13 
september 2021, voor de Kermis Limmen rondom Eetbar Lekker op het Vislaantje/
Dusseldorperweg in Limmen, verzenddatum 3 september 2021 (APV2100468)
Verleende evenementenvergunning twee markten zondag 19 september 2021 
en zondag 10 oktober 2021 in het centrum van Castricum, verzenddatum 
3 september 2021 (APV2100444)
Verleende evenementenvergunning Infinity Beach Deining op zaterdag 18 
september 2021, Castricum Zeeweg 71 in Castricum, verzenddatum 3 september 
2021 (APV2100568)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

Amberlint 4 in Limmen, het realiseren van een uitweg, verzenddatum 30 augustus 
2021 (WABO2101462)
Julianaweg 11 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 
1 september 2021 (WABO2101205)
Rollerusstraat 6 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen en het uitbreiden 
van de verdieping, verzenddatum 30 augustus 2021 (WABO2101529)
Theebos 22 in Limmen, het vergroten van de woning (erker), verzenddatum 30 
augustus 2021 (WABO2101483)
Visweg 77c in Limmen (kavel 1), het bouwen van een woning, verzenddatum 
2 september 2021 (WABO2101296)
Zeeweg 31 in Castricum, het vergroten van de winkel, verzenddatum 27 augustus 
2021 (WABO2101634)
Zeeweg 31 in Castricum, het tijdelijk realiseren van een winterstalling, 
verzenddatum 26 augustus 2021 (WABO2101520)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het bouwen van een garage, verzenddatum 
2 september 2021 (WABO2101385)
Zeeweg (strand) in Castricum, het tijdelijk plaatsen van meetpalen, verzenddatum 
30 augustus 2021 (WABO2101444)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
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Heemskerk - Op woensdagavond 22 
september kunnen rock ’n roll-lief-
hebbers van 19.30 tot 20.30 uur 
meedoen aan een proe�es voor 
beginners. Deze les vindt plaats bij 
Dance Studio Patty aan de Kerkweg 
219a (aan de sportboulevard). 
Aansluitend kan men zich inschrijven 
voor een beginnerscursus. Op vrij-
dagochtend 8 oktober wordt op 
dezelfde locatie van 10.30 tot 11.30 
uur een proe�es gegeven voor 
55-plussers.
Om verwarring te voorkomen; de 
cursus op de woensdagavond is OOK 

voor mensen boven de 55 jaar. De 
cursus op de vrijdagochtend is 
bedoeld voor pensionada’s en/of 
mensen die geen andere verplich-
tingen overdag hebben. Rock ’n roll 
is niet alleen maar dansen, maar ook 
een manier om nieuwe mensen te 
leren kennen. En zeg nou zelf, wat is 
er nou leuker dan gezond bezig te 
zijn en te bewegen op lekkere, 
ouderwetse rock ’n roll-stampers?

Nakletsen
Met of zonder ervaring en ook 
zonder partner, is iedereen welkom. 

Ook mensen met enige rock ’n roll-
danservaring kunnen er terecht voor 
een vervolgcursus op de woensdag-
avond van 20.30 tot 21.30 uur. Na de 
les is er gelegenheid om gezellig na 
te kletsen onder het genot van een 
drankje. De kosten voor deelname 
bedragen 80 euro voor tien lessen. 

Voor aanmelding en/of informatie 
bel Elma: 06 20239119. Het is ook 
mogelijk om een e-mail naar info-
fab50s@gmail.com te sturen. Kijk ook 
op www.dansschoolfabulous�fties.nl 
voor informatie.

Doe mee aan proefles rock ‘n roll
Ouderwets swingen op de rock ’n roll bij Fabulous Fifties

Anne werkt niet met een dieet maar 
met gewone, gezonde voeding. ,,Voor 
iedereen die bij mij over de drempel 
stapt, zet ik me voor de volle 100% in, 
of je nou vijf of vijftig kilo wilt afvallen.” 
Ook biedt ze het programma aan met 
de virtuele maagband.
,,Een zeer doeltre�end programma om 
gewicht te verliezen, speciaal bedoeld 
voor mensen die willen afrekenen met 
dat eeuwige jojo-e�ect of vervelende 
gewoontes zoals emotie-eten, (vr)
eetbuien of bijvoorbeeld een suiker-
verslaving. Ik boek echt alleen maar 
positieve resultaten met dit mooie 
afslankprogramma en ben heel blij dat 
ik dit kan aanbieden in mijn praktijk.”

Cryolipolyse
Ook bij Anne Bruin: cryolipolyse, dé 
oplossing tegen hardnekkig vet! Nu 
met 100 euro korting. Want wil bij jou 
dat hardnekkige vetlaagje op je buik, 
maag, benen, dijen of armen maar niet 
weg óndanks dat je best op je voeding 
let? Dan is cryolipolyse oftewel vetbe-
vriezing een zeer doeltre�ende 
methode om speciaal met deze 
probleemgebieden af te rekenen!

Nieuw bij Anne: EMSculpting PRO 
behandeling
Wil jij ook een gespierde platte buik, 
strakke billen, benen of armen? Dat 
kan nu! Een behandeling van dertig 
minuten staat gelijk aan maar liefst 
20.000 sit-ups, crunches of squats en 
dat nagenoeg zonder spierpijn. 
Vetcellen worden afgebroken en 
nieuwe spiervezels worden gevormd. 
De resultaten zijn echt ongekend goed 
en zijn na de eerste behandeling al 
zichtbaar. 
Uiteraard met een mooie openings-
aanbieding en een gratis voedingsad-
vies. De consulten van Anne worden 
vaak geheel of gedeeltelijk vergoed 
door verzekeraars. Voor informatie 
kunt u bellen (072 5332636) of 
e-mailen (info@lekker-slank.com).

Gegarandeerd slank bij professional 
Anne Bruin, gewichtsconsulente
Heiloo - Iedereen is welkom in de praktijk van gewichtsconsulente Anne 
Bruin en niemand hoeft zich te schamen voor zijn of haar eetgewoonten. 
,,Emotie-eten, geen maat kunnen houden met suikers of gewoon een 
paar kilo lichter willen zijn, het is nooit te laat om te werken aan een 
gezond lichaam en af te rekenen met ongewenst (vr)eetgedrag!” aldus 
Anne.

Anne Bruin bereikt alleen maar 
positieve resultaten met het 
programma met de virtuele 
maagband. Foto: aangeleverd
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Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen,
ongeacht waar u verzekerd bent.

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Petra van der Meer

B E T R O U W B A A R  E N  B E T R O K K E N

 Wij helpen u bewuste keuzes te maken

 U krijgt advies met oog voor detail en kwaliteit

 In onze sfeervolle Afscheids-huiskamer in hartje 
 Uitgeest kunt u wanneer u wilt bij de overledene zijn

 U kunt ons altijd inschakelen, waar u ook verzekerd 
 bent

24/7: 06-208 222 60

www.lumenuitvaart.nl

* U kunt ons dag en nacht bereiken. 
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden. 
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Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30

Een uitvaart als 
liefdevolle 
afsluiting van 
het leven

Petra Overbosch
Uitvaartbegeleider

Een uitvaart als 

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

Het zoeken naar locaties is een dagelijkse taak voor nieuwbouw-
specialisten Rob Burger en So� e Kochx. ,,Wij onderscheiden ons 
door een unieke manier van werken. Teer begeleidt het project 
van concept tot uitvoering en adviseert en optimaliseert de 
projecten met een optimaal resultaat tot gevolg.” De uitdaging is 
om gezamenlijk met grondeigenaren en/of ontwikkelaars 
projecten van kavel tot ontwikkellocatie te realiseren. Teer heeft 
inmiddels een behoorlijke portefeuille. Binnenkort start bijvoor-
beeld de verkoop van New Breeze met appartementen in het 
centrum Beverwijk en De Fruitmeester in het Binnenduin in 
Beverwijk, van appartementen tot vrijstaande woningen. Ook 
voor de luxe recreatie-appartementen van Strand Residence in 
Bergen aan Zee is de voorinschrijving gestart.

Interesse in nieuwbouw
Nieuwbouwspecialist So� e Kochx legt uit dat mensen die een 
nieuwbouw huis willen kopen of huren zich het beste bij de 
makelaar kunnen aanmelden. ,,Belangrijk is dat mensen zich 

goed voorbereiden. Onze makelaars nemen graag de tijd om uit 
te leggen hoe je je kansen vergroot op deze hectische huizen-
markt. Een waarde-indicatie van de huidige eigen woning - als 
daar sprake van is - is een goed begin, maar ook een vrijblijvend 
hypotheekgesprek zorgt er voor dat je als koper je huiswerk 
goed aan het doen bent. Uiteraard bieden wij al deze servicege-
sprekken onder één dak.” Teer heeft zes vestigingen in Noord-
Holland en breidt nog steeds uit.

Mooie projecten
Rob Burger, Register Makelaar/Taxateur en tevens Nieuwbouw-
specialist bij Teer, is trots op de vele mooie projecten die hij in 
zijn portefeuille heeft. ,,Nieuwbouw zorgt voor doorstroming op 
de woningmarkt en dat is precies waar we met zijn allen 
behoefte aan hebben.” Benieuwd naar de dienstverlening van 
Teer? Maak dan een afspraak. Persoonlijk op kantoor of bij u 
thuis. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Regio - Nieuwbouw is een aparte tak van sport binnen de makelaardij. De aanpak vraagt om specialistische bouwkennis en 
vereist een andere verkoopdiscipline dan bij bestaande huizen. Daarom heeft Teer een team van nieuwbouwspecialisten in 
huis dat een steeds groter aanbod aan nieuwbouwprojecten begeleidt en verkoopt of verhuurt.

Nieuwbouwspecialist Teer bouwt 
aan de toekomst

Nieuwbouwspecialisten So� e Kochx en Rob Burger van Teer Makelaars. Foto: aangeleverd

Castricum - Bij Moen Opticiens kunt u ook in 
deze tijd met een gerust hart uw ogen laten 
meten en/of een nieuwe bril passen. Men helpt 

u graag en vooral veilig. 
Wilt u uw ogen laten meten of overweegt u de 
aanschaf van een nieuwe bril of contactlenzen? 

Moen Opticiens: 
al ruim dertig jaar oog voor de klant

Een beter zicht begint bij Moen Opticiens. Foto: aangeleverd

Alle voorzorgsmaatregelen 
zijn door het team van Moen 
Opticiens genomen. Bij Moen 
Opticiens werkt men met de 
beste merken. In Castricum en 
Heiloo bestaat de collectie 
brillen uit een prettige mix van 
authentieke brillenmerken én 
van bekende modehuizen. In 
Castricum en Heiloo staan de 
opticiens klaar om ervoor te 
zorgen dat uw ogen de juiste 
behandeling én aandacht 
krijgen. Wanneer u een 
afspraak maakt, dan nemen ze 
alle tijd en hoeft u niet te 
wachten. 

Bel voor een afspraak: 
Castricum 0251 656695 of 
Heiloo 072 5332595. Tip: op 
donderdag 23, vrijdag 24 en 
zaterdag 25 september heeft 
Moen Opticiens een zonnebril 
3-daagse met kortingen oplo-
pend tot 60%!
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur

zondag 15.30 uur 

maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 19.30 uur

Mijn beste vriendin Anne Frank
zaterdag & zondag 19.30 uur

dinsdag 19.30 uur

De Veroordeling
donderdag 19.30 uur

zondag & woensdag 20.00 uur 

The Father
vrijdag 19.30 uur 

zondag 15.00 uur

Druk
maandag 19.30 uur

Luizenmoeder - de Film
zondag 12.30 uur

Paw Patrol - de film
zondag 13.00 uur

De nog grotere Slijmfilm

Programma 9 september t/m 15 september

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

De allereerste Nederlandse bioscoop-
�lm over Anne Frank vertelt het 
aangrijpende verhaal van Hannah 
Goslar over haar bijzondere vriend-
schap met Anne Frank. Hannah en 
Anne zijn boezemvriendinnen in de 
tijd dat de Tweede Wereldoorlog 
uitbreekt. Wanneer de familie Frank 

onderduikt, verliezen ze elkaar uit 
het oog. Drie jaar later, in 1945, volgt 
een bijzondere ontmoeting tussen 
de twee meisjes in het concentratie-
kamp Bergen-Belsen. De moedige 
Hannah zet haar leven op het spel in 
de hoop haar sterk verzwakte 
vriendin te helpen.

Mijn Beste Vriendin Anne Frank

The Father is een fascinerend portret 
van een man die zijn grip op de reali-
teit aan het verliezen is. Anne zoekt 
opnieuw een verzorgster voor haar 
dementerende vader Anthony, die 
steeds weer alle hulp afwijst. Ze wil 

The Father er zeker van zijn dat er goed voor 
hem gezorgd wordt wanneer zij er 
niet is. Voor Anthony is niet meer 
duidelijk wat echt is en wat zich in 
zijn hoofd afspeelt. We beleven het 
verhaal door zijn ogen en voelen zijn 
verwarring. Zijn vertrouwde omge-
ving blijkt niet meer zo vertrouwd.

Door Hans Boot

Castricum - Na het pottenbakken 
van twee weken geleden riep Ramai 
Boschma in deze krant kunstenaars 
en ondernemers op om zich op 
vrijdag tijdens de markt naast de 
foodtruck op het Bakkerspleintje te 
presenteren. Kunstschilder Hans 
Goedhart gaf daar gehoor aan en 

nam zijn penselen afgelopen vrijdag 
ter hand.

Terwijl hij onder toeziend oog van de 
zusjes Sche�er het vroegere Castri-
cumse kasteel Kronenburg op het 
doek vastlegt, vertelt hij: ,,Schilderen 
is al vanaf mijn jeugd mijn grote 
hobby. Ik werkte vaak met modellen, 
maar sinds de coronatijd heb ik veel 

mooie plekjes in ons dorp ontdekt 
die het waard zijn om geschilderd te 
worden. 
Rond 11.00 uur ben ik hier gaan 
zitten en mede dankzij het mooie 
weer zijn er veel bekenden, maar ook 
onbekenden langs geweest. Je ziet 
dan goed dat dit plein een sociale 
ontmoetingsfunctie in Castricum 
vervult.”

Schilderkunst op Bakkerspleintje
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden via marcom@ramaisfoodtruck.nl of 06 81917200. Foto: Hans Boot

Castricum - Ondanks de concurrentie met de Grand Prix en een zonovergoten 
middag, is de eerste editie van het Muziektuinen Festival afgelopen zondag 
een succes te noemen. Het muzikale niveau op de tien deelnemende tuinen 
was hoog, zoals het optreden van de groep Bedlam op deze foto die in een 
riante tuin op de Brakersweg Ierse songs ten gehore bracht. Daarnaast werd 
de gastvrije ontvangst op elke locatie met een drankje en een hapje zeer 
gewaardeerd. Organisator Han Heevel blikte tevreden terug: ,,Wij hebben 
deze middag als heel positief ervaren. Ik heb veel enthousiaste mensen 
gesproken. Een klein minpuntje was dat de opkomst door de coronamaatre-
gelen aan een limiet was gebonden. Maar wat ons betreft is het evenement 
zeker voor herhaling vatbaar! Tekst en foto: Hans Boot

Geslaagd Muziektuinen Festival

Castricum - De werkgroep Oud-
Castricum nodigt u uit. In heel Neder-
land zijn komende zaterdag mooie en 
interessante plaatsen toegankelijk, 
want het is Open Monumentendag. 
Het gebouw van de werkgroep Oud-
Castricum (De Duynkant) is zowel 
zaterdag als zondag geopend van 
13.30 tot 16.00 uur. Er is een bijzondere 
tentoonstelling te zien. Die gaat over 
de Tweede Wereldoorlog in Castricum 
en er is aandacht voor de drie Castri-
cumse dagboeken uit die periode. Dat 
zijn: Dagboek van een boerin, Dagboek 
van de kapelaans en Dagboek van 
Annie van Nievelt. Voor bezoek aan 
deze tentoonstelling en voor allerlei 

vragen over de geschiedenis van onze 
dorpen bent u van harte welkom. Ook 
draait er de �lm met getuigenver-
slagen uit de oorlog. Het is één van de 
laatste keren dat de tentoonstelling te 
bezoeken is. Oud-Castricum heeft 
vacatures: één voor een penning-
meester en één voor redactielid voor 
het jaarboek. Er is altijd behoefte aan 
vrijwilligers voor allerlei taken. 
Heeft u Interesse? Kom eens op 
maandag- of woensdagvond op de 
ko�e in De Duynkant aan de 
Geversweg 1b. Meer informatie is op  
op de website www.oud-castricum.nl 
te vinden of via secretaris@oud-
castricum.nl op te vragen.

Monumentendag aan Geversweg

Castricum - Het eerste Castricumse 
UIT Festival van 18 september kan 
helaas, net als zoveel andere festivals, 
dit jaar niet doorgaan. Dit openbare 
publieksevenement is in de vorm 
zoals die is bedacht, met binnen en 
buiten een vrij toegankelijk 
programma met muziek en podium-
kunsten, niet mogelijk binnen de nu 
nog geldende beperkende maatre-

gelen. Het is voor iedereen die zich 
voor deelname had aangemeld en 
zich hierop had verheugd, heel erg 
jammer. 
Besloten is om dat enthousiasme 
vast te houden door meteen een 
nieuwe datum te prikken, namelijk 
zaterdag 26 maart 2022. Ga naar 
www.castricumuitfestival.nl of www.
geesterhage.nl voor meer informatie.

Castricum UIT Festival 
verplaatst naar 2022

Deze bus brengt de deelnemers 
comfortabel naar het Concertgebouw 
en zet ze daar voor de deur af. Na 
a�oop wordt iedereen weer terug 
naar huis gebracht. Opstappen kan 
op zeven opstapplaatsen in Castricum 
en bij het stationsplein van Uitgeest. 
Er is dus altijd wel een opstapplaats in 
de buurt. Leeftijd speelt geen rol, de 
bus rijdt voor jong en oud. Het UBC 
heeft twee series voor de eerste helft 
van 2022 gekozen uit het aanbod van 
het Concertgebouw. Men beslist zelf 
welke serie men wil bijwonen en op 
welke rang men wil zitten.
De kaarten voor deze concertseries 
krijgen de deelnemers rechtstreeks 

van het Concertgebouw toegestuurd. 
UBC verzorgt het busvervoer, de 
kosten hiervoor bedragen ongeveer 
15 euro per concert en worden per 
seizoen berekend, afhankelijk van het 
aantal deelnemers. Tevens brengt 
UBC een bedrag van 5 euro aan admi-
nistratiekosten in rekening. Kijk op 
www.uitbureaucastricum.nl voor 
meer informatie. Wilt u in aanmerking 
komen om de informatie over de 
gekozen series te ontvangen of heeft 
u nog vragen, dan kunt u contact 
opnemen met Angelie Graumans 
(0251 826466) of Margreet de Haas 
(0251 311672). Een e-mail naar ubcas-
tricum@ziggo.nl sturen kan ook.

Met de bus naar Concertgebouw
Castricum - Eindelijk is het weer mogelijk om concerten te kunnen 
bijwonen in het Concertgebouw. Wie dat wil, maar er tegenop ziet om 
alleen te gaan of om zelf naar Amsterdam te reizen, kan mee met de 
Concertbus. Dit is een initiatief van het Uitbureau Castricum (UBC). De 
bus rijdt voor deelnemers aan de door het UBC geselecteerde series 
concerten.
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Castricum - Zoals vele straten in ons dorp is De Bloemen de afgelopen maanden op de schop genomen. Dat bete-
kende naast rioleringswerkzaamheden een volledige herinrichting van het wegpro�el. Vooral het deel tussen Weeg-
bree/Zwanebloem en de Soomerwegh was lange tijd niet toegankelijk, met de nodige beperkingen voor de aangren-
zende woonwijken en het busvervoer. Gelukkig zijn de hekken onlangs verwijderd en is deze belangrijke ontsluiting 
voor Noord-End en Albert’s Hoeve weer opengesteld. Het resultaat is overigens fraai en met name voor �etsers een 
verbetering. Tekst en foto: Hans Boot

Eindelijk De Bloemen weer open!

Castricum - Het zijn de kleine dingen 
die het doen. Soms gebruikt u meer 
elektriciteit of gas dan u denkt. En 
dat is dan vaak ook meteen meer dan 
nodig is. Dat kunnen we eenvoudig 
oplossen door ons gedrag aan te 
passen. 
Bijvoorbeeld door consequent het 
licht uit te doen in ruimtes waar 
niemand is. En door de radiatoren 
dicht te draaien in kamers die toch 
niet gebruikt worden. Een frisse 
slaapkamer is �jn, maar het is echt 
niet nodig om het slaapkamerraam 
de hele dag open te laten staan. En 
waarom zouden we de hele dag ons 
huis op een te hoge (comfortabele) 
temperatuur verwarmen als er toch 
niemand in huis is? En natuurlijk 
houden we ons sluikverbruik onder 
de duim: laat geen elektrische appa-
raten stand-by staan, als dat niet per 
se nodig is! Stuk voor stuk kleine 
maatregelen, die slechts een beetje 
moeite kosten, en die geen afbreuk 
doen aan het wooncomfort. Maar die 
wel een lagere energierekening ople-

veren. Benieuwd naar mee tips? Kijk 
ook op de website www.slimmebuur.
nl, daar kun je je vraag en je verhaal 
kwijt over de maatregelen die zijn 
toegepast.

Tips van de energiecoach 
René Daalmans

René Daalmans is energiecoach bij 
energiecoöperatie CALorie Castricum.
Foto: aangeleverd

Het gaat om een oud appelras, één 
van de vele malus domestica 
consumptieappels. Deze boom staat 
overdadig vrucht te dragen in de 
bescheiden voortuin van een woning 
aan de Henri Dunantsingel. Het natte 
en koele zomerweer heeft de appel-
boom duidelijk goed gedaan. Deze 
soort komt weinig voor, maar is 
waarschijnlijk voor het eerst geteeld 
in Midden-Nederland. De Dijkmans-
zoet heeft mooie ronde appels, die 
uiteraard ietwat zoet van smaak zijn. 
Ze kunnen goed bewaard blijven op 
een koele plek tot januari. Heerlijk 
om appelcompote van te maken of 
in een stoofpotje te verwerken.

Hoe komen we ook alweer aan 
onze appels?
Over de hele wereld zijn duizenden 
soorten malus domestica bekend. Ze 
stammen af van de eerst bekende 
appels uit de Kaukasus, die via de 
zijderoute naar het Romeinse Rijk 
getransporteerd werden. Daar 
ontwikkelde zich de teelt van appels 
en raakte de appel bekend in de rest 
van Europa. Al gauw raakte het eten 
van appels ingeburgerd en werd de 
appel zelfs gebruikt in sprookjes, 
denk aan Sneeuwwitje en ver daar-
voor al aan de Griekse mythologie 
waar de twistappel al voor tweespalt 
zorgde tussen de godinnen. Deze 
Castricumse Dijkmanszoet appels op 
de foto zullen binnenkort geoogst 

worden, voordat ze een prooi 
worden van de halsbandparkieten, 
die er nu zo nu en dan al een hapje 
van proeven...

Heeft u ook een boom die u eens in 
het zonnetje wilt zetten? Stuur uw 
foto met verhaal via bomen@transi-
tiecastricum.nl naar de werkgroep 
Bomen Over Bomen.

Boom van de maand: 
Dijkmanszoet
Castricum - Elke maand wordt door Transitie Castricum de boom van de 
maand gekozen. Lezers van deze krant kunnen zelf hun favoriete boom 
hiervoor nomineren. Niet alleen de boom zelf, maar ook het verhaal 
erachter, is daarbij van belang. Na een korte zomerstop is de boom van 
de maand terug met deze maand de Dijkmanszoet.

De Dijkmanszoet appelboom aan de 
Henri Dunantsingel. Foto: aangeleverd

Door Ans Pelzer

Er is al langer geen twijfel meer dat het 
klimaat is opgewarmd en nog steeds 
opwarmt door de mens. Enkele van de 
gevolgen zagen we ook in West-
Europa: hevige en langdurige 
regenval. In het IPCC-rapport (Interg-
overnmental Panel on Climate 
Change) worden alle onderzoeken van 
de laatste jaren samengevat. ,, Het is 
niet nieuw wat erin staat”, weet 
Maarten Nijman, betrokken bij Tran-
sitie Castricum en directeur van Our 
New Economy. ,,Er zijn veel inspan-
ningen van alle mensen, bedrijven en 
overheden nodig. Toch kan een duur-
zame wereld ook leuker en meer 
ontspannen zijn dan de wereld van 
vandaag.”
Van gedachten wisselen

Met dertig Castricummers kwam Tran-
sitie Castricum vorige week bijeen in 
het Supreme College. ,,We wilden met 
elkaar van gedachten wisselen over 
wat doet het met ons als burger. Het 
staat met grote letters in alle kranten 
en het demissionaire kabinet kondigde 
aan nog eens zes tot zeven miljard 
euro extra uit te trekken om de 
uitstoot van CO2 te verminderen. De 
urgentie is hoog.”

Weinig tijd
Volgens Nijman liepen de emoties af 
en toe hoog op. ,,We bespraken de 
inhoud van het rapport maar vooral 
onze gevoelens van woede, verdriet en 
hoop. Je merkt dat we dan allemaal vrij 
snel overstappen naar hoop. In het 
dagelijks leven merk je hoe moeilijk 
het is om je een voorstelling te maken 

van de toekomst als we nu niets doen. 
Mensen liggen nu eenmaal eerder 
wakker van dingen die dichtbij 
gebeuren dan van de omvang van de 
klimaatverandering en wat dat met 
ons en onze (klein)kinderen doet. Het 
verlies op langere termijn blijft moei-
lijk voorstelbaar. Maar er is niet veel 
tijd meer. De komende tien jaar zijn 
cruciaal. En hoe langer we wachten 
hoe moeilijker en duurder het 
ombuigen wordt. Dus nu doorpakken 
is geld besparen.”

‘Geen verloren zaak’
Nijman vervolgt: ,,Het IPCC-rapport 
stelt ook dat het geen verloren zaak is. 
Als we de uitstoot snel naar nul 
brengen beperken we de opwarming 
enorm. Met de burgerkracht en onze 
gezamenlijke inspanning kunnen we 
op een positieve manier heel wat 
bereiken. Dat gaat niet zonder pijnlijke 
keuzes. Maar er zijn ook leuke ontwik-
kelingen, bijvoorbeeld de Zero Waste-
winkels in ons dorp. Ook een circulaire 
economie gaat helpen want het kopen 
en weggooien van spullen is het 
nummer een klimaatprobleem. Steeds 
meer mensen vragen zich gelukkig af 
waarom we allemaal producten uit 
China halen? Is dit wel goedkoper als 
we naar de échte prijzen kijken?”

Zelf bijdragen
Inwoners kunnen hun steentje 
bijdragen door in de eigen situatie 
veranderingen door te voeren. ,,In 
Castricum kunnen we de veerkracht 
verder ontwikkelen en lokaal onderne-
merschap stimuleren opdat we niet 
alles uit verre landen halen, ook 
gunstig voor lokaal ondernemerschap. 
Daar redden we het niet allen mee ook 
grote inspanningen van overheden en 
bedrijven zijn noodzakelijk.”

Dinsdag 7 september start de maand 
van de Duurzame Doorbraak. Kijk voor 
meer informatie op www.duurza-
medinsdag.nl.

Castricum - In augustus werd opnieuw de noodklok geluid over klimaat-
verandering met het zogenoemde IPCC-rapport. Vrijdag organiseerde 
Transitie Castricum een bijeenkomst om met Castricummers te praten 
over klimaatverandering. ,,Dit rapport is het zoveelste signaal dat alle 
seinen op rood staan voor onze toekomstige wereld.”

Transitie Castricum: ‘Alle seinen
op rood voor toekomstige wereld’

Maarten Nijman. Foto: aangeleverd

Castricum - Vorige week woensdag 
heeft de politie tussen 07.50 en 08.40 
uur een korte verkeerscontrole 
gehouden op de Beverwij-
kerstraatweg. Dertien brom- en snor-
�etsen werden gecontroleerd. 
Daarbij keek de politie met name 
naar de constructiesnelheid van de 

voertuigen. In zes gevallen bleken ze 
sneller te kunnen rijden dan is toege-
staan. De eigenaren van deze zes 
voertuigen kregen een WOK-melding 
(wacht op keuren) op het kenteken. 
Dat houdt in dat het voertuig niet 
aan de wettelijke eisen voldoet en 
herkeurd moet worden.

Zes voertuigen naar herkeuring
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. bedrog (fraude); 7. ongerept oud bos; 12.
gehoororgaan; 13. water bij Amsterdam; 14. lokspijs; 15
klaar; 17. insect; 19. beschadiging; 21. muzieknoot; 22.
deel van de hals; 24. bouwvakker; 27. metaalsoort; 28. bak-
middel voor brood; 30. Europeaan; 31. kwajongen; 32.
leesmateriaal; 33. rivier in Utrecht; 35. Spaans riet; 37. jon-
gensnaam; 38. klein roofdiertje; 41. deel van gelaat; 42.
knaap (knul); 44. hooivork; 46. land in Midden-Amerika; 47.
telwoord; 48. courant; 49. afgestoken graszode; 50. melk-
klier; 52. geparachuteerde soldaat (afk.); 54. vorstentitel;
56. karaat (afk.); 58. plagen; 61. republiek (afk.); 62. koude
neerslag; 64. uitroep van een schildwacht; 65. dierenver-
blijf; 67. vaatwerk; 68. kippen eigenschap; 70. tafelgast; 72.
lichte slag; 73. Europeaan; 76. deel van een hengel; 77.
oude lengtemaat; 78. kledingstuk; 79. hard doorzichtig
materiaal; 81. vogel; 82. Chinese vermicelli; 83. arbeid-
zaam (ijverig); 84. paling; 86. lus in een achtbaan; 87. zend-
brief van apostel.

Verticaal 1. plaats in Noord-Holland; 2. en omstreken
(afk.); 3. duinheuvel; 4. metalen vat; 5. zangvogel; 6. fami-
lietwist; 7. zeer zware storm; 8. vreemd; 9. bijenproduct; 10.
gesneden stier; 11. ladderzat; 16. sprookjesfiguur; 18. dun
en mager; 20. vlug; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23.
ommezwaai; 25. lang stuk hout; 26. weg met bomen; 27.
deel van de mond; 29. gedraal; 32. voormalige Franse
staatsman; 34. bloeimaand; 36. plaats in Noord-Brabant;
37. zeehond; 39. onze planeet; 40. scheepsexploitant; 42.
een der apostelen; 43. verdieping; 45. voertuig; 46. ruiter-
pet; 51. loofboom; 53. mensensoort; 54. burcht (slot); 55.
land in Azië; 56. fijn licht weefsel; 57. afstammeling; 59. sol-
datenkost; 60. alledaags (gewoon); 62. Hollandse nieuwe;
63. loze ruimte; 66. duivenhok; 67. griepje; 69. haarverste-
viger; 71. boomsoort; 73. groentesoort; 74. plaats in Noord-
Brabant; 75. eentonig; 78. drinkgeld (fooi); 80. sluiskolk; 82.
soort onderwijs (afk.); 85. militaire rang (afk.).

AGENDA

WOENSDAG 8 SEPTEMBER

Maandelijkse voorleesmiddag Boek-
Start PLUS voor kinderen van 4 tot 6 
jaar om 15.15 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard aan de Geester-
duinweg 1 in Castricum. De kinderen 
spelen ook samen een ontdekspel. 
Aanmelden en info op www.bknw.nl/
agenda of bij de klantenservice (072 
5156644). Foto: aangeleverd

DONDERDAG 9 SEPTEMBER

Wandelen met mantelzorgers uit de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum en Uitgeest. De wandeling 
duurt ongeveer een uur, na a�oop 
krijgen de deelnemers een kopje 
ko�e of thee aangeboden. Mantel-
zorgers kunnen zich via www.
maatjez.nl aanmelden voor deel-

name. Info bij mantelzorgconsu-
lenten Hanna Blankevoort (06 
12270405) of Linda Crezee (06 
22632869). (Foto: aangeleverd)

ZATERDAG 11 SEPTEMBER
Clubkampioenschappen jeu de 
boules van 10.30 tot 16.00 uur bij De 
Stetters op sportpark Wouterland 
aan de Van Haerlemlaan 31a in 
Bakkum. Toegang gratis, zitplaatsen 
beschikbaar. Info op www.stetters.nl.

Natuurtuin De Doornduyn aan de 
Duinweg 2 in Bakkum geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Entreeprijs 4 
euro. Info op www.doornduyn.nl. 
Foto: aangeleverd

St. Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 te bezichtigen van 12.00 tot 
16.00 uur. Orgelbespeling door Dirk 
van Egmond (14.00 uur), Wendy 

Leonards met zang van Annie van 
Assendelft en Ria Peters (14.45 uur) 
en Joost Doodeman met trompetbe-
geleiding van Ton Heus (15.30 uur). 
Toegang gratis. Foto: Megamerel.nl

Kermisrun Heiloo om 15.00 uur voor 
12-17 jaar en om 16.30 uur voor 18+ 
met per categorie maximaal 250 
deelnemers. Info op www.kermisrun.
nl (tevens inschrijven).

ZONDAG 12 SEPTEMBER
Katerloop om 10.00 uur op het plein 
bij Heeren van Limmen aan de 
Dusseldorperweg 103 in Limmen. 
Deelname kost 5 euro, te voldoen bij 
inschrijving op het plein.

Natuurtuin De Doornduyn, zie 11 
september.

Bijeenkomst van Letsa (Lokaal Econo-
misch Transactiesysteem) van 13.30 
tot 16.00 uur in de Tuin van Kapitein 
Rommel tegenover het NS-station in 
Castricum met gevarieerd aanbod 
van spullen en ervaringen, een 
bevlogen verhalenverteller en meer. 
Vooraf aanmelden via telefoonnumer 
0251 654349 of 06 17156588 of per 
e-mail (mlcjddh@hotmail.com).

WOENSDAG 15 SEPTEMBER

Open dag van 15.00 tot 16.00 uur bij 
FC Castricum op sportpark Noord-
End aan De Bloemen 71a in 
Castricum. Mini’s en jeugdspelers tot 
10 jaar zijn welkom om te komen 
trainen. Info op www.fccastricum.nl. 
Foto: Sanne Boelhouwer-Lowie

Maandelijkse voorleesmiddag Boek-
Start PLUS voor kinderen van 4 tot 6 
jaar om 15.15 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard aan de Rembrandt-
singel 1 in Akersloot. De kinderen 
spelen ook samen een ontdekspel. 
Aanmelden en info op www.bknw.nl/
agenda of bij de klantenservice (072 
5156644).

EXPOSITIES
Kunstwerken, activiteiten en 
gedichten van LandArtgroep De 
Fenix van 6 tot en met 10 september 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
tegenover het NS-station in 
Castricum. Maandag t/m vrijdag van 
09.30 tot 16.30 uur.

Schilderijen van Sjoerd Duin en 
beelden van Han Duin in de exposi-
tieruimte bij Gemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot tot en met 
26 september elke zondag van 13.30 
tot 16.30 uur. Tevens geopend tijdens 
de Open Monumentendagen (11 en 
12 september) van 11.00 tot 16.30 
uur.

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

Akersloot - Mountainbiker Lars 
Volkers uit Schagen heeft overtui-
gend de snelste tijd binnengesleept 
tijdens de wekelijkse tijdrit. Volkers 
was vorig jaar lange tijd houder van 
het baanrecord en leider in het Kids 
and Parents Bikeschool (KPB) snel-
heidsklassement. Bij afwezigheid van 
de met een blessure kampende Henk 
Verdonk junior is Volkers weer terug 
aan de top van de uitslagenlijst. Op 
sportcomplex De Cloppenburgh 
moest hij ditmaal de degens kruisen 
met de steeds maar sterker 
wordende Bob Scholten en de even-
wichtige Dave van Kuilenburg.
Lees op www.castricummer.nl het 
uitgebreide verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Lars Volkers, Schagen (49.21 min); 
2. Dave van Kuilenburg, Heiloo (50.30 
min); 3. Bob Scholten, Akersloot 
(50.54 min); 4. Wout Bakker, Heiloo 
(52.00 min); 5. Ben Visser, Heerhugo-
waard (52.01 min); 6. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan den 
Hoef (56.40 min); 7. Vincent Tiebie, 
Akersloot (57.38 min); 8. Ronald 
Mossinko�, Akersloot (59.22 min).

Lars Volkers weer 
eens de rapste
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Bewoners aanleunwoningen De 
Santmark voor het eerst weer bijeen

Door Henk de Reus

Organisator Ruud Hogeveen: ,,Dit 
soort bijeenkomsten zijn al jaren 
traditie en de bewoners hebben dit 
ontzettend gemist. Tijdens corona 
zijn hier twaalf nieuwe bewoners 

komen wonen die men alleen maar 
kent van het voorbijlopen. Dit is dus 
een prima moment om in een 
gezellig onderonsje nader kennis 
met elkaar te maken.” Dertig bewo-
ners gaven gehoor aan de uitnodi-
ging om, onder het genot van een 

hapje en een drankje, gezellig met 
elkaar te komen kletsen. Eén van de 
bewoners vond Deen, Albert Heijn, 
Vomar en Viswinkel VD 119 bereid 
om het samenzijn te sponsoren. 

Voor sommigen was het even 
wennen aan de nieuwe gezichten, 
maar de draad werd snel weer opge-
pakt. ,,Fijn dat dit weer kan”, klonk 
het uit de mond van een van de 
aanwezigen. 

Castricum - Door corona was het er al anderhalf jaar niet meer van 
gekomen, maar vorige week woensdag kwamen de bewoners van de 
aanleunwoningen voor het eerst weer bijeen voor een gezellig 
samenzijn.

Gezelligheid troef tijdens het samenzijn achter de woningen. Foto: Henk de Reus

LEZERSPOST

Het ‘gonst’ al een tijdje in en om de aanleunwoningen van de Santmark. 
Er liggen plannen op tafel voor renovatie (woningen uitzicht Tromplaan) 
of nieuwbouw. Haaks erop (bij de sloot met bomen aangrenzend aan de 
tuinen van de Brakersweg) 36 te bouwen aanleunwoningen van drie 
woonlagen. De huidige acht aanleunwoningen zouden niet meer 
volstaan qua zorgruimte binnenshuis en energielabel. Sommige bewo-
ners ervaren dit anders. Met enkele kleine aanpassingen is het ‘probleem’ 
opgelost. Eventueel kan de nu al ruime badkamer met een meter worden 
vergroot. Dubbele ramen en zonnepanelen resulteren in het juiste ener-
gielabel. De huidige bewoners zijn tevreden, zoals zij wonen.

Mochten nieuwbouwplannen doorgaan, dan zien de bewoners hun 
groene omgeving veranderen in beton. Zelfs als de huizen worden afge-
werkt met hout. Senioren verdienen in de rustfase van hun leven een 
rustige omgeving met natuurgroen. Er zijn zelfs een gemeenschappelijke 
tuinstrook en een klein grasveldje met een tuinbank aangelegd. Hierdoor 
is er meer onderling contact. Als er hoogbouw zou komen, moeten 
bomen en gras verdwijnen. Bij woningen worden ook parkeerplekken 
gerealiseerd. Is dit een verantwoorde ontwikkeling, terwijl het overal 
‘gonst’ in de wereld om de natuur te behouden voor CO2-opname? Zijn 
de partijen en ook de gemeente Castricum zich hiervan bewust? Klimaat-
verantwoord handelen, het wordt van ons allemaal gevraagd!

De nu reeds bestaande twee lagen aanleunwoningen zouden misschien 
beter in aanmerking kunnen komen voor een derde woonlaag erboven. 
Dan zouden de nieuwe bewoners nog wat uitzicht op groen hebben. 
Andere locaties met leegstaande ruimten in de gemeente zouden ook in 
aanmerking kunnen komen. Zelfs dichtbij de Santmark. Gaan deze 
plannen om welzijn, geld of kort door de bocht handelen? In ieder geval 
de bewoners zijn er nog niet gerust over. Er ‘gonst’ een teneur en onzeker-
heid. De generatie die het land hielpen opbouwen, hun stem zal zeker 
ook moeten meeklinken. Tot nu toe zijn de meeste bewoners voor reno-
vatie. Dan verandert label E vanzelf in label B en blijft de woonomgeving 
intact. Een informatieochtend voor bewoners met woonzorg en project-
ontwikkelaars heeft al plaatsgevonden, zij hebben de nodige opmer-
kingen en vragen van bewoners serieus genomen.

M. v/d Hoef

Santmarkstad of groen?

De tuin achter de aanleunwoningen van de Santmark. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Daarbij zal meteen helder worden 
dat ‘Blossom & Pine’ niets te maken 
heeft met uitvaartzorg of bedrijven 
in deze beroepsgroep. Blossom & 
Pine organiseert vieringen waar je 

met elkaar blijvende herinneringen 
creëert. Drijvende kracht achter deze 
vorm van ophalen van herinneringen 
en het delen daarvan is Ilse Hofstee, 
die het een uitdaging vindt om 
mooie woorden en waardevolle 
herinneringen bij leven met elkaar te 

delen. Daar zijn nogal wat mogelijk-
heden in, al naar gelang persoonlijke 
voorkeuren. ,,Ik help je om een 
passend afscheid bij leven te organi-
seren. We bespreken jouw wensen en 
verlangens, totdat we de juiste invul-
ling hebben gevonden. Mijn jaren-
lange ervaring in het organiseren en 
uitvoeren van evenementen vanuit 
mijn bedrijf Oxygen Events zorgt 
ervoor dat ik luister naar jouw 
behoefte en deze op deskundige, 
hartverwarmende en liefdevolle 
manier uitvoer.’’

,,Een samenzijn helemaal in jouw 
stijl, in jouw sfeer met jouw dier-
baren. Een moment waarin alles 
samenkomt en waar jij zelf bij 
aanwezig bent. Een viering van jouw 
leven, waar je met elkaar blijvende 
herinneringen creëert”, volgens Ilse 
Hofstee. Hierbij kun je denken aan 
een mooi diner met jouw dierbaren 
om in een �jne sfeer samen te zijn en 
voorvallen en anekdotes op te halen. 
Ook een passende ceremonie, een 
weekend in de natuur of een 
persoonlijk interview op video 
behoort tot de mogelijkheden. 
Kortom, tijd om je licht op te steken 
via bovenstaande site, een berichtje 
te sturen naar ilse@blossomandpine.
nl of een vrijblijvende afspraak te 
maken via 06 53964775.

Castricum - Natuurlijk behoeft bovenstaande titel enige toelichting, maar 
die mag er dan ook zijn. Aan ieder leven komt vroeg of laat een einde, 
alleen is het praten erover soms een moeilijk onderwerp. Als je ouder 
wordt of ziek bent, is het soms duidelijk hoe het af zal lopen. Je wilt graag 
nog �jne herinneringen maken en dierbaren iets meegeven. Om het 
verhaal nu niet meteen te zwaar te maken is een blik op www.blosso-
mandpine.nl misschien al een goed begin om het duidelijker te maken.

Blossom & Pine - Good 
memories never fade

Ilse Hofstee staat klaar om jouw wensen in jouw laatste levensfase tot uitvoering te 
brengen. Foto: Aart Tóth

Castricum - Ook de Castricumse banketbakkerij Roset haakte tijdens de Zand-
voortse Formule-1-racedagen in op de Verstappen-gekte. De tompoezen 
waren vorige week versierd met een marsepeinen afbeelding van Max 
Verstappen, eetbaar dus. Foto: Bert Westendorp

Happen in Max Verstappen



Castricum - Spelende kinderen, daar 
worden ouders blij van! Speelotheek 
Castricum helpt ze daarbij. Natuurlijk 
gun je het je (klein)kind dat hij / zij 
speelt met zijn/haar helden van tv. 
Momenteel is Paw Patrol erg populair 
bij peuters en kleuters. Maar merk-
speelgoed is vaak erg duur in de 
aanschaf en een verjaardag of Sinter-
klaas is nog niet in zicht. Dan kom je 
het speelgoed toch bij de Speelo-
theek lenen? Zoals Wessel; hij is 3,5 
jaar en helemaal gek van Paw Patrol. 
Wessel kent alle hondjes en �guren 
bij naam. Lekker verder spelen met 
zijn helden is wat hij wil doen. Zijn 
ouders hebben de Paw Patrol 
speelset van de Speelotheek voor 
hem geleend. Voor een klein bedrag 

hebben ze die set een paar weken in 
huis.
Het lidmaatschap van de Speelo-
theek is voor 2021 nog maar vijf euro 
en er is zoveel speelgoed dat je altijd 
slaagt om wat te lenen. En het is een 
duurzame hulp in de strijd voor een 
milieuvriendelijkere wereld. Niet 
alleen voor jonge gezinnen is de 
Speelotheek handig, ook de oppas 
en zeker opa en oma vinden er speel-
goed om hun kleinkinderen telkens 
te verrassen met ander speelgoed. 
Nieuwsgierig geworden? Op www.
sotcastricum.nl staat veel informatie, 
op zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur is 
de Speelotheek geopend. De Speelo-
theek is gevestigd in cultureel 
centrum Geesterhage.

Ook Paw Patrol vind je in de 
collectie van de Speelotheek

Wessel (3,5 jaar oud) lekker aan het spelen met de Paw Patrolset van de Speelotheek. 
Foto: aangeleverd

De multi-sportochtend vindt plaats bij Tafeltennisvereniging Castricum. 
Foto: aangeleverd

Van 10.00 tot 11.30 uur is die dag bij 
Tafeltennisvereniging Castricum aan 
de Gobatstraat 12a een multi-spor-
tochtend. Alle 60-plussers opgelet, 
want deze gezellige en gezonde 
ochtend wilt u niet missen. Op het 
programma staan tafeltennis van TTV 
Castricum, Callanetics van DOS 
Castricum en wandelen van Team 
Sportservice Kennemerland. Buurt-
sportcoach Winnie Assendelft: ,,Veel 
beweeg-/sportactiviteiten voor seni-
oren lagen in coronatijd stil. Ik ben 
blij dat ook deze doelgroep nu weer 
in groepsverband mag bewegen. 
Vandaar dat wij deze multi-sportoch-
tend organiseren. Bewegen is goed 
voor de gezondheid, het verbindt en 
het is gewoon gezellig met anderen.’’ 
Alle senioren zijn welkom, sportief of 
niet sportief, tijdens deze ochtend 
staat plezier centraal. Enthousiast 

geworden na het lezen van dit 
bericht? Aanmelden is verplicht en 
kan door te mailen of te bellen naar 
Winnie. Zij is te bereiken via wassen-
delft@teamsportservice.nl of 0251 
254740. Voor deze ochtend geldt een 
maximaal aantal deelnemers. Voor 
vragen kunt u ook altijd contact 
opnemen. 

Alle informatie is ook op www.team-
sportservice.nl/kennemerland terug 
te vinden. De gemeente Castricum 
vindt de gezondheid van haar inwo-
ners, waaronder senioren, erg 
belangrijk. Vandaar dat de gemeente 
de Buurtsportcoaches vanuit Team 
Sportservice Kennemerland �nan-
ciert. Team Sportservice Kennemer-
land organiseert deze ochtend in 
samenwerking met de lokale 
sportaanbieders.

Kosteloze en gezellige 
beweegochtend voor senioren
Castricum - Van 17 t/m 26 september is de Nationale Sportweek. Door 
heel het land zetten verschillende sportaanbieders hun deuren open om 
mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport 
en bewegen. In Castricum kan men meedoen aan de gratis beweegoch-
tend voor senioren op dinsdag 21 september. Plezier, enthousiasme en 
gezelligheid gegarandeerd!

Door Nico Adrichem

Dat dit zo was, bleek al snel, want na 
een paar minuten had spits Tom 
Adrichem twee stevige mogelijk-
heden onbenut gelaten en was het 

wachten op 0-1. Na tien minuten liet 
diezelfde spits het net wel bollen en 
ging het scorebord nog sneller dan 
de rondetijden van onze Formule-1-
trots Max Verstappen. SSV hapte al 
snel naar adem en het was dat onze 

voorwaartsen nog enig mededogen 
hadden, anders hadden voor rust de 
dubbele cijfers mogelijk geweest. 
Rust: 0-4.

Na rust werd het begrijpelijkerwijs 
alleen maar erger en was het 
eenrichtingverkeer naar het doel van 
de Stompetorense goalie. Deze deed 
zijn best, maar was niet in staat om 
de Akersloter voorwaartsen te 
stoppen in hun daden. De referee 
voelde mee met hem en �oot ruim 
voor tijd af bij een 0-9 stand en dat 
stemde een ieder tevreden. Het 
TV-scherm, met daarop mooie 
beelden uit Zandvoort, werd daarna 
goed bekeken en de familie 
Lamberts had nu de wetenschap dat 
alle drie de telgen inmiddels goals 
hadden gescoord voor het vlaggen-
schip… iets dat vader Jan Jaap in zijn 
carrière niet voor elkaar heeft 
gebokst. Maar dat maakt hem niet 
minder trots...!

Volgende week de bekerwedstrijden 
Vitesse ’22 3 - Meervogels ’31 2 en 
Meervogels ’31 1 - RKEDO 1. Kom 
gezellig kijken; het wordt 
gewaardeerd...!

Akersloot - Eindelijk weer een o�ciële wedstrijd en nadat de klantvrien-
delijkheid van het pontje bij Akersloot was beproefd, zagen we de bal 
weer eens rollen in een wedstrijd die ergens om deed. De bekerwedstrijd 
tegen 4e klasser SSV uit Stompetoren was de eerste uit de trilogie en leek 
op voorhand de gemakkelijkste.

Meervogels ’31 wint 
niemendalletje van SSV: 0-9

Meervogels ’31 viert wederom een goal. Foto: Lynn Adrichem

Castricum aan Zee - ,,Hé dit is best wel handig”, laat een strandbezoekster weten aan haar metgezel. Sinds een paar 
weken staat het bord met de QR-code op een aantal plaatsen op het noordelijke deel van het strand. Een smartphone 
is dan wel noodzakelijk om de bestellingen te plaatsen. Strandpaviljoen Deining zorgt er met de QR-code voor dat 
strandbezoekers ter plekke hun drankjes, lunch of diner krijgen geserveerd. Scannen en reserveren luidt het motto. 
Foto: Bert Westendorp

Ter plekke bestellen

Castricum - In het weekeinde van 
de Open Monumentendag is ook 
duintuin De Doornduyn voor het 
publiek geopend. 

De vogels zingen hun hoogste lied, 
waar u heerlijk van kunt genieten. 
Een wandeling door deze natuur-
duintuin van 2½ hectare is zeer de 
moeite waard. 

Op 11 en 12 september is de tuin 
van 11.00 tot 16.00 uur geopend 
voor het publiek. De entreeprijs 

bedraagt 4 euro. Kom genieten van 
de fuchsia’s, dahlia’s, cyclamen, 
zonnebloemen, wortelstokjes, en 
nog veel meer. Kijk op www.
degroeneroute.nl om te zien welke 
andere groene locaties ook te 
bezoeken zijn. Duintuin De Doorn-
duyn is te vinden aan de Duinweg 
2 in Bakkum.

Natuurtuin De Doornduyn 
opent de poorten weer

In De Doornduyn is ook nu weer een 
fraaie kleurenpracht te bewonderen. 
Foto: aangeleverd
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Door Hans Boot

Paul Schekkerman, voorzitter van 
Tennisvereniging Castricum, licht toe 
waar de Renewaball® uit bestaat: ,,Het 
is een circulaire bal die gemaakt is 
van oude ballen, maar ook weer 
geschikt is om te recyclen tot nieuwe 
tennisballen. Het is een wereldpri-
meur en een innovatie van Neder-
landse bodem. Een belangrijk verschil 
met de traditionele ballen is dat de 
gerecyclede bal gemaakt wordt van 
een biologisch vilt (wol, katoen), waar 
dus geen polyester of nylon inzit. Je 

slaat er dus geen microplastics mee 
het milieu in. Bovendien zit bij 
gewone ballen onder de viltlaag 
zwart rubber, dat veel vervuiling 
oplevert als ze in de verbrandings-
oven verdwijnen. Omdat de ballen 
van Renewaball® van de gewenste 
kwaliteit zijn, overwegen wij om deze 
ook als club in te kopen.”

Afval
De tennisclub aan De Bloemen heeft 
voor de inzameling van oude ballen 
een speciale container in gebruik. 
Schekkerman: ,,Die is blauw en staat 

op de opgang naar het terras. De 
container en het ophalen van de 
oude ballen worden de komende 
jaren gesponsord door ABN-AMRO, 
omdat deze bank circulariteit maar 
ook duurzaamheid in de tennissport 
belangrijk vindt en dat graag onder-
steunt. Alleen tennisballen en padel-
ballen, van welk merk dan ook, 
mogen erin. Verder niets, dus geen 
blikken, kokers, dozen en al helemaal 
geen afval. Als je er bijvoorbeeld 
etenswaren ingooit, dan kan de 
inhoud niet gerecycled worden!” De 
voorzitter nodigt iedereen van harte 
uit om oude tennisballen naar sport-
park Berg en Bal te brengen en niet 
meer via het huisafval weg te doen. 
Tot slot verwijst hij voor het bestellen 
van gerecyclede ballen naar www.
renewaball.com.

Castricum - Sinds kort heeft TVC zich aangesloten bij de landelijke actie 
van Renewaball®, waarbij Nederlandse tennisverenigingen oude en 
gebruikte ballen inzamelen. Van die ballen worden nieuwe tennisballen 
gemaakt die inmiddels te koop zijn via de webwinkel van genoemd 
bedrijf.

Tennisvereniging werkt mee
aan recyclen oude tennisballen

Voorzitter Paul Schekkerman (links), trainer Roy Boontje en jeugdlid Mare Tressel geven het goede voorbeeld voor de 
balleninzameling. Foto: Hans Boot

Met deze proef onderzoekt de 
gemeente Castricum of winkelen en 
horecabezoek prettiger is als er 
minder auto’s door de Dorpsstraat 
rijden. Het vergroten van de 
verkeersveiligheid is een andere 
reden voor deze proef. Verder kan 
het weren van doorgaand verkeer in 
de Dorpsstraat de drukte bij de 
spoorkruising op Beverwij-
kerstraatweg verminderen.

Monitoren verkeer
De gemeente monitort het verkeer 
voorafgaand en tijdens de proef op 
ongeveer zestig verschillende 
punten rondom het centrum, om te 
zien welke verkeerse�ecten er 
optreden. Het verkeer bij de spoor-
wegovergang wordt gevolgd we met 
een camera.

Passanten tellen
Om een goed beeld te krijgen van 
het aantal passanten in de Dorps-
straat en Burgemeester Mooystraat, 
voert de gemeente hier tellingen uit 
van 10 september tot en met 5 
november. De gemeente Castricum 
informeert bezoekers in het centrum 
en inwoners van tevoren over 
tellingen in het gebied van de pilot. 
Dit doet men  ook buiten het gebied 
waar de tellingen plaatsvinden. Met 
behulp van de uitkomsten kan 
beoordeeld worden of de tijdelijke 
afsluiting bijdraagt aan de verster-
king van het winkel- en 
horecagebied.

Enquête
De gemeente vraagt direct-omwo-
nenden, belangstellenden en inwo-

ners van Castricum medio oktober 
naar hun mening over de proef. 
Omwonenden ontvangen hiervoor 
een huis-aan-huis brief. 
Alle andere belangstellenden 
kunnen op het platform www.
ikdenkmeeovercastricum.nl hun 
mening achterlaten. Deze informatie 
neemt men mee bij de evaluatie van 
de proef.

Verkeerssituatie
De parkeergarage onder het Bakkers-
pleintje is bereikbaar vanuit het 
noordelijke deel van de Dorpsstraat 
of vanuit de Torenstraat. Om sluipver-
keer te weren, zijn er afsluitingen in 
de Schoolstraat en op de Breedeweg. 
Op bijgaand kaartje ziet u hoe het 
verkeer tijdens de proef kan rijden.

Vragen? Op www.castricum.nl/dorps-
straat vindt u onder meer een kaartje 
met de voorkeursroute en de moni-
toringspunten. Vragen kunt u naar 
pilotdorpsstraat@debuch.nl sturen.

Castricum - De proef om de Dorpsstraat autoluw te maken begint op 
vrijdag 17 september en eindigt op vrijdag 5 november 2021. Tijdens de 
proef is de Dorpstraat afgesloten tussen de Verlegde Overtoom en de 
Burgemeester Mooijstraat. Het Dorpsplein is dan autovrij.

Proef autoluwe Dorpsstraat:
17 september t/m 5 november

Door Aart Tóth

Zoals in de kop aangekondigd dus 
zondag 19 september de eerste 
seizoenmarkt in 2021 in het dorps-
hart van Castricum, waaronder 
Dorpsstraat, Dorpsplein en Burge-
meester Mooijstraat. Geheel georga-

niseerd door het Ondernemersfonds 
in samenwerking met ‘Rootsmarket’. 
Let dus op deze media en de posters 
van de deelnemende ondernemers 
in het dorpshart. Wilt u zelf een 
kraam huren, zoek dan contact met 
bea@rootsmarket.nl voor meer 
informatie.

Eerste seizoenmarkt
19 september een feit
Castricum - Er waren er zes gepland, maar uiteindelijk zal het er maar één 
worden in 2021. In 2020 was het ook al huilen met de pet op wat betreft 
seizoenmarkten op verschillende zondagen in het seizoen. Allemaal 
vanwege COVID-regels en natuurlijk begrijpelijke preventie daarop.

Tot ziens op de seizoenmarkt, waar ook op regen gerekend is. Foto: Aart Tóth

LEZERSPOST

Naar aanleiding van het artikel over het plan voor een gezondheidscen-
trum op de locatie Maranathakerk spreek ik mijn zorg uit over deze 
ontwikkeling. Ik heb in het voorjaar wethouder De Haan op Castricum TV 
horen zeggen dat voor de de�nitieve invulling van de Maranathakerk 
eerst contact opgenomen zou worden met de omwonenden. Een nobel 
plan en dat is ook gebeurd. Via de website heb ik mijn mening kunnen 
geven. Ook heb ik me aangemeld om deel te nemen aan een klankbord-
groep om met de gemeente mee te denken. Daarna werd het stil bij de 
gemeente, erg stil. Het lijkt alsof wethouder De Haan zijn belofte is 
vergeten.

Hopman wil snel zaken doen met het gemeentebestuur om een nieuw 
gezondheidscentrum met woningen erboven te bouwen. Mij bekroop 
een naar gevoel. Een initiatiefnemer als Hopman, wellicht gevoed door 
naïeve raadsleden, zet de gemeente onder druk en tegelijk de bewoners 
buiten spel. Hopman, makelaar van beroep en bekend Castricummer, zou 
beter moeten weten. Ik vertrouw het niet helemaal. Worden wij als bewo-
ners nu betrokken bij het invullen van de locatie of niet? Denkt Hopman 
nu werkelijk snel zijn plan goedgekeurd te krijgen zonder inspraak van 
bewoners? De denktank is alleen gehouden met gelijkgestemden. Daar is 
geen bewoner bij betrokken geweest. Hopman heeft met zijn initiatief 
bewust de politiek willen beïnvloeden en de bewoners buitenspel gezet. 
Dat is in strijd met de nieuwe Omgevingswet. Hopman heeft zelfs al een 
conceptaanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dat is een truc om 
onder de nieuwe Omgevingswet uit te komen. Daarin staat dat initiatief-
nemers voortaan zelf voor draagvlak moeten zorgen van hun plannen en 
de inpassing ervan in de omgeving. Het initiatief van Hopman stinkt aan 
alle kanten en het is jammer dat raadsleden, niet geremd door enige 
kennis, er weer intuinen.

Ik ben overigens niet tegen een gezondheidscentrum en ook niet tegen 
nieuwe woningen. Vertel alleen een eerlijk verhaal, kom je beloftes na en 
zorg voor een goed onderbouwd plan met een goede inpassing in de 
woonomgeving. En betrek de bewoners erbij. Ik hoop dat u mij niet 
teleurstelt.

Klaas Dekkers
Bewoner Prins Hendrikstraat

Gezondheidscentrum
op locatie Maranathakerk
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De winnaars van de clubkampioenschappen bij TVC. Foto: aangeleverd

Castricum - De clubkampioen-
schappen voor de jeugd bij TVC 
werden dit jaar onder meestal 
zonnige weersomstandigheden 
gehouden op de buitenbanen van 
sportpark Berg en Bal. De 
wedstrijden vonden plaats van 
maandag 23 t/m zondag 29 augustus 
en alleen op de �naledag waren er af 
en toe wat buitjes. In tegenstelling 
tot vorig jaar werden de jeugdwed-
strijden gedeeltelijk gecombineerd 
met die van de senioren, die op 26 
augustus van start gingen. Zo 
konden ouders, opa’s en oma’s en 
verdere familie en vrienden in het 
weekend getuigen zijn en genieten 
van spannende wedstrijden tussen 
de verschillende jeugdleden.

De deelname van de jeugd aan dit 
kampioenschap had wat beter 
gekund, maar uiteindelijk is in alle 
‘kleuren’ getennist. In de categorie 
‘rood’ (tot 8 jaar) zijn Catalina Perez 
en Evi Vermeulen gelijk geëindigd en 
dus beiden winnaar. Bij ‘oranje’ (8-10 
jaar) was Kees Houtenbos de sterkste 
en bij ‘groen’ (10-12 jaar) overduide-
lijk Tessa Schermer. Bij de jeugd 
(11-14 jaar) werd Danny Schut onge-
slagen kampioen, maar daar moest 
hij wel voor knokken tegen zijn broer 
Yari, Damien van der Valk en Koen 
van der Poel. De laatste speelde met 
Yari een bloedstollende �nale dubbel 
tegen Danny en Thijs Mossing 
Holsteijn, die pas na drie tie-breaks in 
het voordeel van Danny en Thijs 

werd beslist (niet goed voor het hart 
van de sterk meelevende ouders, 
opa’s en oma’s).
Bij de jeugd van 13-17 jaar was Julian 
Boot overtuigend de beste en 
daarmee clubkampioen jongens. Bij 
de meisjes werd verrassend maar 
verdiend Dinah Steevens jeugdkam-
pioen. Beiden mochten de wissel-
beker mee naar huis nemen. In de 
mix-dubbels werden prachtige 
wedstrijden gespeeld tussen de 
verschillende koppels en werden 
Julian en Sterre Arends uiteindelijk 
de winnaars. Al met al was het een 
boeiend en succesvol kampioen-
schap. Moge dit een stimulans zijn 
voor een grotere aanmelding van 
jeugdleden volgend jaar.

Jeugdclubkampioenschappen 
tennis bij TVC groot succes

Castricum - Dit najaar en komende 
winter organiseert HSV Castricum een 
roofviscompetitie voor leden. 
Inschrijven kan alleen per koppel. Het 
koppel moet bestaan uit leden met 
de leeftijd van 15 jaar of ouder. Ben je 
jonger dan 15 jaar? Dan mag je alleen 
meedoen met een vismaatje van 18 
jaar of ouder. Beide leden van het 
koppel moeten lid zijn van de club en 
tenminste één van hen moet in 
Castricum wonen. Inschrijven kan tot 
15 september en is gratis.

Er worden vier wedstrijden georgani-
seerd, waarvan één op zaterdag-
middag. De overige drie wedstrijden 
zullen op zaterdagavond worden 
gevist op een water naar eigen keuze 
in Noord-Holland. Het is niet toege-
staan om gedurende de competitie 
van vismaatje te wisselen. Wel mag er 
een vervangende visser worden gere-
geld voor maximaal twee wedstrijden. 
Het is niet verplicht om aan elke 

wedstrijd deel te nemen, maar hoe 
meer wedstrijden hoe meer kans om 
winnaar te worden van de competitie. 
De gevangen vis moet liggend gefo-
tografeerd worden met de kop naar 
links (linker�ank naar voren) op de 
meetlat. Je zult dus per koppel een 
camera of smartphone met cameraf-
unctie mee moeten nemen. Er mag 
alleen vanaf de kant gevist worden, 
het gebruik van een (belly)boot is niet 
toegestaan. Voor elke wedstrijd zal 
verzameld worden bij de Salamander 
op Wouterland. Na de wedstrijd sluit 
men ook op deze locatie af. De 
wedstrijden zijn op 25 september, 23 
oktober, 13 november en 11 
december. Op de laatste dag is tevens 
aansluitend de prijsuitreiking en een 
gezamenlijke maaltijd. Inschrijven kan 
bij Arjan Vonk (arjanvonk92@hotmail.
com / 06 30419689) en Klaas Lusthof 
(klaas@qchem.nl / 06 55808732). Het 
reglement ontvangen de deelnemers 
na inschrijving.

Inschrijven voor de 
roofviscompetitie 2021

Castricum - De Castricumse natuur-
gids en fotografe Susanne van 
Reenen trekt je mee de wonderlijke 
wereld in die buiten op je wacht. 
Daar waar de vogeltjes �uiten en de 
vlinders van bloem naar bloem �ad-
deren. Met haar beeld en dicht voert 
ze je mee door het Kennemerse bos 
en duin, naar de stranden van Texel, 
over het tuinpad van haar vader, naar 
de heuvels rond het Franse dorpje 
Romagne en altijd weer terug naar 
haar geliefde Bakkumse Zeerijdts-
dijkje. Speciaal voor Oase der Muzen, 
een wederkerende expositie van 
verschillende kunstvormen in de Tuin 

van Kapitein Rommel schreef 
Susanne de bundel Tuindichtjes.

Suzanne liet zich de afgelopen lente 
en zomer inspireren door de tuin en 
het thema energie, waar deze editie 
van de Oase der Muzen om zal 
draaien. De bundel is als een leidraad 
door de tuin waar fragmenten van 
het dichtwerk tijdens de expositie 
getoond worden op plekjes die haar 
inspireerde. Het blije verwonderen 
en vrijelijk mijmeren van Susanne 
over al wat groeit en bloeit, is aanste-
kelijk en moedigt aan om zelf nog 
eens een rondje door de tuin te gaan. 
De perfecte antidote tegen corona 
malaise. Naast de gedichten van 
Susanne is er tijdens de Oase der 
Muzen nog veel meer moois te zien 
van LandArtgroep Fenix en zullen er 
workshops als yoga worden 
aangeboden.

Over Susanne
Susanne (1969) is gediplomeerd IVN-
natuurgids en woont met man en 
dochters in Castricum te midden van 
prachtig duin, bos en weidegebied, 
vlakbij zee. In het dagelijks leven 
houdt ze net als andere werkende 

ouders vele ballen hoog. Ballen die 
ze regelmatig welbewust laat vallen 
tussen de bloemetjes in het gras. 
Daar waar ze het liefste is: lekker 
buiten met de camera. In 2019 publi-
ceerde Susanne haar eerste dicht‐ en 
beeldbundel Groendichtjes. 
Susanne is te volgen op www.face-
book.com/susanne.vanreenen.

Nieuw verschenen: Tuindichtjes

Natuurgids en fotografe Susanne van 
Reenen

De nieuwe bundel Tuindichtjes van 
Susanne van Reenen. 
Foto: aangeleverd

Castricum - De begeleiders van de 
wekelijkse spelletjesavond voor 
mensen met een beperking zijn op 
zoek naar een nieuwe begeleider, 
zodat het team weer uit drie vrijwil-
lige medewerkers zal bestaan. 

Op dinsdagavonden van 19.00 tot 
21.00 uur worden de spellen keezen, 
uno en sjoelen met veel plezier 
beoefend door een groepje van vijf 
enthousiaste deelnemers. Persoon-
lijke begeleiding en aandacht is 

belangrijk tijdens deze avonden. Wie 
het leuk vindt om het groepje onge-
veer eens in de drie weken te bege-
leiden op een vaste locatie in 
Castricum, wordt uitgenodigd op 
deze oproep te reageren. Een keer 
meelopen is natuurlijk mogelijk. De 
begeleiders worden ondersteund 
door Welzijn Castricum en SIG. Voor 
meer informatie en aanmelden: 
Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5 
in Castricum (0251 656562 / info@
welzijncastricum.nl).

Begeleider gevraagd voor 
spellenavond Castricum

De spellenavond voor mensen met een beperking. Foto: Nico Lute

Castricum - Thuis- en daklozen maken met regelmaat gebruik van de wacht-
ruimte op station Castricum om te overnachten. Dit is het beeld op zondag-
morgen rond een uur of zes in de ochtend. Winddicht en tijdens deze nazomer 
niet te koud trekt overnachters aan. Foto: Bert Westendorp

Overnachten in hotel Perron 1



Regio - Met ingang van deze maand 
organiseert Bibliotheek Kennemer-
waard maandelijks een voorleesmo-
ment voor kinderen van 4 tot en met 
6 jaar in de bibliotheken in Alkmaar 
Centrum, De Mare, Bergen, 
Castricum, Akersloot en Limmen. 
Kinderen en hun (groot)ouders zijn 
van harte welkom. Behalve het voor-
lezen is er ook een ontdekspel en 
ontmoetingsmoment. Iedere Bieb-
start PLUS komt er een ander thema 
aan bod.

Waar en wanneer
Op dinsdag 7 september is de aftrap 
van BiebStart PLUS in de bibliotheek 
in Alkmaar Centrum om 16.00 uur. 
Op woensdag 8 september in 
Castricum om 15.15 uur. En op 

dinsdag 14 september in Bergen om 
van 15.00 uur. Op woensdag 15 
september in Akersloot om 15.15 uur. 
Op dinsdag 21 september in De Mare 
om 15.00 uur en op woensdag 22 
september in de bibliotheek in 
Limmen om 15.15 uur. Samen met je 
(klein)kinderen bezig zijn met 
boekjes, verhaaltjes en liedjes is leuk 
en stimuleert ook de 
taalontwikkeling!

Aanmelden
De BiebStart PLUS activiteiten zijn 
gratis te bezoeken. Aanmelden is 
vanwege de coronamaatregelen nu 
nog wel noodzakelijk. Dat kan via 
www.bknw.nl/agenda of bij de klan-
tenservice op telefoonnummer 072 
5156644.

BiebStart PLUS: 
gratis voorleesmomenten

Voorlezen aan kinderen stimuleert hun taalontwikkeling. Foto: aangeleverd

Akersloot - Het Dames-A-jeugdteam van handbalvereniging Meervogels ’60 is in het nieuw gestoken. De namen van 
de nieuwe sponsors ACC Service en Autoschadespecialist Zonneveld BV uit Limmen sieren respectievelijk de voor- en 
achterzijde van de shirts van de handbalsters. In het nieuwe shirt wonnen ze de eerste thuiswedstrijd nipt van SV De 
Valken uit Venhuizen (18-17). Na een gelijk opgaande stand trokken de dames de overwinning naar zich toe. Foto: 
aangeleverd

Dames A-jeugd 
Meervogels ‘60 in het nieuw

Castricum - Lisa Nieuwenhuis van 
Kindercentrum Fluitenkruid is een 
crowdfunding begonnen om de 
verhuizing naar een nieuwe locatie 
mogelijk te maken. Fluitenkruid is 
sinds december vorig jaar gevestigd 
in de vrijeschool Castricum en biedt 
kinderopvang aan voor kinderen van 
0 tot 12 jaar. Op de huidige locatie is 
echter onvoldoende ruimte om alle 
kinderen te kunnen plaatsen. Boven-
dien is het verblijf in de school maar 
tijdelijk, omdat de school de ruimte 
uiteindelijk zelf nodig gaat hebben.

Daarom is men op zoek gegaan naar 
een nieuwe locatie. Deze hebben ze 
gevonden in het voormalig 
ABN-AMRO-bankgebouw aan de 

Dorpsstraat. Om de kosten voor de 
verbouwing, inrichting, huur en borg 
te kunnen dragen is Fluitenkruid 
opzoek naar investeerders. Via het 
platform CrowdAboutNow kan 
iedereen, particulier of ondernemer, 
vanaf 100 euro mee investeren om 
de verhuizing te realiseren. De inves-
tering wordt in drie jaar terugbetaald 
met jaarlijks 4% rente. Inmiddels is 
ruim 50% van het doelbedrag 
behaald maar is men op zoek naar 
meer mensen die willen helpen. Voor 
meer informatie over Fluitenkruid, de 
plannen en de crowdfunding kan op 
www.kindercentrum�uitenkruid.nl 
en op www.crowdaboutnow.nl/
campagnes/kindercentrum�uiten-
kruid gekeken worden.

Kindercentrum Fluitenkruid 
wil naar nieuwe locatie

Lisa Nieuwenhuis van Kindercentrum Fluitenkruid. Foto: aangeleverd

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Als gehuwden (gemeenschap van goederen) 
besluiten om te gaan scheiden dan zijn er bij de 
verdeling van de gemeenschap verschillende 
elementen die aan bod komen. 
Een belangrijk, maar soms vergeten element, is 
de levensverzekering. 

De overlijdensverzekering
Een veel voorkomende verzekering is de overlij-
densverzekering. Deze verzekering houdt kort-
gezegd in dat indien de verzekerde komt te 
overlijden voor de einddatum van de verzeke-
ring, dat de verzekering dan een bedrag 
uitkeert voor de nabestaanden die aangewezen 
zijn als begunstigden. 

Geen spaarelement
Voor deze verzekering betaalt de verzekerde 
een risicopremie. Er zit dus geen spaarelement 
in deze verzekering waardoor er geen opge-
bouwde waarde is voor verdeling bij scheiding. 

Wijzigen
Tijdens het huwelijk is de echtgenoot van de 
verzekerde (meestal) de begunstigde die recht 
heeft op de uitkering bij overlijden. Bij schei-
ding kan de verzekerde ervoor kiezen om de 
levensverzekering te beëindigen of wijzigen. 
Het komt met regelmaat voor dat in plaats van 
de echtgenoot, de kinderen worden aange-
wezen als begunstigden van de verzekering. 

De verzekering blijft na wijziging dan in stand 
en de betaalde premie gaat niet verloren.

Beëindigen 
Kiest de verzekerde ervoor de verzekering te 
beëindigen, dan vervalt het recht op uitkering 
bij overlijden. Ook keert de verzekering op het 
moment van beëindiging niets uit. 
Wijzigen kan in sommige gevallen gunstiger 
zijn dan beëindigen. Het is in ieder geval 
belangrijk dat u de levensverzekering onder de 
loep neemt als u gaat scheiden. 

Advies?
Mr. Raquella Bottenheft is één van onze familie-
rechtadvocaten. Zij is lid van de vFAS en onder 
andere gespecialiseerd in mediation. U kunt 
contact met haar opnemen via 0255 – 547 816 
of r.bottenheft@tanger.nl. 

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Overlijdensverzekering 
bij scheiding
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Limmen - Na een jaar zonder Kater-
loop kan de veertigste editie van dit 
evenement dit jaar dan toch plaats-
vinden. Deze jaarlijks terugkerende 
hardloopwedstrijd, georganiseerd 
door de Limmer IJsclub, vindt plaats 
op zondag 12 september, tijdens het 
kermisweekend in Limmen.
De start is om 10.00 uur vanaf het 
plein bij Heeren van Limmen. Men 
start de wedstrijd met een loop voor 
de jeugd van de basisscholen. Zij 
rennen één of twee kleine ronden via 
de tuin van de kerk naar de 
Meidoornlaan en langs de Lage 
Weide weer terug. Voor deze lopers is 
deelname gratis en ligt een leuke 
prijs klaar. Vanaf 10.30 start de loop 

over vijf en tien kilometer, respectie-
velijk één of twee rondes, door de 
oostkant van Limmen. De winnaars 
verdienen een plekje op het erepo-
dium. Deelname aan deze loop kost 
5 euro, te voldoen bij inschrijving (op 
het plein van Heeren van Limmen). 
Als het nodig is voor sportbeoefe-
ning is anderhalve meter afstand niet 
noodzakelijk. Na de wedstrijd dienen 
de sporters, net als toeschouwers en 
supporters deze maatregel echter 
wel te hanteren. De organisatie 
verzoekt iedereen om zich te houden 
aan de coronamaatregelen zodat het 
een geslaagde wedstrijd kan worden. 
Pak je loopschoenen uit de kast en 
wees erbij!

Katerloop 12 september gaat door

Natuurlijk waren ook de teams uit 
eigen omgeving, zoals Heiloo, 
Limmen, Egmond, Heerhugowaard, 
Alkmaar en Schoorl van de partij. Ze 
streden allen sportief en fanatiek om 
de punten. Uiteindelijk waren de 
prijzen voor de teams van buiten 
Castricum. De winnaars waren vader 
en zoon Bos (Peter en Leo) en de 
beste Stetters werden Els Hummel en 
Lida Zeeman. Het volgende toernooi 
bij De Stetters is het derde en laatste 
Schelpentoernooi op dinsdag 21 
september.

Iedereen die tussendoor zelf eens wil 
proberen om een balletje te gooien, 
is van harte welkom. Spelmateriaal is 
aanwezig en gratis te gebruiken. Kijk 
op de website www.stetters.nl voor 
informatie over de locatie op sport-
part Wouterland in Bakkum en de 
openingstijden. Op het terrein 
worden alle coronamaatregelen in 
acht genomen. Op zaterdag 11 
september zijn de clubkampioen-
schappen, die starten om 10.30 uur 
en duren tot ongeveer 16.00 uur. 
Publiek is daarbij van harte welkom.

Bakkum - Zaterdag werd bij jeu-de-boules-vereniging De Stetters een 
open toernooi gespeeld. De 24 deelnemende teams startten om 10.30 
uur onder een bleek zonnetje. Gedurende de dag werd de zon steeds 
sterker en werd het een echte nazomerdag. De teams kwamen uit heel 
Noord-Holland van Den Helder tot Hoorn en van Volendam en de Zaans-
treek tot Haarlem.

Vader en zoon Bos winnen
open toernooi De Stetters

Antoine van ‘t Veer en Els Hummel van de toernooiorganisatie zorgden ervoor dat 
alles zaterdag goed verliep. Foto: aangeleverd

Castricum - Op woensdag 15 
september staat heel sportpark 
Noord-End op zijn kop. Tussen 15.00 
en 16.00 uur organiseert FC 
Castricum weer de traditionele open 
dag. Mini’s en spelers tot 10 jaar zijn 
van harte welkom om te komen 
trainen. 
Lucas Kloprogge, hoofd jeugdoplei-
ding: ,,Het wordt een geweldige 
happening. De kinderen leren van 

gediplomeerde trainers voetballen. 
Je weet het nooit maar misschien 
zetten zij op onze open dag wel de 
eerste stappen op weg naar een prof-
carrière.” Iedereen is welkom om de 
jongste jeugd aan te komen 
moedigen. Plezier staat voorop en 
deelname is gratis. ,,Uit ervaring 
weten wij dat de kinderen met volle 
teugen genieten. En de toeschou-
wers ook.’’

FCC organiseert open dag
Jeugdspelers op het veld van FC Castricum. Foto: Sanne Boelhouwer-Lowie

Kees kon terugzien op een voor hem 
goed verlopen competitie, waarin hij 
�nishte met een moyenne van 4.27 
en een hoogste serie van 35 caram-
boles. Op de laatste speeldag 
kwamen maar weinig leden tot hun 
normale vorm, behalve Rolf Greshof 
en Jaap de Boer. Rolf had weinig 
tegenstand in zijn partij tegen Jan 
Tunteler. Na een matige start rechtte 
Rolf zijn rug en scoorde er rustig op 
los. Hij kon na zijn laatste beurt een 
stijgingspercentage laten noteren 
van 23%.

Ook Jaap de Boer moest aantreden 
tegen Jan Tunteler, die ook nu weer 
het onderspit moest delven tegen 
een goed spelende Jaap. Na de 25e 
beurt kon Jaap zijn keu opbergen 

met de winst op zak. Hij was 
tevreden met een stijgingspercen-
tage van 12% als resultaat van zijn 
inspanning. Voor Cor Stroet stonden 
er twee partijen gepland, die een 
wisselende uitslag lieten zien. Hij 
pakte wel in beide partijen de winst, 
maar alleen in zijn partij tegen Aad 
de Vries kwam hij tot een goed resul-
taat met een stijgingspercentage 9%. 
De laatste partij van de avond werd 
gespeeld door Jürgen Bolten tegen 
Gert Lute en leverde winst voor 
Jürgen op met een stijgingspercen-
tage van 4%.

Eindstand:
1. Kees Baars met 2184 punten, 2. 
Piet Zonneveld met 2114 punten en 
3. Peter Ent met 2057 punten.

Kees Baars kampioen 
libre bij BVC / WIK
Castricum - Het slot van de competitie bij biljartvereniging WIK verliep 
spannend. De eindstand werd pas op de laatste speeldag duidelijk. Kees 
Baars is kampioen libre geworden. Hoewel hij in zijn laatste partij niet 
aan zijn normale niveau kon komen, was de winst wel voor hem. Zijn 
behaalde puntenaantal was ruim voldoende om Piet Zonneveld te 
passeren op de ranglijst en Peter Ent voor te blijven.

Door Joop Bakker

FCC begon erg sterk aan de 
wedstrijd en zette vanaf minuut 1 
Wijk aan Zee onder druk. Het was in 
de 21ste minuut dat Jeroen Bakker 
de bal veroverde, net buiten de 16 
van Wijk aan Zee en Tjidde Geerts, 
die scherp stond, prima aanspeelde. 
Hij maakte met een prachtig schot 
de 1-0. De toon was gezet en niet 
veel later is het Jeroen Mooy die 
vanaf de middenlijn een één-
tweetje maakt en zo oog in oog met 
de keeper van Wijk aan Zee komt. 
Koelbloedig weet hij de 2-0 op het 
scorebord 

te zetten. In de blessuretijd is het 
Elario Zweet die de ruststand op 3-0 
zet. Na de rust gaat FCC wederom 
�itsend van start. Met een wervel-
wind vliegt Bart Kornblum aan de 
rechterkant iedereen voorbij en ziet 
zijn schot door de keeper gepareerd 
worden. Uitverdedigend Wijk aan 
Zee verliest de bal aan Jeroen 
Bakker, die deze keurig op maat 
voor het doel brengt. Erwin van 
Velzen schiet de bal kneiterhard in; 
4-0. In de 51ste minuut doet Wijk 
aan Zee toch wat terug. Het is nota-
bene Bob van der Waal, die wat jaar-
tjes terug bij FCC speelde, die de bal 
keurig op maat bij zijn spits legt, die 

hem vervolgens in schiet; 4-1.
Vier minuten later krijgt Bart Korn-
blum het weer op zijn heupen en 
gaat aan de rechterkant met hoge 
snelheid. Hij brengt de bal voor het 
doel, waar Tjidde Geerts het 
wederom keurig afmaakt. Een paar 
minuten later is het andersom. 
Tjidde Geerts speelt Bart Kornblum 
in, die met een mooie lob de bal 
over de keeper speelt en 6-1 op het 
scorebord zet. In de 63ste minuut 
weet Wijk aan Zee wederom uit een 
dood speelmoment te scoren. 

De genomen corner komt bij Mike 
van de Heide terecht, die de bal 
snoeihard inschiet. Het is wederom 
Mike van der Heide die in de 81ste 
minuut de eindstand op 6-3 zet.

Castricum - FC Castricum heeft zijn eerste bekerwedstrijd van het seizoen 
winnend afgesloten. De club won het thuisduel met 6-3 van Wijk aan Zee.

Flitsende start FCC in bekerwedstrijd
FC Castricum wist de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen vrij eenvoudig te winnen. Foto: Sandy Klaver
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Castricum - Sinds maandag zijn alle 
vestigingen van Bibliotheek Kenne-
merwaard weer open zonder de 
beperkende openingstijden die 
tijdens corona werden gehanteerd. 
Erna Winters, directeur ABC Huis (een 
bestuurlijke fusie tussen Bibliotheek 
Kennemerwaard en Artiance) is 
verheugd: ,,Tijdens corona hebben 
we onze dienstverlening moeten 
aanpassen en vooral digitaal voort-
gezet. We hebben de AfhaalBieb 
georganiseerd, waardoor leden gere-

serveerde boeken konden ophalen. 
Afgelopen maanden zijn de 
openingstijden van de vestigingen 
weer uitgebreid maar nog niet alle 
vestigingen waren volledig open. 
Sinds 6 september hanteren we de 
openingstijden zoals iedereen die 
van ons gewend was.’’ De nog 
geldende coronamaatregelen blijven 
in de vestigingen van kracht. Een 
overzicht hiervan is op www.bknw.
nl/corona en in de bibliotheken zelf 
te vinden.

Vestigingen Bibliotheek Kennemer-
waard weer maximaal open

Op de scholen en kindcentra van 
Tabijn wordt hard gewerkt om 
muziek een structurele en meer 
prominente plaats te geven in het 
onderwijs. Deze ontwikkeling wordt 
ingegeven vanuit het strategisch 
beleidsplan van de scholenkoepel, 
die ondermeer samenwerkt met 
‘Meer muziek in de klas’. Muziekdo-
cent Ingrid Bijlenga zocht contact 
met Doortje van Schagen, leerkracht 
op kindcentrum Helmgras én actief 
lid van muziekvereniging Emergo en 
met Marlies van Winkel van Toon-
beeld. Gezamenlijk met directeur 

Bertil Boers van basisschool Cunera, 
zetten zij het Tabijn Muziekfestijn op 
poten.
Dat resulteerde in een inspirerend en 
professioneel muziekaanbod voor de 
leerlingen van groep 5 tot en met 8 
van de vier Castricumse Tabijn-
scholen. De kinderen konden gratis 
inschrijven voor drie workshops en 
zo na schooltijd kennismaken met 
allerlei facetten van muziek. De leer-
lingen zijn enthousiast over de 
streetbeat-, samba- of popworkshops 
of schrijven in voor proe�essen blok-
�uit, cello of gitaar. Ook de zang-, 

musical- en dirigeerlessen zijn popu-
lair. Als hun interesse is gewekt, 
weten de leerlingen de weg naar 
meer muziekonderwijs ook na 
schooltijd te vinden.

Dit muziekfestijn bezocht op 
maandag basisschool Cunera en 
streek op dinsdag op kindcentrum 
Paulusburcht neer. Op donderdag 
stond kindcentrum Helmgras op het 
programma en op vrijdag de Visser ’t 
Hooftschool. Directeur Bertil Boers: 
,,Ik ben ontzettend trots op deze 
muzikale samenwerking binnen de 
gemeente Castricum, die een hele 
goede aanvulling is op ons eigen 
muziekonderwijs. Samen zetten we 
voor heel veel kinderen muziek op 
de kaart!’’

Castricum - In de week van 30 augustus tot en met 3 september 2021 
kreeg het Castricumse basisonderwijs een muzikale impuls. Ruim 650 
leerlingen konden tijdens het Tabijn Muziekfestijn kennismaken met 
muziek in de breedste zin van het woord.

Muziekfestijn op Tabijnscholen
De samba-percussieworkshop op kindcentrum Helmgras tijdens het Tabijn muziekfestijn. Foto: aangeleverd

Regio - Elise Zandstra is vorige week 
begonnen als interim algemeen 
directeur van werkorganisatie De 
BUCH. Ze pakt de leiding van de 
organisatie op en gaat aan de slag als 
secretaris van het BUCH-bestuur. Ze 
gaat ook verder met het doorontwik-
kelen van de organisatie op basis van 
de aanbevelingen uit de Berenschot-
evaluatie en de bestuursopdracht. 
,,Samen verder bouwen aan een 
mooie organisatie en samenwerking 
tussen de gemeenten, met leuke, 
vakkundige en gedreven collega’s. 
Lekker samen aan de slag, ik heb er 
zin in!”, reageert ze.

Het BUCH-bestuur heeft ervoor 
gekozen om de functie van algemeen 
directeur nu op interimbasis in te 
vullen. Dit betekent dat Elise Zandstra 
de functie tijdelijk gaat vervullen. Ze 
wordt ingehuurd voor een half jaar, of 
langer als dat nodig is. Het BUCH-
bestuur besluit op een later moment 
over de de�nitieve invulling van deze 
functie. 
Met Elise Zandstra heeft de BUCH een 
ervaren managing consultant 
binnengehaald. Ze was de afgelopen 
3,5 jaar algemeen directeur van 
Servicepunt 71, een samenwerkings-
verband tussen de gemeenten 

Leiden, Zoeterwoude, Oegstgeest en 
Leiderdorp. Daarvoor was ze twee 
jaar eindverantwoordelijk manager 
bij GRSA2, een gemeenschappelijke 
regeling van de gemeenten 
Cranendonck, Heeze en Valkens-
waard. Elise Zandstra volgt Dick van 
Huizen op die per 1 juli de werkorga-
nisatie BUCH heeft verlaten om 
gemeentesecretaris van Nijkerk te 
worden.

Interimdirecteur voor De BUCH

De twee hebben bewust gekozen 
voor de naam Ouderkenniscafé in 
plaats van Mama Café, omdat ook 
vaders nadrukkelijk aangemoedigd 
worden om langs te komen. 
Vanochtend is deze inloopvoorzie-
ning voor het eerst opengegaan. 
De eerste dertig (aanstaande) 
ouders die het Ouderkenniscafé 
bezoeken, krijgen een gratis 
gesponsorde goodiebag en iedere 
bezoeker krijgt een lot van een 
loterij waarbij leuke prijzen verloot 
zullen worden. Diverse winkeliers 
hebben hieraan hun medewerking 
verleend.

Kim Stolk: ,,Zelf ben ik in september 
voor het eerst moeder geworden. 
Dat is in één woord fantastisch! Wat 
is dat te gek en zo bijzonder; ik 
geniet elke dag ontzettend van 
onze kleine. Aan de andere kant 
kan ik uit ervaring vertellen dat er 
ook veel op je af komt. Je kunt je 
soms heel onzeker voelen en regel-
matig met je handen in het haar 
zitten. Het kan heel �jn zijn om met 
anderen, en helemaal met andere 

ouders, ervaringen uit te wisselen.’’ 
Het is de bedoeling dat in het 
Ouderkenniscafé gezelligheid 
voorop staat en dat verbinding 
wordt gelegd tussen verschillende 
ouders en hun kinderen.

Het doel is om (jonge) ouders steun 
en zekerheid te bieden, ouders in 
hun kracht te zetten en ervaringen 
over het ouderschap met elkaar uit 
te kunnen wisselen. Jolien, de 
jeugdverpleegkundige sluit aan om 
inhoudelijke vragen van ouders te 
bespreken en kennis met ouders 
uitwisselen. Ook zal men op zoek 
gaan naar gastsprekers om 
passende thema’s te presenteren 
tijdens de bijeenkomsten. ,,Als de 
bezoekers hier zelf ideeën hebben, 
horen wij dat graag. 

Met enige trots kunnen wij alvast 
verklappen dat zaterdag 25 
september Amina komt spreken, zij 
is een doula en begeleidt moeders 
voor, tijdens en na de bevalling. Ze 
komt vertellen over haar werkzaam-
heden en baby/kind massage.’’

Opening Ouderkenniscafé
Limmen - Het (aankomend) ouderschap brengt veel vragen met zich mee. 
Stellen die binnenkort een kindje verwachten of net ouder zijn 
geworden, kunnen vanaf nu terecht in het Ouderkenniscafé aan de 
Kerkweg 50. Het project is opgezet door jongerenwerker Kim Stolk en 
jeugdverpleegkundige Jolien de Vries.

Elise Zandstra. Foto: aangeleverd

Het gaat om de voorhistorie met de 
prominente aanwezigheid van het 
Oer-IJ bij Castricum, de bouw van 
twee havenforten door Romeinen 
rond het begin van de jaartelling in 
Velsen, de dichte bewoning in de 
Vroege Middeleeuwen bij Heiloo, de 
vele kastelen in de Late Middel-

eeuwen in de buurt van Egmond, de 
welvaart als gevolg van de uitvin-
ding van de houtzaagmolen in 
Uitgeest in de 17e eeuw en de 
industrie versus het landschap rond 
het Noordzeekanaal in de Moderne 
Tijd.
Speciaal daarvoor opgeleide gidsen 

gaan met de deelnemers van de 
excursies op weg in het gebied waar 
die bijzondere ontwikkelingsfasen 
zich hebben voorgedaan. Ze 
vertellen daar hun verhaal en laten 
zien wat je daar nog van kunt terug-
zien; soms bepaalde de omgeving 
het gebruik, een andere keer zetten 
de bewoners met ingrepen het land-
schap naar hun hand.

Vooraf inschrijven
Deelname aan de excursies is gratis. 
Er moet wel vooraf worden inge-
schreven. De excursies duren onge-
veer 2½ uur. Verdere bijzonder-
heden over de data en startlocaties 
zijn op de website www.oerij.eu te 
vinden. Wie zich echt wil voorbe-
reiden, vindt daar een korte beschrij-
ving van elke ontwikkelingsfase. 
Ook de lezingen die deskundigen 
voor de bijscholing van de gidsen 
hebben gehouden, zijn daar terug te 
zien.

Ode aan het landschap
De zes wandelexcursies vinden 
plaats in het kader van het thema-
jaar Ode aan het Landschap. De 
eerste rondleiding is op zondag 19 
september in Castricum met als 
startlocatie Huis van Hilde. Er wordt 
onder meer een bezoek gebracht 
aan de uitkijktoren op de Papen-
berg. Daar vandaan is het stroomge-
bied van het verdwenen Oer-IJ nog 
verrassend goed in het landschap 
terug te zien. 
Kijk op www.oerij.nl voor een over-
zicht van alle excursies.

Regio - Op zes zondagochtenden in september en oktober worden 
wandelexcursies georganiseerd naar locaties in het Oer-IJ-gebied die 
cruciaal zijn geweest voor de ontstaans- of bewoningsgeschiedenis van 
dit gebied in de driehoek Zaanstad-Velsen-Alkmaar. Deze zogenaamde 
icoonplekken vertellen elk voor zich een eigen verhaal over een bepaalde 
tijdsperiode.

Gratis wandelexcursies naar meest 
markante locaties in Oer-IJ-gebied

De uitkijktoren op de Papenberg in Castricum zal tijdens de eerste excursie worden 
bezocht. Foto: Stichting Oer-IJ






