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ROCOCO TAARTJE
LICHT BROSSE ROOMBOTERKOEK BODEM 
MET EEN SMEUÏGE COCOS VULLING EN ABRIKOZEN 

11,95Castricum - Stralend weer, een zeer gevarieerd aanbod op de drie podia 
en overal in het dorp kraampjes met lekkere hapjes en drankjes. De 
eerste editie van het Castricums Smaakmakers Festival had alles in zich 
om een succes te worden en dat werd het ook. Twee dagen lang konden 
bezoekers van het dorpshart zich in het afgelopen weekeinde vermaken 
en van die mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt.

Prima sfeer op nieuw culinair-
cultureel evenement in dorpshart

De band Funky Fridays van Toonbeeld Castricum. Foto: Bos Media Services

Castricum - De Vrije School, gevestigd in de voormalige Augustinusschool, is dit jaar gestart met een bijzonder project. Pauline Erbe licht toe: ,,De kinderen 
hebben met hun ouders hard gewerkt aan de realisatie van schooltuintjes op het eigen schoolplein. Met scheppen en kruiwagens werden vele stoeptegels en 
bouwzand afgevoerd en vervangen door 25 kuub compost. De bodem komt hier weer tot leven. Voedsel en bloemen zijn ingezaaid en geplant.  Kinderen uit 
groep 4-5 krijgen sinds dit voorjaar schooltuinles. Ze hebben zelf gespit, gezaaid,  geplant en bewaterd. Afgelopen vrijdag verwonderden de kinderen zich 
tijdens een les van mij over hoe alles in de vakantie periode is gegroeid, zoals tomaten, radijs, bieten, sperziebonen etc. en mocht er worden geoogst, waarop de 
emmertjes enthousiast werden gevuld met producten die rijp genoeg waren.” Tekst en foto: Hans Boot

Vrije school oogst ingezaaide tuintjes

Door Raimond Bos

Een evenement als dit leent zich er 
uitstekend voor om je culturele en 
culinaire horizon te verbreden. Je 
kunt letterlijk komen proeven van 
hapjes en drankjes die je nog niet 
kende. Op dezelfde manier kun je 
‘proeven’ van de culturele smaakma-
kers die Castricum rijk is. Je slentert 
van het ene podium naar het andere, 
want de meeste optredens duren 
maar een half uur en overlappen 
elkaar slechts voor een deel. Van 
dichter tot kinderkoor, van cabaretier 
tot klassiek ensemble en van shanty-
koor tot feestband, het was er alle-
maal en nog gratis ook! 
Her en der waren borden met een 
QR-code opgehangen. Door die code 
te scannen, konden bezoekers een 
bedrag doneren. Het geld wordt 
verdeeld onder de optredende 
artiesten. 
Lees het hele verhaal elders in deze 
krant
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Agenda sessie raad in opmaat naar begroting 2023
Donderdag 8 september 2022 

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

        

Agenda Raadsplein  
Donderdag 15 september 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

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

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

Hoe ziet een zonnepaneel, 
warmtepomp of infrarood-
verwarming eruit?
“Bent u benieuwd hoe verschillende 
energiebesparende maatregelen 
werken of hoe een warmtepomp eruit 
ziet? Dan bent u van harte welkom 
om langs te komen bij de duurzame 
showroom op zaterdagmiddag 
10 september,” aldus wethouder 
duurzaamheid, Valentijn Brouwer. 
In deze showroom kun je kleine 
en grotere maatregelen, zoals 
radiatorfolie, een infraroodpaneel of 
zonnepanelen bekijken en hier vragen 
over stellen.
  
“Een adviseur van het onafhankelijke 
Duurzaam Bouwloket en energiecoaches 
van CALorie Energie zijn deze dag 
aanwezig om u hier alles over te vertellen.” 
De showroom staat van 12.30 tot 15.30 
uur bij de ingang van de bibliotheek aan de 
Geesterduinweg.

Onafhankelijk advies
Bij de showroom zijn vrijwillige 
energiecoaches van CALorie Energie 
aanwezig. Zij informeren u graag over 
mogelijkheden tot verduurzaming. 

Het Duurzaam Bouwloket is het 
energieloket van de gemeente Castricum. 
Bewoners kunnen hier terecht voor 
gratis en onafhankelijk advies over het 
energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij 
maken van hun woning. Het Duurzaam 
Bouwloket heeft ook informatie in huis 
over de mogelijkheid van subsidie en 
financiering.

Duurzame zaterdag
Op 10 september vinden meer duurzame 
activiteiten plaats. Zo kun je bijvoorbeeld 
bij het Repair Café in de bibliotheek hulp 
krijgen van vrijwilligers bij het repareren 
van kleine kapotte spullen. Kijk voor 
meer activiteiten op de website van 
Bibliotheek Kennemerwaard via: 
www.bibliotheekkennemerwaard.nl.

Heeft u vragen?
Kunt u 10 september niet? U kunt 
voor onafhankelijke informatie contact 
opnemen met Duurzaam Bouwloket 
via www.duurzaambouwloket.nl of via 
telefoonnummer 072-743 39 56. 
Op de website van CALorie, 
www.calorieenergie.nl, kunt u zien waar 
deze vrijwilligers u mee kunnen helpen.

KWF Kankerbestrijding collecteert 
van 4 t/m 10 september 2022

Kom 10 september naar de showroom 
bij de bibliotheek in Castricum

Open Monumentendag Castricum
Op 10 en 11 september vindt de Open 
Monumentendag weer plaats. Dit jaar 
is het landelijke thema ‘Duurzaamheid’. 
Er is een programma vol lokale 
monumenten die dat weekend 
geopend zijn. Komt u ook? 

Verschillende monumenten in onze 
gemeente openen ook hun deuren. Onder 
andere Hof van Kijk-uit (met speciale 
aandacht voor een nabijgelegen bunker), 
een bijzondere langhuisstolp aan de 
Breedeweg in Castricum, korenmolen 
d’Oude Knegt in Akersloot en kerkje De 
Kemphaan op De Woude. 

Wilt u het volledige programma voor 
Castricum - en omringende gemeenten – 
lezen? Kijk op onze speciale webpagina: 
www.castricum.nl/nieuws/open-
monumentendag-op-10-en-11-september. 
Het programma is ook, samen met een 

gratis Monumentengids, af te halen in 
het gemeentehuis, de bibliotheken en 
historische musea (tijdens openingstijden). 
Tijdens het weekend van de Open 
Monumentendag kunt u het programma 
ook ophalen bij de deelnemende 
monumenten. 

Alle landelijk deelnemende monumenten 
vindt u op de website van de Open 
Monumentendag: 

19.30-20.15 uur: Commissie Trouwzaal
Commissie begrotingswijziging BUCH 
Lutke Schipholt / Slootweg / Beems 

19.30-21.00 uur: Commissie Raadzaal
Commissie aangepast Beleidsplan schuldhulpverlening 
2022 – 2026

20.15 – 21.00: Commissie Algemene Zaken*
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 14 juli 2022 
1B.   Lijst van ingekomen stukken 15 september 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 15 september 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad
Pauze

21.15-22.30 uur: Commissie diverse bestemmingsplannen:
- Bestemmingsplan Startingerweg Akersloot fase 2
- Bestemmingsplan Limmerweg 4 te Bakkum

21.15-22.30 uur: Commissie kader aanwending Enecogelden 
22.45-23.00 uur Raadsvergadering Raadzaal

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Toelating en beëdiging van dhr. T.A. de Heer als raadslid voor 

De VrijeLijst
4 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Quickscan Rekenkamercommissie BUCH naar de BUCH-

samenwerking 
6 Sluiting 

De vergaderingen bijwonen
Op donderdag 8 september en donderdag 
15 september vergadert de raad in 
het gemeentehuis. U bent van harte 
uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen 
vanaf de publieke tribune. Ook kunt u 
de vergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken via de website www.
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde 
webpagina vindt u alle vergaderstukken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen, meld u 
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bi  de gri e. 
Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * (zie agenda) is inspreken 
niet (meer) mogelijk. Voor de 
raadsinformatiebijeenkomst hoeft u zich 
niet aan te melden om uw vragen te stellen 
en opmerkingen te maken. 

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen, dan kunt u 
zich aanmelden voor het raadsspreekuur. 
Het raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de gri e  tot uiterli k .  uur op de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 19 september 2022.

onta t et de r e
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad kunt 
u bi  de gri e terecht. at kan per mail via 
raadsgri e@castricum.nl of telefonisch via 
088 909 7014, 088 9097094 of 088 909 
9082.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:
Ter hoogte van: Plantenhove in Castricum
  Overtoom in Castricum

et verkeersbesluit kunt u vinden op .o cielebekendmakingen.nl. anaf  
september 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Tijdens deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Bomen verwijderd 
voor nieuwe Rijksweg
We laten de bomen in Castricum zo 
lang mogelijk groeien. Verwijderen 
doen we alleen als het echt niet 
anders kan. En ze worden altijd in de 
omgeving vervangen. Dat gebeurt 
ook met de bomen aan de Rijksweg 
Limmen die plaats moeten maken voor 
de wegvernieuwing.

Langs het werkgebied aan de Rijksweg 
staan 280 bomen. De meeste kunnen 
blijven staan, maar voor 50 bomen is dat 
niet het geval. Het gaat om iepen en lindes. 
Zo kunnen we meer en betere oversteken 
maken  de fietspaden verbreden en een 
aantal kruisingen verbeteren. 

Er komen 54 bomen terug om de 
verwijderde bomen te vervangen. Dat 
worden verschillende soorten. Meer variatie 
is goed om boomziektes en plagen tegen 
te gaan. Bij de nieuwe aanplant komen 
wortelschermen. Dat is tegen opdrukkende 

ortels in het fietspad.

Infobijeenkomst werk Rijksweg
De Rijksweg gaat binnenkort voor ongeveer 
9 maanden op de schop. Er komt nieuw 

asfalt en er komen verbeteringen aan de 
inrichting. Dat zorgt voor meer veiligheid 
voor verkeer uit de i straten  voor fietsers 
en voor voetgangers die oversteken. Ook 
wordt de waterafvoer aangepakt: zo kan 
regenwater makkelijker weg bij veel regen 
en komt het in een berging als bu er bi  
droge tijden.

De Rijksweg is een drukke doorgaande 
weg. Het werk gaat gepaard met 
wegafsluitingen. Overlast, omrijden en 
vertragingen voor het verkeer zijn helaas 
onvermijdelijk.  Bewoners en ondernemers 
langs de weg gaan dit merken, maar ook 
wie elders in de gemeente woont en de 
weg op gaat, krijgt er mogelijk mee te 
maken.

Wie meer wil weten over de 
werkzaamheden, de planning en de 
gevolgen voor het verkeer, kan terecht 
op een inloopbijeenkomst, dinsdag 13 
september in de Vredeburg Limmen. 
Binnenlopen kan op elk tijdstip tussen 
19.00 en 21.00 uur.

Zie ook: www.Castricum.nl/Rijksweg

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Aangevraagd

Brahmslaan 8a in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
29 augustus 2022 (Z22 089310)
‘t Kieftenland 42 in Limmen, het uitbreiden van de woning, datum ontvangst 
1 september 2022 (Z22 089887)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, 
verzenddatum 31 augustus 2022 (Z22 083020)
Binnengeest 49 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
26 augustus 2022 (Z22 083635)
Bloemgaarde 28 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
31 augustus 2022 (Z22 088461)
Dopheide 19 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 31 augustus 
2022 (Z22 088379)
Esdoornlaan 26 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 
25 augustus 2022 (Z22 079354)
Korte Cieweg 30 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
26 augustus 2022 (Z22 083641)
Mozartlaan 65 Akersloot, het brandveilig gebruik van de OBS Rembrandtschool 
(Z22 073567)
Oude Parklaan 102, 102a t/m 102z te Castricum en Oude Parklaan 104, 104a 
t/m 104k en 104m t/m 104n en 104p t/m 104w te Castricum (Oude Parklaan 
vlek I), het wijzigen van de indeling van zes appartementen na verleende vergunning, 
verzenddatum 29 augustus 2022 (Z22 087149)
Van Uytrechtlaan 25 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
25 augustus 2022 (Z22 079504)
Wielewaal 11 in Castricum, het uitbreiden van woning en vervangen van de kap, 
verzenddatum 30 augustus 2022 (Z22 076709)
Zeeweg 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477 en 479 in Castricum, het vervangen van 
8 oude strandhuisjes voor nieuwe, verzenddatum 26 augustus 2022 (Z22 088263)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Boccherinistraat 41 in Castricum, het kappen van een eikenboom, verzenddatum 
31 augustus 2022 (Z22 080154)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Sokkerwei 4 en 6 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand, 
(WABO2100108)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 17 augustus 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze 
termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Kermis Limmen 2022 in feesttent 
op vrijdag 9 september t/m maandag 12 september 2022 in Limmen, 
Dusseldorperweg 56 en Vislaantje in Limmen, verzenddatum 29 augustus 2022 
(Z22 080601)
Pilot tijdelijk gewijzigde terrasvergunning m.b.t. sluitingstijd terras 
Grandcafé Balu in de maanden september 2022, juni 2023 en september 
2023 tot 01.00 uur, Dorpsstraat 35a in Castricum, verzenddatum 
1 september 2022 (Z22 089830)
Pilot tijdelijk gewijzigde terrasvergunning m.b.t. sluitingstijd terras Johnny’s 
Café in de maanden september 2022, juni 2023 en september 2023 tot 01.00 
uur, Dorpsstraat 35c in Castricum, verzenddatum 1 september 2022 (Z22 089836)
Pilot tijdelijk gewijzigde terrasvergunning m.b.t. sluitingstijd terras restaurant 
Brutaal in de maanden september 2022, juni 2023 en september 2023 tot 01.00 
uur, Dorpsstraat 35b in Castricum, verzenddatum 1 september 2022 (Z22 089828)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De zomerdienstregeling van de veerpont van Akersloot is aangepast. In de 
periode van 6 april tot 1 november zal de veerpont in het vervolg varen op de 
volgende tijden:

Wijziging zomerdienstregeling veerpont Akersloot

Deze wijziging gaat in per 1 oktober 2022. Dit houdt in dat de veerpont van 1 oktober 
2022 tot 1 november 2022 al via de aangepaste zomerdienstregeling vaart. 

Maandag 7.00 – 22.00 uur
Dinsdag 7.00 – 22.00 uur
Woensdag 7.00 – 22.00 uur
Donderdag 7.00 – 22.00 uur

Vrijdag   7.00 – 22.00 uur
Zaterdag 8.00 – 22.00 uur
Zondag   8.00 – 22.00 uur



Bekendmaking van voornemens 
tot verkoop van gemeentegrond
De Hoge Raad heeft op 26 november 
2021 geoordeeld dat een overheids-
lichaam dat een onroerende zaak wil 
verkopen, gelegenheid moet bieden 
aan (potentiele) gegadigden om mee 
te dingen naar deze onroerende 
zaak, indien er meerdere gegadigden 
zijn voor de aankoop van de des-
betreffende onroerende zaak of 
redelijkerwijs te verwachten is dat er 
meerdere gegadigden zullen zijn. Dit 
houdt in dat het overheidslichaam de 
koper moet selecteren aan de hand 
van objectieve, toetsbare en redelijke 
criteria. De verplichting vloeit voort 
uit het gelijkheidsbeginsel, dat in 

deze context strekt tot het bieden van 
gelijke kansen.

Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat 
of redelijkerwijs mag worden aangenomen 
dat op grond van objectieve, toetsbare 
en redelijke criteria slechts één serieuze 
gegadigde in aanmerking komt voor de 
aankoop. In dat geval moet het voornemen 
tot een-op-een verkoop wel gemotiveerd 
bekend worden gemaakt.

De gemeente Castricum is voornemens 
om het perceel gelegen naast de Rijksweg 
68 te Limmen, kadastraal bekend 
gemeente Limmen, sectie A no. 3991 

gedeeltelijk ter oppervlakte van ca. 54 m2

te verkopen aan Quartet Projecten BV. 
Naar de mening van de gemeente staat 
vast dat de beoogde koper kan worden 
aangemerkt als enige serieuze gegadigde 
omdat:
- de te verkopen grond alleen en direct 

grenst aan het perceel Rijksweg 68;
- de te verkopen grond integraal deel 

uitmaakt van de voorgenomen (her) 
ontwikkeling van het perceel Rijksweg 68 
te Limmen.

Het feit dat een voornemen tot verkoop 
bekend wordt gemaakt betekent niet dat 
de gemeente al definitief tot verkoop heeft 

besloten. Ook betekent het niet dat met de 
koper overeenstemming is bereikt of zeker 
is dat er overeenstemming zal worden 
bereikt.

Reactietermijn
Bent u van mening dat ook u gelet op 
het gelijkheidsbeginsel als gegadigde in 
aanmerking komt voor de aankoop van de 
in deze publicatie omschreven grond dan 
kunt u tot 27 september 2022 een reactie 
voorzien van een motivering toezenden 
aan de gemeente Castricum, afdeling 
Plannen en Projecten, t.a.v. Richard van 
den Haak, telefoonnummer 14 0251 of via 
mailadres richardvandenhaak@debuch.nl
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Margreet: ,,Als je je partner verloren 
hebt, kom je in een nieuwe wereld 
terecht. Je komt los te staan van het 
normale leven. Soms is dat moeilijk 
uit te leggen aan familie en vrienden. 
Als je met lotgenoten praat, is een 
half woord daarentegen vaak al 
genoeg. Het is dan �jn dat je 
begrepen wordt en niets hoeft uit te 
leggen.’’ Nel sluit aan: ,,Rouwenden 
voelen zich inderdaad vaak onbe-
grepen en begrijpen zichzelf soms 
ook niet, in een tijd waarin het snelle 
leven overheerst. Rouwen is het 
hervinden van jezelf en ontdekken 
hoe je weer kunt zorgen voor jezelf 

en ook weer zin in het leven kunt 
krijgen. Het is hard werken, mensen 
zijn vaak moe in een rouwperiode.’’ In 
elke bijeenkomst (in totaal acht 
bijeenkomsten) bespreekt men een 
ander thema dat betrekking heeft op 
aspecten van het rouwproces. De 
deelnemers kunnen zelf ook thema’s 
inbrengen. 
De groep komt vanaf 13 oktober om 
de twee weken bij elkaar. Informatie 
over de kosten en aanmelden bij Nel 
Groen (06 23205300 / phm.
coumans@ziggo.nl) en Margreet de 
Jongh (06 22973186 / margreetde-
jongh@gmail.com).

Ondersteuning bij rouw na 
partnerverlies
Castricum - In oktober start vanuit Welzijn Castricum een gespreksgroep 
rouwondersteuning voor mannen en vrouwen die hun partner verloren 
hebben. Nel Groen en Margreet de Jongh, gecerti�ceerd rouwbegelei-
ders met jarenlange ervaring in het begeleiden van groepen, gaan de 
groep begeleiden.

Margreet de Jongh en Nel Groen. Foto: aangeleverd

Met deze exposities wordt voor de 
tiende keer invulling gegeven aan 
de gezamenlijke passie voor natuur 
en kunst in de Tuin van Kapitein 
Rommel. De Tuin is een unieke plek 
in Castricum. 
Voor ‘Kunst in de Tuin’ nodigt 
kunstenares Anja Jonker verschil-
lende kunstenaars uit om in deze 
natuurlijke oase te exposeren. Zij 
zoekt de samenwerking en verbindt 
de kunstenaars met de tuin en met 
elkaar. Hierdoor ontstaat een magi-
sche, creatieve en natuurlijke 
versmelting. ,,Het wordt een broed-
plaats. Daar krijg ik vleugels van’’, 
zegt Anja Jonker. De expositie laat 
een verscheidenheid aan zeer 
verschillende vaardigheden van vijf 
kunstenaars zien; een mix van 
design, ambacht, dichtkunst en 
klankkunst.

Thema
Vleugels, vliegen en het over-
winnen van de zwaartekracht, één 
van de vier natuurkrachten. De 
zwaartekracht, de aantrekkings-
kracht die twee of meer lichamen 
op elkaar uitoefenen. Met vleugels 
daag je deze natuurkracht uit en 
kun je vliegen en dansen in de 
wind. Maar ook je geest laten 
vliegen, het even ontsnappen aan 

het alledaagse en je verbeelding 
laten gaan. Daarmee ontstaat het 
thema van deze Kunstweek: ‘Licht 
en Zwaartekracht’.

Exposanten
Anja Jonker brengt het beeld 
‘Hemelladder’, geïnspireerd op het 
gedicht ‘Hemelsleutel’’ van Susanne 
van Rhenen, dat in de Tuin van 
Kapitein Rommel ontstond. Jola 
Geldermans is ervaren portret-
beeldhouwster uit Beverwijk. De 
koppen die ze maakt hebben 
karakter. Met veel passie gaat Jola 
op zoek naar de kern van haar 
model. Jola maakt werk in opdracht 
en maakt daarnaast vrij werk. Ze 
komt met ‘Portret van Nina Simone’ 
en vrouwenportretten uit zonnig 
Afrika. Erik Bakker is vormgever en 
muzikant. Geïnspireerd door 
prachtig hout uit de Jungle maakt 
Erik zijn objecten. Hij plaatst ze in 
de juiste stand en geeft ze een 
nieuwe functie en dan is er licht. 
Toegepaste kunst mogen zijn 
lampen genoemd worden. Susanne 
Van Rhenen is dichteres, natuurgids 
en fotografe. Zij dicht zwaar en 
licht. Over beestjes en vlinders. 
Over natuur die vergaat en 
ontstaat. Ze fotografeert met een 
scherpe blik al het kleine gewriemel 

dat ons vaak ontgaat. Marije 
Samuels speelt met klanken en 
materialen uit de natuur. In de 
natuur is niet alles wat het lijkt te 
zijn. De metaforen die de natuur 
ons laat zien verwerkt Marije 
Samuels graag in haar werk.

Castricum - De Tuin van Kapitein Rommel organiseert van 12 tot en met 
18 september ‘Kunst in de Tuin’ met het thema ‘Licht en Zwaartekracht’. Er 
zijn kunstwerken te zien van Erik Bakker, Jola Geldermans, Marije 
Samuels, Susanne van Rhenen en Anja Jonker. De openingstijden zijn van 
09.30 tot 16.30 uur (zaterdag en zondag vanaf 10.30 uur) en de toegang 
is gratis.

Kunst in Tuin van Kapitein Rommel

Een lamp gemaakt door Erik Bakker. 
Foto: aangeleverd

Castricum - In het komende week-
einde is de Sint Pancratiuskerk op 
beide dagen geopend voor het 
publiek. Bezichtigen is mogelijk van 
12.00 tot 16.00 uur. In de kerk is 
momenteel de iconenexpositie van 
Cor Kroone te zien. Joost Doodeman 
zal het monumentale Davidorgel 
weer laten klinken. Tevens zal hij om 
14.45 uur optreden met het Vocaal 
ensemble ’t Octet. Deze gelegen-

heidsensemble speelt a capella 
liederen uit de renaissance. Uit Duits-
land van Hassler: Nun fanget an ein 
guts Liedlein. 
Uit Frankrijk een paar chansons over 
de liefde, waaronder het bekende 
Belle qui tiens ma vie. Uit Engeland 
een lied van King Henry VIII: April is 
in my mistress’ face. Uit Nederland 
tenslotte het liefdeslied Als ick u 
vinde van Hubert Waelrant en het 

wat weemoedige Ich segh adieu van 
Clemens non Papa.
Om 15.30 uur (op beide dagen) zal 
Joost Doodeman samen met dwars-
�uitiste Irene Brugman optreden met 
de volgende prachtige muziek: �uit-
sonates van Vivaldi en Quantz, van 
Bach het elegante Siciliano in Es en 
het Ave Maria gebaseerd op de 
prelude in C uit het Wohltempe-
riertes Klavier. Van de 18e-eeuwse 

Franse componist Blavet de sonate 
no 6 in a. Ook zullen de aantrekke-
lijke variaties over Greensleeves 
klinken en een dromerige Sicilienne 
van de Belgische componist Marcel 
Poot.

Irene Brugman is opgeleid als 
docente dwars�uit aan het Conserva-
torium Alkmaar. In Castricum heeft 
ze haar eigen lespraktijk aan huis. 

Tevens maakt ze deel uit van blazers-
ensemble Septentriones en geeft ze 
klankconcerten met dwars�uit, Indi-
anen-en bamboe�uit, klankschalen 
en lier. Regelmatig werkt ze op 
projectbasis samen met andere 
musici. In de kerktuin is zondag zeer 
waarschijnlijk een optreden van het 
blazersensemble van Emergo om 
14.00 uur. Zie www.muziektuinen.nl 
voor informatie hierover.

Twee dagen live muziek in Sint Pancratiuskerk





Buitenaula’s 
     Westerveld

Slingerpaadjes, prachtige doorkijkjes en een heuvelachtig landschap: wij bieden 
u de mogelijkheid voor een afscheid in de prachtige natuur van ons gedenkpark. 
Onze intieme buitenaula Torenduin is prachtig gelegen midden in het duingebied, 
terwijl buitenaula Vijverpark ook passend is voor een groter gezelschap.

Meer informatie? 
Kijk op onze website of neem contact met ons op om eens een kijkje te nemen.

Duin en Kruidbergerweg 2-6, 
1985 HG Driehuis
Postbus 45, 1970 AA IJmuiden

0255 – 51 48 43
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl

Torenduin

•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.

* U kunt ons dag en nacht bereiken.
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

     

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen

072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

www.uitvaartverzorging-groot.nl

Rituelen 
verbinden

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl/columns

verbinden

Scan QR-code voor: 

Het mooie ritueel van 
Hospice Egmond
Dag en nacht bereikbaar 072 507 04 77

Rituelen 
verbinden

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl/columnsBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl/columns

Scan QR-code voor: 

Het mooie ritueel van 
Hospice Egmond
Dag en nacht bereikbaar 072 507 04 77

Rituelen 
verbinden

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl/columns

Scan QR-code voor: 

Het mooie ritueel van 
Hospice Egmond
Dag en nacht bereikbaar 072 507 04 77

Driehuis - Gedenkpark 
Westerveld is niet alleen 
een bijzonder decor voor 
monumenten en graven, 
maar ook voor een 
plechtigheid in een van 
onze buitenaula’s. 
Verscholen tussen 
bomen ligt de Toren-
duin. De bankjes staan 
hier in een cirkel en 
bieden zitplekken voor 
ongeveer dertig gasten. 
Buitenaula Vijverpark is, 

door de ligging in weids 
graslandschap, geschikt 
voor grotere gezel-
schappen. Ook buiten 
kan gesproken worden 
en is het mogelijk 
muziek te maken of af te 
spelen. 

Tijdens een buitenplech-
tigheid houdt Wester-
veld altijd een binnen-
ruimte vrij voor onver-
wachtse buien.

Catering in de 
openlucht
Napraten met een hapje 
en een drankje, tussen 
bomen en de geluiden 
van de natuur? 
Na het afscheid nog een 
moment van samenzijn 
in de buitenlucht?

Ook dat kan, alles is 
bespreekbaar. Kijk op 
www.bc-westerveld.nl 
voor meer informatie.

Een plechtigheid buiten: Westerveld 
biedt alle mogelijkheden

Buitenaula Vijverpark - Begraafplaats & Crematorium Westerveld. Foto: aangeleverd
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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 uw BSN-nr, zorg 
dat u dit paraat heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoek-
stra, Coppoolse en Leemhuis/vd 
Maarel. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes.  
Praktijk Coppoolse gesloten van 
5-9 t/m 9-9

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
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

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Kapelaan Jaider.

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

VRIJDAG 9 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, kapelaan Jaider m.m.v. 
Annie Assendelft en Ria Peters.

ZONDAG 11 SEPTEMBER 
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Rik Willemsen, 
MvdH. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestream-
link op www.pkcastricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. H. H. 
Ruitenbeek.

R.K. Parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur, 
Euch./Famviering met R. Hoog-
enboom en Kinderkoor. Opening 
Schoenendoosaktie.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, rector Jeroen de Wit 
met Heren Koor

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Sietse Oppenhuizen. 
Via https://www.egcastricum.nl/
go/livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Woord- en Commu-
nieviering met Caeciliakoor. 
Voorganger: Pastor K. Kint.

MAANDAG 12 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 13 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Vervolg voorpaginaverhaal

Het eerste optreden op het Bakkers-
pleintje is zaterdagmiddag net 
gestart, als iets verderop Hoyi en 
Sophie nog bezig zijn met het 
inrichten van hun kraampje. Ze zijn 
medewerkers van ijssalon Onder Nul 
uit Limmen en verkopen op het 
Castricums Smaakmakers Festival 
hun bubble tea. Dit drankje is in Azië 
al jaren populair, maar vond zijn weg 

via de Verenigde Staten uiteindelijk 
ook naar Nederland. Met name onder 
jongeren is het drinken ervan een 
ware hype geworden. ,,Het komt van 
oorsprong uit Taiwan’’, vertelt Hoyi. 
Hij schat in dat zijn ijssalon voor-
alsnog de enige in onze regio is waar 
bubble tea verkocht wordt. Maar wat 
is het precies? ,,Een soort ijsthee, met 
gelatinebolletjes of zogenoemde 
boba-parels, gemaakt van tapioca of 
cassave.’’ Een dorstlesser? ,,Ja, maar 
dat hangt er wel vanaf hoe zoet je 
het maakt.’’

Foodtruck
Op het plein voor de dorpskerk trekt 
een prachtige foodtruck de 
aandacht. De authentieke Bedford 
draagt de naam ‘Keuken van Mark’, 
maar is vandaag een soort verleng-
stuk van restaurant ’t Eethuysje. 
Foodtruckeigenaar Mark en restau-
ranteigenaar Michiel zijn bekenden 
van elkaar en delen hun passie voor 
culinaire verwennerij. Allebei streven 
ze ernaar om de gasten net iets meer 
te bieden dan het gewone. Mark: 
,,Vandaag bereiden we onder meer 
pekingeend met een �ensje en een 

lobsterrol met citroen. Alles wordt 
gemaakt volgens de receptuur van 
Michiel en geserveerd in de stijl van ’t 
Eethuysje.’’ Al snel wordt het gezellig 
druk op het terras rond de foodtruck, 
waar chansonnier Edouard inmiddels 
zijn liedjes ten gehore brengt.

Kaasspiesjes
Veel plaatselijke ondernemers 
schreven zich in voor deelname aan 
het evenement. Zo ook het Kaaswin-

keltje uit de Torenstraat. Eigenaresse 
Loes heeft met haar schoonzus 
Amanda en diens zus Jessica een 
kraampje ingericht met kaasspiesjes 
en kaasplankjes. Ook producten als 
nootjes en kaasblokjes zijn voor-
handen, evenals kaaskoekjes en 

verschillende soorten wijn. Het 
bedrijf had al wat ervaring opgedaan 
met straatverkoop tijdens de 
zondagsmarkten, maar het deel-
nemen aan een heuse proeverij vergt 
toch nog wel wat extra geregel. ,,Een 
extra koelkast erbij was wel handig 
geweest’’, constateren ze al snel. Toch 
weten ze het met de beschikbare 
apparatuur prima te redden en de 
kraam ziet er pico bello uit. Een mooi 
visitekaartje voor het bedrijf, dat 
deze maand precies een jaar bestaat.

BBQ-les
Op het horecaplein valt een bord op 
met de tekst: hier wordt BBQ-les 
gegeven. Voor het team van slagerij 
Van der Meer is het letterlijk een 
thuiswedstrijd, want de kraam staat 
amper dertig meter van de zaak af. 
Eens in de maand verzorgt een team 
van de slagerij in samenwerking met 
Johnny’s Café een workshop om 
bezoekers de �jne kneepjes van het 
barbecueën bij te brengen. ,,Het café 
verzorgt de speciaalbiertjes, wij het 
vlees’’, vertellen Steijn en Rox. Op zich 
is barbecueën niet heel moeilijk, 
maar er zijn wel wat aandachts-
puntjes. Wat doen mensen vaak fout? 
,,Een veel gemaakte fout is dat 
mensen het vlees te ver laten garen. 
Ook weten mensen soms niet precies 
hoe ze het vlees moeten snijden.’’ 
Vandaag hoeven de bezoekers niet 
zelf aan de slag. Ze kunnen naar 
eigen smaak een portie kippeling, 
spareribs of een tapasplankje 
bestellen.

Shanty’s
Zeg je Castricum, dan zeg je ook 
shantykoor De Skulpers. Deze groep 
valt de eer te beurt om zaterdag het 
eerste optreden op het horecaplein 
te mogen verzorgen. Het zou ook 
meteen het voorlopig laatste open-
bare optreden van het koor zijn, 
omdat dirigent Marcel Klaver enige 
tijd niet beschikbaar is. Maar tijdens 
het Castricums Smaakmakers Festival 
werd nog even vol gas gegeven. 
Bekende liederen als ‘Het kleine café 
aan de haven’, ‘Ketelbinkie’ en ‘Als het 
golft’ klonken door de straten en er 
werd volop meegezongen. Aan alles 
was te merken: Castricum was weer 
toe aan een leuk feestje. Het evene-
ment is volgens velen zeker voor 
herhaling vatbaar. Inmiddels zijn al 
suggesties geopperd om het in de 
toekomst te combineren met de jaar-
lijkse kermis.

Castricum geniet een weekend lang 
van smaakmakers in de felle zon

Restaurant De Oude Keuken was met een foodtruck van de partij. 
Foto: Bos Media Services

Meerstemmig koor Cantare trad zondagmiddag op. Foto: aangeleverd

Een spontaan optreden van de dansers van ClubMariz op het plein voor de 
dorpskerk. Foto: aangeleverd
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Heiloo - Op zaterdag 24 september 
presenteert de Cultuurkoepel: Leks 
Compagnie. In de persoonlijke 
muziektheatervoorstelling ‘De Weg’ 
neemt zangeres en harpiste Ekate-
rina Levental het publiek mee op de 
weg die zij als tiener a�egde. Toen zij 
en haar familie na het uiteenvallen 
van de Sovjet-Unie niet in Oezbeki-
stan konden blijven door oplaaiend 
antisemitisme, waren zij gedwongen 
door verschillende landen te trekken. 
Ekaterina Levental speelt harp, zingt, 
danst en vertelt over haar afkomst en 
hoe die van de ene op de andere dag 
bepalend werd in het alledaagse 
leven. En hoe ze daarna haar weg 
zocht naar het sprookje, zoals ze dat 
kende uit het theater. 
Een voorstelling over afwijzing, 
verlies, veerkracht en hoop, gezien 
door de ogen van een tiener. Geïllus-
treerd door prachtige muziek mag 
deze bijzondere solovoorstelling 
gerust een pareltje genoemd 

worden. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten 
à 15 euro zijn online te koop via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en aan 
de deur.

Cultuurkoepel presenteert: 
Leks Compagnie met ‘De weg ‘

Zangeres en harpiste Ekaterina 
Levental. Foto: aangeleverd

Door monumenten toegankelijk te 
maken tijdens de Open Monumen-
tendagen wordt aandacht gevraagd 
voor het behoud van dit bijzondere 
cultureel erfgoed voor een breed 
publiek. Het markante gebouw van 
archeologiemuseum Huis van Hilde 
is geopend in 2015 en is geen monu-
ment, maar bevat wel een schat aan 
verhalen over de vroegere bewo-
ningsgeschiedenis van de provincie 
Noord-Holland.

Van boven de grond naar onder de 
grond
De ruim duizend archeologische 
vondsten en zestien mens�guren in 
Huis van Hilde vertellen het verhaal 
over de geschiedenis van de 
provincie en haar bewoners. Met een 
bezoek aan Huis van Hilde tijdens de 
Open Monumentendagen worden zo 

de verhalen die achter de muren van 
de monumenten schuilen verbonden 
met de verhalen die de sporen en 
vondsten van onder de grond ons 
vertellen. Zondag 11 september leer 
je hier meer over tijdens de gratis 
rondleiding ‘Hildes tour door de tijd’ 
om 13.30 uur. Beide dagen is ook de 
ArcheoHotspot geopend van 13.00 
tot 16.00 uur en kan jong en oud in 
de huid kruipen van een archeoloog 
en helpen met het sorteren van 
beerputmateriaal.

Informatie
Huis van Hilde is dinsdag tot en met 
zondag geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Op zaterdag 10 en zondag 11 
september is Huis van Hilde gratis 
toegankelijk voor iedereen. Kijk op 
www.huisvanhilde.nl voor meer 
informatie.

Gratis toegang Huis van Hilde 
tijdens Open Monumentendagen
Castricum - Archeologiemuseum Huis van Hilde is al gratis te bezoeken 
met een Museumkaart, maar tijdens de Open Monumentendagen op 
zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 is het museum gratis toegan-
kelijk voor iedereen.Dit jaar is het landelijke thema Duurzaamheid, met 
als slogan Duurzaam duurt het langst. Op www.openmonumentendag.nl 
is te zien welke monumenten in Castricum en andere gemeenten te 
bezoeken zijn.

Archeologiemuseum Huis van Hilde aan het Westerplein 6 in Castricum. 
Foto: Lucienne van der Stouwe

Het nieuwe boek is een historische 
roman over Anna Witsen (1855-1889) 
en haar strijd voor onafhankelijkheid. 
‘Wat stilte wil’ vertelt het leven van 
een vrouw op een kantelpunt in de 
geschiedenis: de opkomt van de 
vrouwenbeweging, het Palingoproer 
in de Jordaan, de opening van het 
Concertgebouw en de stormachtige 
literaire entree van de Tachtigers.
Zingen is Anna’s grote geluk. Zij heeft 
de stem, de opleiding, het talent en 
de ambitie. Een carrière als zangeres 

is echter voor een meisje uit haar 
milieu ondenkbaar. Maar we 
schrijven 1885: de tijden lijken te 
veranderen. Gesterkt door de eigen-
zinnigheid en vrijheidszin van schrij-
vers als Kloos, Verwey, Van Eeden en 
Van Deyssel, in wier entourage zij 
terechtkomt door haar broer Willem, 
durft Anna haar eigen weg te gaan.
Over de uitkomst van Anna’s strijd 
om onafhankelijkheid schreef 
Herman Gorter een van de 
beroemdste Nederlandse gedichten: 

In de zwarte nacht is een mensch 
aangetreden. Met ‘Wat stilte wil’ geeft 
Arthur Japin Anna Witsen alsnog een 
stem en vertelt hij het verhaal van 
haar worsteling. Behalve Gorter 
raakten ook diverse andere kunste-
naars geïnspireerd door Anna’s lot. In 
welke mate Frederik van Eeden – die 
haar goed kende – zijn Hedwig uit 
‘Van de koele meren des doods’ ook 
mede naar Anna modelleerde, valt 
echter niets met zekerheid te 
zeggen.

Castricum - Op vrijdagvond 9 september om 20.00 uur vertelt Arthur 
Japin over zijn nieuwste roman, ‘Wat stilte wil’. De entreeprijs bedraagt 5 
euro inclusief een kop ko�e en/of een drankje. Reserveren via www.
kantoorboek.nl is inmiddels niet meer mogelijk, de lezing is uitverkocht.

Arthur Japin bij boekhandel Laan

Schrijver Arthur Japin. Foto: aangeleverd

De nieuwe roman ‘Wat stilte wil’.
Foto: aangeleverd

Castricum - Shantykoor De Skulpers 
ziet zich genoodzaakt de Vrienden 
van-avonden af te gelasten. De 
avonden waren gepland voor 30 
september en 1 oktober. Als reden 
voor het annuleren van de optredens 
noemt het koor de verhindering van 

dirigent Marcel Klaver. Hij moet een 
medische ingreep ondergaan en zal 
enige tijd nodig hebben voor het 
herstellen daarvan. Het koor mikt nu 
op het verplaatsen van de avonden 
naar 2023. Degenen die toegangs-
kaarten hebben gekocht bij Boek-

handel Laan, The Read Shop of 
Family Bakkum, kunnen deze terug-
brengen. Zij krijgen het aankoopbe-
drag retour. Kaarten kunnen ook 
worden bewaard en te zijner tijd 
worden ingeruild voor nieuwe 
kaarten.

Skulpers blazen optredens af

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur

zaterdag 20.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Pink Moon
vrijdag 20.00 uur

zaterdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
Soof

vrijdag 15.00 uur
zondag 15.00 uur  maandag 20.00 uur

Alcarràs
donderdag 20.00 uur

zondag 19.30 uur
Mes frères, et moi

vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Where the Crawdads Sing
zondag 12.30 uur

DC Club van Super-Pets (NL)
zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

Minions: 
Hoe Gru superschurk werd

Programma 8 sept t/m 14 sept

Als Iris volkomen onverwacht van 
haar vader Jan te horen krijgt dat hij 
genoeg heeft van het leven en ermee 
wil stoppen, wordt ze gedwongen de 
totale absurditeit van de situatie 
onder ogen te komen. Terwijl de 
vastgelegde datum nadert, besluit 

Iris om van het schijnbaar geoliede 
draaiboek van haar broer af te 
wijken. 
Ze probeert met alle macht een 
antwoord bij haar vader los te krijgen 
op de enige vraag die er voor haar 
toe doet: waarom?

Pink Moon

Soof heeft eindelijk haar leven lekker 
op de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof 
loopt prima en de kinderen zijn groot 
en klaar om uit te vliegen. Soof 
houdt als vanouds alle ballen in de 
lucht, voor iedereen. Op het moment 
dat ze slecht nieuws krijgt, komt 

Sascha thuis en stelt haar verloofde 
voor. Soof grijpt het huwelijk van 
haar dochter met beide handen aan 
om haar kop in het zand te steken. 
Soof moet leren zelf ook eens hulp 
toe te laten, omdat ze die hulp waard 
is en haar familie van haar houdt.

Soof 3 (voorpremière)





12 inderegio.nl • 7 september 2022NIEUWS

Door Hans Boot

Niek werd 10 maart 1933 geboren 
in Zuidschermer en bracht daar zijn 
jeugd door. Riet zag het levenslicht 
8 april 1937 in Akersloot en groeide 
daar ook op. Niek vertelt hoe hij Riet 
leerde kennen: ,,In 1958 werd er op 
de boerderij van mijn ouders een 
feest gegeven ter gelegenheid van 
twee zussen die getrouwd waren. 
Men vond dat ik daarvoor ook maar 
een meisje moest uitnodigen. Mijn 
broer Cor uit Akersloot tipte mij 
door te zeggen dat hij een leuk 
buurmeisje had die ik wel zou 
kunnen vragen. Dat was Riet en ze 
kwam op het feest.’’

Riet vult aan: ,,We kregen al snel 
verkering, maar trouwen zat er nog 
niet in omdat het moeilijk was om 
een huis te krijgen. In 1962 kregen 
we dit huis aangeboden, dat toen 
door de gemeente werd verhuurd. 
We begonnen met ƒ 14,70 per week 
en dat bedrag werd wekelijks opge-

haald. Dat vonden we zo’n gedoe 
dat we voorstelden om de huur 
maandelijks te betalen. Na zo’n tien 
jaar konden we de woning kopen 
en daar hebben we dankbaar 
gebruik van gemaakt. We wonen er 
nog met heel veel plezier en zolang 
we gezond blijven gaan we hier nog 
niet weg.’’

Moestuin
Ondertussen werkte Niek uiteraard 
voor de kost en was in dienst van 
verschillende werkgevers: ,,Na de 
ambachtsschool werd ik machine-
bankwerker bij Brinkman Liften-
bouw in Alkmaar. Nadat ik een half 
jaar had gevaren bij de KNSM en 
mijn dienstplicht had vervuld bij de 
Marine, ging ik in 1957 als machinist 
aan de slag bij Van Gelder Papier en 
vanaf 1981 tot mijn pensioen in 
1991 werkte ik als werktuigbouw-
kundige bij de PEN-centrale in 
Velsen.”
Riet runde tot haar trouwen de huis-
houding op de boerderij van de 

familie Veldt. Daarover zegt ze: ,,In 
die tijd was dat nog heel gewoon 
dat je stopte als je gehuwd was. 
Bovendien moest ik thuis zijn toen 
we kinderen kregen en omdat Niek 
altijd onregelmatige diensten had.’’

De hobby’s van het diamanten paar 
zijn op één hand te tellen, maar 
daarom niet minder belangrijk. 
Niek: ,,Ik heb een grote moestuin 
aan de Westerweg, waar ik heel vaak 
ben te vinden. Ook verzorg ik af en 
toe de geiten van onze oudste zoon. 
Verder heb ik veel vrijwilligerswerk 
voor de katholieke kerk gedaan en 
ben ik nog steeds actief bij de 
papierinzameling voor basisschool 
De Brug.’’

Riet is op een andere manier 
verbonden met de kerk: ,,Ik zing al 
meer dan veertig jaar bij het dames-
koor. Daarnaast �ets ik graag hier in 
de omgeving en doe dat ook samen 
met Niek.’’

Vriendschap
Op de vraag wat het geheim is van 
zo’n langdurige relatie, antwoordt 
het stel unaniem: ,,De basis is altijd 
goed geweest en eigenlijk zijn we 
ons hele leven met weinig tevreden 
geweest.’’

Niek en Riet kregen vier kinderen, 
waarvan de zoons Kees (1963), 
Richard (1967) en dochters Marian 
(1965) en Judith (1970). Drie van de 
vier wonen er in Akersloot en Judith 
in Uitgeest. Daarnaast werd het 
diamanten paar verblijd met zeven 
kleinkinderen.

Met familieleden en vrienden werd 
de diamanten bruiloft op de 
trouwdag gevierd bij Wildschut in 
Heiloo.

Riet: ,,Al onze eerdere huwelijks-
feesten hebben we altijd in de 
Vriendschap hier gevierd, maar die 
bestaat niet meer en dus moesten 
we uitwijken. Daardoor hebben we 
ook weinig gezien van het Rock ’n 
roll Festival in het dorp.’’ Waar Niek 
aan toevoegt: ,,Maar we hebben er 
genoeg van gehoord...’’

Akersloot - Niek van Diepen en Riet van der Eng wonen al zestig jaar naar 
alle tevredenheid aan de Lijdweg in Akersloot. Ze trouwden met elkaar in 
het dorp op 28 augustus 1962, dus burgemeester Mans kwam het 
diamanten echtpaar feliciteren en toonde het bewijs door de overhandi-
ging van een kopie van de huwelijksakte.

‘We begonnen met een 
huur van ƒ 14,70 per week…’

De trouwfoto van 28 augustus 1962. Foto: aangeleverd

Het diamanten paar in de voortuin van hun huis met burgemeester Mans, de ‘totempaal’ en de huwelijksakte. Foto: Hans Boot

Castricum - De lokale energie-
coöperatie CALorie is op zoek naar 
nieuwe energiecoaches. Voor deze 
vrijwilligersbaan vraagt men een 
wekelijkse inzet voor het voeren 
van tenminste één gesprek met 
een aanvrager. Zo’n gesprek duurt 
ongeveer zestig tot negentig 
minuten.

Nanette Popken is al enige tijd als 
energiecoach actief. Ze vertelt: ,,Het 
is leuk om actief mee te kunnen 
werken aan de energietransitie. Ik 
ben begonnen met ons eigen huis 
goed te isoleren en daar heb ik veel 
van geleerd. Daarna kon ik ook met 
mensen om me heen meedenken. In 
de klankbordgroep van CALorie kun 
je met de met andere coaches over-
leggen. Dat is heel inspirerend.’’ 
CALorie helpt inwoners van Akers-
loot, Bakkum, Castricum, Limmen en 
De Woude met praktische informatie 
om energie te besparen in de eigen 
woning. Energiecoaches komen bij 
de adviesvragers aan huis en geven 
ter plekke advies.

Nanette: De vraag naar hulp bij ener-
giebesparing en kostenbesparing 
neemt fors toe. Wij zoeken daarom 
enthousiaste mensen die opgeleid 
willen worden tot energiecoach. Je 
komt in een team enthousiaste ener-
giecoaches en je krijgt een opleiding 
tot gecerti�ceerde energiecoach om 
ontbrekende kennis en vaardig-
heden te verbreden en te onder-
houden. Je krijgt tevens de beschik-

king over meetapparatuur en soft-
ware om het gesprek te 
ondersteunen.’’ CALorie zoekt vrijwil-
ligers die onderdeel willen zijn van 
het team en die tijd kunnen vrij-
maken om minimaal eens per week 
een gesprek te begeleiden.

De agenda bepaal je uiteraard zelf in 
samenspraak met de bewoner en 
een collega-coach. ,,Iedereen is 
welkom, maar ben je bijvoorbeeld 
werkzaam (geweest) in de instal-
latie-, aannemers- of adviesbranche 
en/of heb je ervaring met het 
verduurzamen van de eigen woning, 
dan zijn we helemaal blij! Belangrijk 
is dat je onderdeel wilt zijn van ons 
team.’’ Wil je meedoen? Neem 
contact op en loop eens mee met 
een energiecoach om te ervaren of 
het bij je past. Bekijk ook www.calori-
eenergie.nl voor informatie. 
Aanmelden kan door een e-mail naar 
rinco.bakker@calorieenergie.nl te 
sturen.

Energiecoach bij CALorie worden?

Nanette Popken is energiecoach 
bij CALorie. Foto: aangeleverd

Een ongeval, iemand die op straat 
onwel wordt, een ongelukje in huis 
of bij het sporten; het gebeurt dage-
lijks. Weet u dan wat u kunt doen? 
Het verlenen van eerste hulp kan 
levensreddend zijn! Er is ook een 
cursus op basis van e-learning. Deel-
nemers nemen thuis online de 
theorie door in circa acht à tien 
studie-uren. Daarna volgen vijf prak-
tijklessen vanaf zaterdag 14 januari 
2023 (09.00 tot 12.00 uur). Het 
examen is op 18 februari 2023.

Kosten en examengarantie
De kosten bedragen 165 euro. Afhan-
kelijk van de keuze voor klassikaal of 

via e-learning is dit inclusief een 
lesboek met werkboek of een e-lear-
ning met naslagboekje, plus oefen-
verband en examenkosten. Veel 
zorgverzekeraars vergoeden (deels) 
de cursus. U kunt dit navragen bij uw 
verzekeraar. Indien de cursus van 
overheidswege wordt stopgezet, 
kunt u op latere datum de cursus 
zonder extra kosten afmaken en 
examen doen.

Aanmelden
Kijk op www.ehbocastricum.nl of 
neem contact op met de secretaris 
(0251 651060 / secretaris@ehbocas-
tricum.nl).

Nog enkele plaatsen 
beschikbaar bij EHBO-cursus
Castricum - EHBO-vereniging Castricum start op dinsdagavond 13 
september met de cursus voor het EHBO-diploma. Twaalf klassikale 
avondlessen in Geesterhage worden afgesloten met een examen op 13 
december. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
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Horizontaal 1. plaats in Amerika; 7. omheining (afrastering);
12. Pan American Airways (afk.); 13. gezelschapsspel; 14.
afstammeling; 15. economische zaken (afk.); 17. toilet; 19.
zuivelproduct; 21. muzieknoot; 22. brandje; 24. plaats in Zee-
land; 27. licht slaapje; 28. bevallig en mooi; 30. afgemat; 31.
Europeaan; 32. woning; 33. soort dakbedekking; 35. stekelige
plant; 37. vogeleigenschap; 38. streek in Noord-Brabant; 41.
kever; 42. houtsoort; 44. heldendicht; 46. in hoge mate
(hevig); 47. metaal; 48. beweegreden (gevolg); 49. windrich-
ting; 50. mand voor balsport; 52. eb en vloed; 54. zeer lage
temperatuur; 56. opstootje; 58. heel kwaad; 61. plechtige
belofte; 62. bloedgever; 64. tennisterm; 65. vuursprank; 67.
voor (Lat.); 68. vrouwtjesschaap; 70. zintuig; 72. wilde haver;
73. hoofdstad van Hongarije; 76. borstbeen; 77. gouverneur-
generaal (afk.); 78. plaats in Zwitserland; 79. agrariër; 81.
laatstleden (afk.); 82. boerderijdier; 83. graansoort; 84.
muziekgenre; 86. onderwijzeres; 87. deel van Scandinavië.

Verticaal 1. hoofd van de keuken; 2. internetprovider (afk.); 3.
ruiter pet; 4. mestvocht; 5. koning van de elven; 6. snijwond; 7.
steekvlieg; 8. deel van de wang; 9. jongensnaam; 10. Euro-
pees record (afk.); 11. Friese balsport; 16. trek (animo); 18.
rivier in Utrecht; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. werk-
schuw (laks); 23. zeer rustig; 25. luizenei; 26. melkklier; 27.
sprong in het water; 29. ontbijtkoek; 32. kwartaalblad voor
huurders van de Woonbond; 34. grote loofboom; 36. toezicht
houden; 37. klein hertje; 39. Franse wijnstreek; 40. windrich-
ting; 42. sportprijs; 43. plaats in Duitsland; 45. tegenslag
(flop); 46. zorgafstemmingsgesprek (afk.); 51. bejaard; 53.
handbagage; 54. visetend vogeltje; 55. graafschap in Enge-
land; 56. kleur van de regenboog; 57. deel van een geweer;
59. tafelgast; 60. buitenblad van een sigaar; 62. Nederlands
dialect; 63. Russische munt; 66. deel van het gelaat; 67. duw
of zet; 69. fotografische term; 71. nachtroofvogel; 73. groot
roofdier; 74. karakter; 75. opgeworpen heuvel; 78. reuzens-
lang; 80. waadvogel; 82. krypton (scheik. afk.); 85. familielid.
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Castricum - Op zondag 18 
september is het weer zover: dé 
appeltaartwedstrijd van Castricum. 
Tijdens de zondagsmarkt kunnen 
deelnemers op het Bakkerspleintje 
hun zelfgebakken appeltaart laten 
keuren door de jury. Deze jury 
bestaat uit Aart Tóth, Henk Hommes 
en Bobbie de Haan. Zij zullen één 
puntje van de taart gebruiken om te 

proeven. De beoordeling vindt plaats 
op onder meer geur, kleur en smaak. 
De rest van de taart wordt verkocht 
bij de kraam van Stichting Hart Voor 
Borstkanker. Die organisatie krijgt de 
opbrengst uit de taartverkoop. De 
taarten worden genummerd, zodat 
iedereen een beetje mee kan ‘keuren’ 
zonder  dat je weet wie de taart 
gemaakt heeft.

Wie bakt de lekkerste 
appeltaart van Castricum?

De jury tijdens een eerdere editie van de appeltaartenwedstrijd. Foto: aangeleverd

Bakkum - Tijdens de Open Monu-
mentendagen op 10 en 11 
september is de galerie van Sabrina 
& Marina geopend van 11.00 tot 
18.00 uur. Schilderes Sabrina Tacci 
en beeldhouwer/fotograaf Marina 
Pronk heten de bezoekers welkom 
in de monumentale villa aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32. Het 
kunstenaarsduo heeft een intrige-
rende expositie met als titel ‘Light 
and darkness’ samengesteld, 
waarin dit thema zowel letterlijk als 
�guurlijk wordt verbeeld. 
Bovendien vindt op 11 september 
het Muziektuinen Festival plaats en 
ook daarop haakt het tweetal in 
met optredens van Villa Rosie. Deze 
Noord-Hollandse groep neemt de 
bezoekers mee in een wervelwind 
van verkwikkende luisterliedjes. De 
vier muzikanten Miranda (zang en 
accordeon), Michel (gitaar), Vincent 
(contrabas) en Mark (mandoline, 
gitaar en steelguitar) hebben er lol 
in eigen en eigenzinnige Neder-
landstalige liedjes te maken en 
musiceren en repeteren bijna 

wekelijks tussen de werken van 
Marina en Sabrina. Op 11 
september speelt Villa Rosie om 
11.30, 12.30, 14.30, 15.30 en 16.30 
uur steeds setjes van veertig 

minuten. Een lied dat ze zeker ten 
gehore zullen brengen is één van 
hun recente composities, geïnspi-
reerd op Marina’s gelijknamige 
beeld ‘Silence’.

Marina & Sabrina nemen
deel aan Monumentendagen 

De Noord-Hollandse groep Villa Rosie. Foto: Erna Faust

Castricum - Het cultuurplatform van 
Castricum organiseert op 10 
september een culturele speeddate 
in het gemeentehuis. Tijdens dit 
netwerkevenement kunnen kunst- 
en cultuurmakers, maar ook liefheb-
bers elkaar op een informele wijze 
leren kennen.
Inmiddels is het zeven jaar geleden 
dat het toenmalige CultuurPlatform 
van de gemeente Castricum de 
culturele speeddate introduceerde. 
Een bijeenkomst waarbij betrok-
kenen van het culturele veld in de 
gemeente Castricum met elkaar 
kennis kunnen maken en de ander 
kunnen inspireren met hun verhaal 

of project. Of het nu ging om het 
smeden van nieuwe samenwer-
kingen, het ontdekken van nieuwe 
initiatieven of gewoon kennismaken 
met andere cultuurliefhebbers. Het 
kon allemaal bij die culturele 
speeddate. 
Het cultuurplatform is dan ook erg 
blij dat dit succesvolle evenement 
weer op de agenda staat. Bent u 
geïnteresseerd in deze netwerkbij-
eenkomst, dan kunt u dit kenbaar 
maken door contact op te nemen 
met cultuurcoach Edgar Nijman 
(edgar@decultuuronderneming.nl). 
De culturele speeddate start om 
10.00 uur.

Culturele speeddate Castricum 
op zaterdag 10 september

Castricum - Het weekend van Open 
Monumentendagen in Castricum 
heeft dit jaar een rijk programma. Een 
aantal hoogtepunten: het Huis van 
Hilde is gratis te bezoeken; daar toont 
de tentoonstelling ‘Twee werelden in 
één wrak’ vondsten van een plantage-
schip. In Castricum is een bijzondere 
langhuis-stolpboerderij aan de Bree-
deweg 80 te bezichtigen, met rondlei-
dingen en een imker. In Akersloot 
kunnen belangstellenden deelnemen 

aan een �etstocht van Stichting Oer-IJ, 
met als thema ‘Het ontstaan van 
polders en hun waterhuishouding’. Op 
De Woude is kerkje De Kemphaan 
geopend voor bezoek en in Limmen is 
onder andere in de Protestantse kerk 
muziek van de Trawanten van Banjaert 
te beluisteren.

Praktische informatie
Het volledige programma voor de 
gemeente Castricum en omringende 

gemeenten is, samen met een gratis 
Monumentengids, af te halen in het 
gemeentehuis, bibliotheken en histo-
rische musea (tijdens openingstijden). 
Tijdens de Open Monumentendagen 
zijn programma’s ook beschikbaar bij 
de deelnemende monumenten. Meer 
informatie is online te vinden op www.
castricum.nl/nieuws/open-monumen-
tendag-op-10-en-11-september met 
tevens een link naar de landelijke 
monumenten die geopend zullen zijn.

Vol programma tijdens
Open Monumentendagen
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LEZERSPOST

Castricum viel bijna vijftig jaar onder Dierenambulance Kennemerland 
(DAK). Aangereden en zieke dieren werden keurig vervoerd naar een 
dierenarts ter plaatse of opvang in de regio. Sinds 1 april 2022 valt 
Castricum onder de Dierenambulance Noord-Kennemerland (DANK), 
Alkmaar dus, plus groot deel noordkop. Deze ambulance had de goed-
koopste aanbesteding. Maar ook een enorm en veel te groot werkgebied. 
Na 1 januari 2023 komt er zelfs nog een gebied bij, tot den Helder. Men 
rijdt momenteel met één wagen. Die stond in Schagen. Het heeft drie-
kwart dag geduurd eer de ambulance een keer kwam om het dier dat de 
hele dag langs de kant van de weg lag in de hete zon, op te halen.

De telefoon werd eerst niet eens opgenomen. Later kreeg je een bandje 
te horen dat je maar een mailtje moet sturen over het gewonde dier 
(hoezo moet je zoiets per mail melden?). Terwijl de DAK bijna vijftig jaar 
alles wat hulp nodig had in Castricum kwam ophalen. Ook dode dieren. 
Dat verzaakt de DANK ook, want het is toch al dood. Waar blijft het dan? 
Langs de kant van de weg, of gooit iemand zo’n dier ergens achter de 
struiken of in een container? Het zal je huisdier maar zijn, als eigenaar blijf 
je zoeken. Dan is het �jn als de medewerkers het dankzij de chip toch nog 
bij je terug kunnen brengen.

En zo zijn er nog veel meer dingen die helemaal fout gaan! De intentie 
van de medewerkers is goed, maar één ambulance voor dit hele werkge-
bied is totaal ontoereikend en belachelijk. Hun werkwijze is dieronvrien-
delijk. Voor vogels wordt in principe niet meer gereden. Dat zijn toch ook 
dieren? Wie deze switch bedacht heeft moet zich diep schamen. Zie de 
klachten op ‘Je bent Castricummer Als’ op Facebook. De dieren, maar ook 
de mensen erachter, zijn de dupe. Dit besluit moet zo gauw als kan terug 
gedraaid worden. Laat het werkgebied van de DAK alstublieft snel terug 
komen naar Castricum! Gemeente Castricum, neem je verantwoordelijk-
heid in deze! Want dit werkt niet en gaat ook nooit werken.

Trudy Kist / Marjorie Janse

Heb ik het gras in mijn tuin gemaaid? Nee, de berg gras komt van de 
stoep in de straat. Mijn vraag is: wie is verantwoordelijk voor het schoon-
houden van de stoep? Ik? Of valt dit onder de plantsoenendienst van de 
gemeente? Het is niet bepaald een fraai gezicht.

Rina Scherjon, Castricum

Dierenambulance Kennemerland
aan de kant geschoven

Onkruid op het trottoir

Sfeerimpressie van een eerdere editie van het Muziektuinen Festival. 
Foto: aangeleverd

Castricum/Bakkum - Op zondag 11 
september kunt u tussen 11.00 en 
17.00 uur in zeventien tuinen in 
Castricum en Bakkum genieten van 

heel uiteenlopende muziek. Houdt u 
van folk, jazz, pop of klassiek? Het is 
aan u, want u kunt uw eigen 
programma samenstellen. Wilt u zes 

concertjes zien? Dat kan! Heeft u het 
druk maar wilt u toch nog even die 
ene band meepikken? Dat kan ook. 
Elke tuin biedt drie tot zes keer de 
gelegenheid voor een optreden van 
veertig minuten met een pauze van 
twintig minuten. Dat geeft u de 
gelegenheid om op de �ets naar de 
volgende tuin van uw keus te gaan. 
Toegang in de tuinen is gratis. Er is s 
‘avonds om 19.00 uur een slotfeest in 
De Landbouw/Welzijn Castricum aan 
de Dorpsstraat 30 (voorheen de 
Bakkerij) in Castricum. De internatio-
naal bekende reggaeband One 
Revolution (www.onerevolutionand-
friends.com) zal een swingend 
optreden verzorgen. 
Voor tickets voor het slofeest à €10,- 
kunt u op de website www.muziek-
tuinen.nl terecht. Ook het tuinenpro-
gramma kunt u daar vinden. Tevens 
kunt u er een voorproe�e nemen 
van de muziekgroepen. Wees 
welkom!

Muziek in tuinen van Castricum

Door Aart Tóth

Machteld Raat-van ’t Hof begon in 
juli 1995 als jonge meid (21 jaar) hier 
in Castricum te werken als verlos-
kundige en heeft inmiddels een paar 
duizend zwangere koppels begeleid 
bij de geboorte van hun kind. Wel 

wat anders dan schilderen en boet-
seren natuurlijk. Machteld: ,,Ik ben er 
trots op dat ik al meer dan een kwart 
eeuw verloskundige ben in onze 
mooie gemeente. Helaas moet ik om 
gezondheidsredenen stoppen met 
mijn werk aan het bed. Mijn colle-
ga’s, met wie ik al ruim tien jaar 

(Hester Louwen) en vijf jaar (Hilde 
Gruis) werk, gaan de praktijk samen 
voortzetten. Ik wil echter heel graag 
nauw betrokken blijven bij alle 
zwangere vrouwen en hun partners, 
dus zijn we op zoek gegaan naar 
meer ruimte zodat we kunnen gaan 
werken met een balie in een grotere 
wachtruimte. Op die manier kan ik 
allerlei ondersteunende taken 
verrichten en de verloskundigen 
ondersteunen bij al hun werkzaam-
heden. Daarbij is er tevens altijd 
iemand aanwezig om alle vragen 
van de zwangeren te beantwoorden. 
We hebben binnen de gemeente 
gezocht naar een pand met meer 
uitbreidingsmogelijkheden om 
bijvoorbeeld op termijn ook echo’s 
te kunnen bieden.’’ Dat is dus per 
september het voormalige pand van 
Johan en Ida Bakker aan de Dorps-
straat geworden. Voorheen was er in 
vestiging Geesterhage één wacht-
ruimte en één spreekkamer beschik-
baar, hetgeen voor de nieuwe 
manier van werken net niet 
voldoende ruimte bood. Dat lossen 
ze op in het pand aan de Dorpsstraat 
102. Te bereiken via www.verloskun-
digepraktijkcastricum.nl maar ook 
telefonisch (0251 670333) en per 
e-mail (info@vpcastricum.nl). BIG-
geregistreerd! Ze verhuizen in 
november, waarna de ruimte in 
Geesterhage beschikbaar komt voor 
andere doeleinden.

Castricum - Bovenstaande titel behoeft een nadere uitleg. Het zal de 
Castricummers intussen duidelijk zijn dat de Snoepwinkel voor Kunste-
naars van Simone Veldt-Bakker heeft opgehouden te bestaan. Gelukkig 
is er voor het karakteristieke pand aan de Dorpsstraat 102 een nieuwe 
bestemming: Verloskundige Praktijk Castricum gaat zich er vestigen.

Verloskundige Praktijk 
Castricum vervangt snoepwinkel

Ze staan te popelen om aan de slag te gaan. Van links naar rechts: Machteld Raat-van 
’t Hof, Hester Louwen en Hilde Gruis. Foto: Aart Tóth

Op dinsdagmiddag en zaterdag-
morgen kun je een les tekenen en 
schilderen bijwonen bij Fennanda 
Eleveld of Afke Spaargaren. Allerlei 
technieken en materialen komen in 
deze cursussen voorbij, zoals houts-
kool, pastel, acryl- en olieverf. Span-
nende en uitdagende opdrachten 
met steeds een ander onderwerp. 

Ontdek waar jouw talenten liggen 
en waar jij plezier in hebt!  Zowel 
beginners als gevorderden kunnen 
hier aan de slag.

Woensdagavond 14 september staat 
ruimtelijke vormgeving op het 
programma. Experimentele beeld-
houwlessen onder leiding van 

docent Serge van Empelen. Een klei-
beeld gieten in epoxy of gips? Altijd 
al eens een beeld willen lassen? 
Meer doen met papier maché of een 
beeldje maken in boetseerwas? In 
deze cursus kan het allemaal. Je kunt 
zelf aan de gang met een idee of de 
opdrachten van de docent volgen.

Op donderdagavond 15 september 
kun je een les gra�ek volgen. Deze 
cursus geeft inzicht in de gra�sche 
technieken. De cursist kan zelf 
kiezen welke technieken hij of zij wil 
gaan leren en bewerken. Etsen, 

linosnedes en zeefdruk. Verwonder 
je over de prachtige artistieke resul-
taten die de gra�sche technieken je 
kan bieden.

Op vrijdagochtend 16 september 
verandert Toonbeeld in een staal-
werkplaats. Een stoere staalwork-
shop waar je aan de gang gaat met 
het leren bewerken van staal. Leer 
hoe je veilig met staal, de machines 
en je medecursisten kunt werken in 
een goed geoutilleerd atelier. Er zijn 
twee Mig-lasapparaten aanwezig, 
een rutiel of laselektrodelasapparaat, 

verschillende haakse slijpers, een 
professionele kolomboor en er is 
een zware industriële afzuiging voor 
de lasdampen! Oordoppen, 
lasschorten, laskappen en veilig-
heidsbrillen zijn allemaal aanwezig.

Aanmelden voor deelname kan door 
tijdens kantooruren te bellen (0251 
659012) of een e-mail te sturen 
(info@toonbeeld.tv). Meer infor-
matie over deze en andere 
cursussen bij Toonbeeld Geester-
hage is op www.toonbeeld.tv te 
vinden.

Open-lessen-week bij Toonbeeld Geesterhage
Castricum - Volgende week zijn bij Toonbeeld verschillende open lessen 
voor volwassenen. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een keer 
meedoen. Zo kun je de sfeer proeven, kennismaken met de docent en 
ontdekken of de cursus bij je past. Deze lessen zijn gratis en je betaalt 
pas wanneer je besluit om je aan te melden voor de hele cursus.
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Omdat de energieprijzen de afge-
lopen tijd meer dan verdubbeld zijn 
merk je dat niet meteen in het 
bedrag dat je moet betalen. Maar dat 
bedrag zou nog hoger uitvallen als je 
niets doet om het huis te verduur-
zamen. Deze huisbezoeken, waarbij 
onder andere een energiescan van 
uw huis wordt gemaakt, kosten 
gewoonlijk 70 euro. De gemeente 
Castricum ziet het belang van deze 

scans voor haar inwoners en heeft 
besloten 150 huisbezoeken te 
betalen. Aanmelden kan via de site 
van CALorie. Voor deze actie moet je 
een actielidmaatschap afsluiten. Dan 
kun je via ‘diensten’ een aanvraag 
doen voor een huisbezoek.
Aan het actielidmaatschap zijn geen 
verplichtingen verbonden. Kijk op 
www.calorieenergie.nl voor meer 
informatie.

Gemeente betaalt tijdelijk 
gesprekken over verduurzaming
Castricum - De lokale energie coöperatie CALorie bezoekt al jarenlang 
inwoners thuis om samen te bekijken hoe en op welke wijze de woning 
duurzamer kan worden. Een besparing op het energieverbruik is in veel 
gevallen het gevolg.

Boswachter Dirk Glorie zoekt in het duingebied naar sporen uit het verleden.
Foto: Ans Pelzer

Door Ans Pelzer

,,Hier is in het verleden echt geploe-
terd om iets te verbouwen. Met paard 
en wagen moest alles aan-en afge-
voerd worden. Dat kan ik denken als 
ik een akkertje vind in de duinen 
onder arme grond. Mooi om te zien. 
We zoeken vanuit PWN ook naar 
sporen van het verleden in het duin-
gebied. Die geschiedenis is belang-
rijk’’, meent Dirk. ,,In de 19e eeuw 
waren er grote ontginningen om 
natuur te beteugelen en er landbouw-
grond van te maken. Er werden ook 
boerderijen gebouwd en de grond 
werd vlak gemaakt om dichter bij het 
grondwater te komen. Er kwam 
veeteelt en akkerbouw. Daar zijn nog 
sporen van terug te vinden. De afwa-
tering langs de Zeeweg, het Konings-
kanaal is uit die tijd. Al die landbouw 
is nooit een succes geworden. De 
arme zandgrond was en is daarvoor te 
droog of te nat. De mest werd uit de 
stad gehaald. Dat waren menselijke 
uitwerpselen die in beertonnen hier 
naartoe werden versleept. Die vaten 
vinden we soms nog terug bij die 
oude akkertjes.’’

Interesse in het verleden
Dirk begon zijn carrière als hovenier 
na het afronden van de Land- en Tuin-
bouwschool. ,,In de loop der jaren ben 
ik me steeds meer gaan interesseren 
voor het verleden. Ik heb ook een 
cursus gevolgd bij Stichting Oer-IJ. Lia 
Vriend, die onlangs overleed, heeft 
me daar met haar enthousiasme heel 
veel geleerd en geïnspireerd. De 

kennis die ik daar heb opgedaan komt 
goed van pas in mijn dagelijkse werk.’’

Werkverscha�ngsprojecten
,,Vanuit het verleden leer je het heden 
beter begrijpen. Tijdens de grote 
recessie, rond 1930, zijn grote stukken 
landbouwgrond bebost. Dat 
gebeurde in het kader van werkver-
scha�ngsprojecten. Er was een 
enorme werkloosheid en mensen, 
veelal uit de steden, werden aan het 
werk gezet om de grond te bewerken 
en bomen te planten. In Amsterdam 
dateert het Amsterdams Bos als werk-
verscha�ngsproject ook uit die tijd. 
Het ging daarbij om bosaanleg en de 
opbrengst van hout, maar dat viel 
nogal tegen. De Haagscheweg in 
Bakkum herinnert eraan dat er 
rondom die plek veel mensen uit Den 
Haag aan het werk waren. De Zaan-
dammerlaan in het duingebied van 
Bakkum verwijst daar ook naar.’’

‘Nooit uitgeleerd’
,,Cultuurhistorie maakt het verleden 
tastbaar, archeologie liegt niet. Het is 
steeds weer leuk om iets te 
herkennen uit dat verleden. Voordat 
er iets in het duin gedaan wordt 
kijken we altijd eerst of er mogelijk 
iets van archeologische of cultuur-
waarden kan liggen. Ik raak nooit 
uitgeleerd. We organiseren vanuit 
PWN ook thema-excursies, bijvoor-
beeld over de historie van het gebied. 
Mijn werkplek is in het mooiste 
gebied van Nederland en ik heb er 
heel veel plezier in. Het is nog steeds 
mijn droombaan.’’

Boswachter Dirk Glorie (60):
‘Ik ben nooit uitgeleerd’
Castricum - Al ruim dertig jaar zit hij in het vak en zijn belangstelling gaat 
steeds meer uit naar uit naar cultuurhistorie en archeologie. Boswachter 
Dirk Glorie noemt het ‘fascinerend’ om overblijfselen van een ander leven 
te vinden.

Castricum - Het is Oud-Castricum opnieuw gelukt om een nieuwe interessante expositie samen te stellen. Dit keer is 
het thema de ontwikkeling van de spoorlijn in ons dorp vanaf 1867, inclusief de stationsgebouwen en het tramvervoer 
in lang vervlogen tijden. De opening van de tentoonstelling vond afgelopen zondagmiddag plaats en werd ingeleid 
door Ben Cretier (1962). Zijn vader was in de jaren 60 plaatsvervangend stationschef. Cretier zei: ,,Ik kom uit een echte 
spoorfamilie, werk zelf sinds 1983 bij NS en ben nu Materieelmanager Internationaal. Ik vind het een eer om hier te 
staan en ben er trots op dat mijn vader en zijn directe collega’s, maar zeker ook zijn vrienden, een plek in het overzicht 
van deze tentoonstelling hebben gekregen.’’ Vervolgens liet Gerrit Verbeek, zoon van de vroegere stationschef Rien 
Verbeek, de tentoonstelling ‘vertrekken’ door op een conducteurs�uitje te blazen. De expositie is nog tot en met april 
volgend jaar te bezichtigen in De Duynkant op de bekende openingsdagen en -tijden. Tekst en foto: Hans Boot

Tentoonstelling ‘Castricum 
Spoort’ ludiek geopend

Castricum - Op 19 juli waren Jan van Poppelen en Tineke Arents 60 jaar getrouwd. Vanwege het zomerreces was de 
burgemeester echter op die dag niet in de gelegenheid om het diamanten bruidspaar te feliciteren, maar dat deed hij 
vorige week alsnog. Na hun huwelijk op 19 juli 1962 in Haarlem zijn Jan en Tineke in Limburg gaan wonen, waar hun 
drie kinderen zijn geboren. Jan was bruggenbouwer bij een grote aannemer en dat bracht met zich mee dat het gezin 
in meerdere plaatsen in zowel binnen- als buitenland heeft gewoond. In 1975 vond de verhuizing plaats naar een 
woning aan de Bloemen in Castricum, waar Jan en Tineke nog steeds met plezier wonen. Inmiddels hebben ze zes 
kleinkinderen gekregen. Met familie, vrienden en buren werd het feest op 9 juli gevierd met onder andere een boot-
tocht vanuit Akersloot. Aan de reling werd door de kinderen een prachtig fotobord bevestigd, zodat passerende schip-
pers goed konden zien waarom het feest was... Tekst en foto: Hans Boot

Na zomerreces: verlate felicitatie 
met diamanten huwelijk

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:
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AGENDA
VRIJDAG 9 SEPTEMBER

Lezing door auteur Arthur Japin bij 
boekhandel Laan aan de Burge-
meester Mooijstraat 17 in 
Castricum. Entreeprijs 5 euro. Reser-
veren via www.kantoorboek.nl niet 
meer mogelijk, de lezing is uitver-
kocht. Foto: aangeleverd

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Open Monumentendagen 2022 
met een uitgebreid programma. 
Kijk op www.castricum.nl/nieuws/
open-monumentendag-op-10-en-
11-september voor een overzicht 
van alle activiteiten in de gemeente 
Castricum.

Fietsexcursie door gidsen van Stich-
ting Oer-IJ om 10.00 uur vanaf het 
Museumgemaal in Akersloot bij 
Klein Dorregeest. Deelname is 
gratis.

Culturele speeddate om 10.00 uur 
in het gemeentehuis aan het Raad-
huisplein 1 in Castricum. Netwerke-
venement voor kunst- en cultuur-
makers en -liefhebbers. Aanmelden 
bij cultuurcoach Edgar Nijman 
(edgar@decultuuronderneming.nl).

Repair Café van 12.30 tot 15.30 uur 
in de bibliotheek aan de Geester-
duinweg 1 in Castricum. Samen 
met de vrijwilligers je kapotte 
spullen repareren. Tevens adviezen 
over duurzaamheid door CALorie 
en Duurzaam Bouwloket. Foto: 
Pixabay

Bakkum Bruist van 13.00 tot 21.00 
uur in het centrum van Bakkum op 
diverse locaties. Programma en 
overige info op www.bakkumbruist.
nl.

Open repetitie Mucicstar voor 
kinderen vanaf 5 jaar (14.45 tot 
16.15 uur) en vanaf 11 jaar (16.30 
tot 17.30 uur) in cultureel centrum 
Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. 

Kermisrun om 16.00 uur in het 
centrum van Limmen met start en 
�nish ter hoogte van de Cornelius-
kerk. Info via www.kermisrun.nl. 
Foto: aangeleverd

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Open Monumentendagen 2022, zie 
10 september.

Muziektuinen Festival van 11.00 tot 
17.00 uur in Castricum en Bakkum. 
Live muziek in vijftien tuinen, 
uiteenlopend van folk en jazz tot 
pop en klassiek. Toegang gratis, 
contante bijdragen voor de muzi-
kanten zijn welkom. Info op www.
muziektuinen.nl.

DINSDAG 13 SEPTEMBER
Open les tekenen en schilderen 
onder leiding van Fennanda Eleveld 
van 13.00 tot 15.30 uur bij Toon-
beeld Geesterhage aan de Geester-
duinweg 7 in Castricum. 
Aanmelden telefonisch (0251 
659012, tijdens kantooruren) of per 

e-mail (info@toonbeeld.tv). Info op 
www.toonbeeld.tv.

WOENSDAG 14 SEPTEMBER
Open les experimenteel beeld-
houwen onder leiding van Serge 
van Empelen van 19.30 tot 22.00 
uur bij Toonbeeld Geesterhage aan 
de Geesterduinweg 7 in Castricum. 
Aanmelden telefonisch (0251 
659012, tijdens kantooruren) of per 
e-mail (info@toonbeeld.tv). Info op 
www.toonbeeld.tv.

Voorstelling ‘Dichtbij’ door Iris Hond 
om 20.15 uur in de Cultuurkoepel 
aan de Kennemerstraatweg 464 in 
Heiloo. Kaarten à 27,50 euro zijn 
verkrijgbaar via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl en aan de deur. Foto: 
Rinse Fokkema

EXPOSITIES
Expositie ‘Kunst in de Tuin’ met het 
thema ‘Licht en Zwaartekracht’ van 
12 tot en met 18 september in de 
Tuin van Kapitein Rommel aan de 
Stationsweg (naast huisnummer 3) 
in Castricum. Er zijn kunstwerken te 
zien van Erik Bakker, Jola Gelder-
mans, Marije Samuels, Susanne van 
Rhenen en Anja Jonker. De 
openingstijden zijn van 09.30 tot 
16.30 uur (zaterdag en zondag 
vanaf 10.30 uur) en de toegang is 
gratis.

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

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

De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Kim 
van Herwijnen toont tot 2 oktober 
in restaurant De Oude Keuken aan 
de Oude Parklaan 117 in Bakkum 
de groot-formaat schilderijen die hij 
maakte in het daar tegenover 
gelegen atelier ‘Anders Bekeken’. 
Het restaurant is dagelijks geopend 
van 09.00 tot 17.00 uur.

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

Door Hans Boot

Wie wil nu niet een fraai en gevari-
eerd boeket bloemen voor een 
schappelijke prijs? Dat kan al tien 
jaar in de Pluktuin in Bakkum, die 
wordt gerund door Piet Liefting 
(1960) en zijn vrouw Anneke. Piet 
vertelt hoe het allemaal is ontstaan: 
,,Zo’n twaalf jaar geleden kreeg ik 
een ongeluk in de bouw, waarna ik 
moest revalideren. Mijn fysiothera-
peut raadde me aan om een ander 
beroep te kiezen. Omdat mijn vader 
over een hectare grond aan de 
Limmerweg beschikte ben ik, uit 
liefhebberij, voorzichtig begonnen 
met het kweken van voornamelijk 
tulpen. Dat sloeg wel aan, dus lang-
zamerhand kwamen er allerlei 
soorten bloemen bij. Gladiolen, 
dahlia’s, lelies, zonnebloemen… De 
tuin kreeg ook waardering van de 
gemeente, want we werden 
vermeld op de toeristische platte-

grond van 2019.’’
Op de vraag wat nu de formule is 
van de pluktuin, antwoordt Piet: 
,,De toegang is vrijblijvend en laag-
drempelig. Bezoekers kunnen hun 

eigen boeket samenstellen voor 
thuis, bruiloften of ook uitvaart-
diensten. Na het plukken wordt de 
opbrengst afgerekend.’’

Workshops
Op 6 augustus werd het tweede 
lustrum gevierd. ,,Dat gebeurde in 
het bijzijn van onze zeven vrijwilli-
gers en allen die onze tuin een 
warm hart toedragen. Er werd ook 
muzikaal opgetreden. Voor de 
komende dagen hebben we ook 
nog wat aardige activiteiten in 
petto. Op vrijdag 9 september 
geven Monique en Ingrid van 13.15 
tot 16.00 uur doorlopend work-
shops bloemschikken. Zondag 11 
september is imker Jan op dezelfde 
tijd te gast om alles over bijen te 
vertellen. 
Voor beide dagen geldt dat de 
toegang gratis is’’, aldus Piet. De 
pluktuin, gelegen aan de 
Limmerweg 5c in Castricum, is 
geopend tot en met 18 september 
op dinsdag tot en met zondag, 
eveneens van 13.15 tot 16.00 uur.

Castricum - Piet Liefting en zijn echtgenote begonnen in 2012 als hobby 
met het kweken van tulpen voor eigen gebruik op hun grond aan de 
Limmerweg in Bakkum-Noord. Dit groeide uit tot een volwaardige pluk-
tuin, waar nog steeds veel liefhebbers op afkomen.

Pluktuin Bakkum bestaat 10 jaar

Piet rekent een boeket af met twee Oekraïense vluchtelingen. Foto: Hans Boot

Hans en Heleen van ’t Zand plukken bloemen voor de start van het nieuwe seizoen 
in hun kerk in Alkmaar. Foto: Hans Boot

Rachèl van Barneveld.
Foto: aangeleverd

Door Mardou van Kuilenburg

Ze zorgt graag – daar haalt ze voldoe-
ning uit – en wil iets betekenen voor 
anderen. Dat doet Rachèl volop in 
haar werk. Sinds 2010 richt ze zich op 
vrouwen die te maken hebben gehad 
met borstkanker – of de gevolgen 
daarvan en daardoor een gedeelte, 
één of beide borsten moet missen. 
,,Maatwerk is belangrijk, het gevoel 

van de klant speelt daarbij een grote 
rol. Welke bh en borstprothese zijn 
het best passend? Ik neem de tijd 
voor mijn klanten om samen tot de 
beste keuze te komen. Het doel is om 
het silhouet weer terug te krijgen, 
zodat er vanaf de buitenkant niets 
meer zichtbaar is van het gemis. Een 
klant zei ooit tegen mij, toen ze voor 
de spiegel stond: ‘ik ben vergeten dat 
ik een borst mis’. Dat is het mooiste 
compliment dat ik kan krijgen.’’

Voor elke vrouw
Rachèl was jarenlang het gezicht van 
twee lingeriezaken in Castricum. Nu 
heeft ze het bedrijf overgenomen van 
Heleen van Essen. Inhoudelijk is er 
weinig veranderd. ,,Het is nog steeds 
dat mooie bedrijf, alleen op een 
andere locatie en met een andere 
naam: Rachèl’s Borstprothese & 
Lingerie Advies. Dezelfde sfeer, het 
warm bad-gevoel. Huiselijkheid is 
belangrijk. Vrouwen moeten zich op 
hun gemak voelen en de ruimte 
krijgen zodat ze zich rustig kunnen 

oriënteren op wat ze mooi vinden. Als 
een vrouw zo’n ingrijpende operatie 
heeft ondergaan komt er veel op haar 
af. Er wordt soms gedacht dat daarna 
alleen saaie lingerie gedragen kan 
worden. Gelukkig is dat niet zo en is 
er ruime keuze in lingerie en 
badmode met bijpassende acces-
soires. Elke vrouw kan bij mij terecht 
en geef ik graag advies bij het vinden 
van de juiste bh.’’

(Weer) vrij bewegen
Het meeste voldoening haalt Rachèl 
uit het bijzondere contact met haar 
klanten. ,,In mijn werk zorg ik ervoor 
dat de juiste balans en symmetrie 
weer wordt teruggebracht. Het gemis 
van de borst is er altijd, maar met een 
passende borstprothese kunnen 
vrouwen zich weer vrijer bewegen. 
Deelnemen aan de bezigheden van 
de dag, zodat dit geen belemmering 
meer is. Sporten, zwemmen: het kan 
allemaal. Als de klant met een 
volwaardig gevoel van vrouw zijn 
naar huis gaat dan heb ik mijn doel 
bereikt. Ik heb heel dankbaar werk.’’

Rachèl’s Borstprothese & Lingerie 
Advies is geopend op afspraak. Elke 
eerste vrijdag van de maand is er 
inloopochtend tussen 09.30 en 13.00 
uur. Kijk op www.rachelsadvies.nl 
voor meer informatie.

Castricum - Ruim dertig jaar houdt Rachèl van Barneveld zich bezig met 
lingerie en badmode voor vrouwen. Twaalf jaar geleden specialiseerde zij 
zich in het aanmeten van borstprothesen. Als gediplomeerd mammacare 
adviseur helpt Rachèl vrouwen met een (gedeeltelijke) borstamputatie 
aan passende lingerie. Op 10 september opent ze haar eigen praktijk. 
,,Het is mijn vak om vrouwen te helpen weer een volwaardig gevoel te 
krijgen.’’

Rachèl meet borstprotheses aan
met passende lingerie en badmode
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LIMMEN - VVS’46

De aftrap: Mike Nagtegaal Pastor Corneliuskerk Limmen
Balsponsors:  Klaas Braak Kermisexploitant

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Aanvang 14.00 uur:

Limmen pakt in bekercompetitie 
eerste punten uit bij DEM: 1-2

Door Willem Koot, VV Limmen

Met 34 minuten op de klok moest 
keeper Glorie zich laten vervangen. 
De eerste de beste bal voor invaller 
De Nijs was raak. Een schot van net 
buiten de zestien was hem te 
machtig. Daarna nog wat mogelijk-
heden voor de voorwaartsen van 
Limmen, maar er werd met een 
1-0-achterstand gerust. Na rust een 
mooie aanval in de 54e minuut. Jacco 
de Jong soleerde door het midden-
veld en bracht de bal naar Stan 
Donker. Stan bleef cool en schoof de 
bal buiten bereik van de keeper in 

het doel: 1-1. Daarna kwam Stan nog 
een keer alleen op de keeper af, 
echter nu werd zijn schuiver gestopt. 
Na een paar wisselingen werd 
Limmen iets sterker en DEM juist 
zwakker. Zo kreeg Jacco de Jong op 
rechts de bal en alleen voor doel wist 
hij het net te vinden: 1-2. In blessure-
tijd maakte Stan nog een goal, maar 
die werd al dan niet terecht wegens 
buitenspel afgekeurd. Al met al een 
goede start in de bekercompetitie 
waar Limmen het tijdens de kermis 
op gaat nemen tegen het uit Span-
broek afkomstige VVS 46. We zien U 
op Dampegheest. Gezellig toch?

Limmen - Voetbalvereniging Limmen heeft in de nieuwe competitieronde 
de eerste punten binnengehaald. De uitwedstrijd tegen DEM uit Bever-
wijk eindigde in 1-2. Voor de rust één en al aanvallen van Limmen, maar 
het net wist niemand te vinden. Maar als je niet scoort, dan doet de 
tegenstander het wel.

Castricum - Van donderdag 25 
augustus tot en met zondag 4 
september vonden de clubkampi-
oenschappen van Tennisvereniging 
Castricum (TVC) plaats. Het toernooi 
kende enkele partijen met een bizar 
verloop. Neem nu bijvoorbeeld de 
�nalewedstrijd in de categorie HD7 
van Dirk Jan Compaan en Ruud van 
Mook tegen Sander Mossing 

Holsteijn en Theo Schut. Het eerste 
koppel won met setstanden 1-6, 6-1 
en tiebreak 10-6! Iets dergelijks 
gebeurde bij de �nale GD7: Jasper en 
Marloes Schneiders versloegen Rob 
Terstal en Ellen Bakker met 
setstanden 2-6, 6-0 en tiebreak 10-7. 
Over extreem gesproken: bij de DE8 
duurde een wedstrijd maar liefst 3,5 
uur…!

Bij de dames was al snel duidelijk wie 
de titel in de wacht zou slepen. Mari-
anne Bakker was zowel in haar poule 
als in de halve �nale te sterk voor 
haar tegenstandsters en versloeg in 
de �nale Margret Balk. Daarmee 
werd ze de opvolgster van Joke Stiel-
tjes. Bij de heren bleef lang onduide-
lijk wie de beker in ontvangst zou 
mogen nemen. De strijd om de titel 
ging uiteindelijk tussen Marcel Min 
en Sander Mossing Holsteijn, die in 

drie spannende sets gewonnen werd 
door Marcel. Hij won de wisselbeker 
voor het eerst als senior (hij was wel 
eens kampioen bij de junioren) en 
nam die titel over van Marc Kemner. 
Lees op www.castricummer.nl het 
uitgebreide artikel over het 
clubkampioenschap.

Clubkampioenschappen TVC
als vanouds gezellig verlopen

Links Sander Mossing Holsteijn (2e) en 
naast hem kampioen Marcel Min.
Foto: aangeleverd Links Marianne Bakker (kampioen) en 

naast haar Margret Balk (2e). 
Foto: aangeleverd

De hele week door waren er naast het 
wedstrijdprogramma ook diverse leuke activi-
teiten voor de kinderen. Op de laatste dag 
vonden de �nalewedstrijden plaats. Bij de 
jongste jeugd (rood) is Bjorn Kuilman de nieuwe 
clubkampioen. In oranje ging de winst naar 
Teun Nota en de dubbel in oranje is gewonnen 
door Lars Molenkamp & Florian Bergman. In 
groen meisjes is Lig de Wagt eerste geworden, 
bij de jongens ging de prijs naar Mees Balk. De 
dubbel werd gewonnen door Ted de Haan en 
Quinn Lute. Er was ook een mix in deze cate-
gorie met winst voor Jade Brouwenstijn en Ted 
de Haan.
Bij de meisjes in de gele categorie is Senne 

Huisinga wederom clubkampioen geworden, zij 
is ook kampioen geworden samen met Miguel 
Llama in de mix. Miguel heeft naast de mix ook 
de jongens enkel en de dubbel gewonnen 
samen met Bram Overpelt. Senne heeft samen 
met Yara Elmir ook gewonnen in de meisjes 
dubbel. Zowel Senne als Miguel zijn drie keer 
clubkampioen geworden, een ontzettend 
knappe prestatie! Per categorie werden ook 
sportiviteitsprijzen uitgereikt aan Hugo Mewe 
(rood), Toby v/d Vliet (oranje), Boaz v/d Klis 
(groen) en Enzo Figolet (geel).

Lees op www.castricummer.nl de uitgebreide 
versie van dit artikel.

Bakkum - Van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus streden de jeugdleden 
van Tennisvereniging Bakkum om de felbegeerde titel van clubkampioen! De laatste week 
van de schoolvakantie stond traditiegetrouw weer in het teken van de Triangel 
Jeugdclubkampioenschappen.

Triangel Jeugdclubkampioen-
schappen TC Bakkum 2022

De winnaars van de sportiviteitsprijs. Foto: aangeleverd

De opening van de jeugdweek. Foto: aangeleverd

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl
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