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‘Appartementen en sociale 
woningbouw op Zanderij’
Castricum - Het Zanderij-ge-
bied wordt, als het aan de ont-
wikkelaars ligt, voorzien van 
bijna tweehonderd woningen. 
Ruim vijftig woningen zijn be-
doeld voor sociale woning-
bouw. Dat meldt de gemeente.

De ontwikkelaar van de Puik-
man heeft een principeverzoek 
ingediend om 91 appartemen-
ten te bouwen op de Zanderij. 
Bijna dertig woningen daarvan 

zijn bedoeld voor sociale wo-
ningbouw. Op de locatie van 
Kaptein Kaas worden 99 wonin-
gen gebouwd, waarvan 26 in 
de sociale sector. De gebouwen 
die op de Zanderij stonden zijn 
gesloopt. 

Op 19 september krijgt de ge-
meenteraad presentaties over 
de plannen voor de woning-
bouw. De bijeenkomst is voor 
iedereen toegankelijk.

Sociaal en Cultureel Planbureau:
Minder Castricummers 
leven in armoede
Castricum - Het aantal Castricum-
mers dat in armoede leeft is gedaald 
van 3,4 procent in 2013 naar 3 pro-
cent in 2017. Dat blijkt uit cijfers van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP). Castricum telde bij de laatst 
bekende cijfers 1.039 inwoners die 
in armoede leven. In het rapport 
werkt SCP met twee budgetten: het 
basisbehoeftenbudget, geraamd op 
€ 1.039 voor een alleenwonende, en 

het niet-veel-maar-toereikendbud-
get (€1.135 per maand). Dat budget 
houdt ook rekening met de minima-
le kosten van ontspanning en socia-
le participatie. 
In Bergen daalde het aantal inwo-
ners dat in armoede leeft met bijna 
een procent ten opzichte van 2013. 
Ook in Heiloo (0,3 procent) en Uit-
geest (0,8 procent) daalden de ar-
moedecijfers.

Grazende schapen verplaatsen 
zich door het dorp
Castricum - In Castricum graast 
deze zomer en dit najaar een 
schapenkudde op diverse plek-
ken. De 250 schapen bewegen 
zich door het dorp en komen 
langs bij het Hyacinthenveld, 
de Soomerwegh, Vondelstraat, 
Schelgeest, Mient, Dr. de Jong-
weg en het Noord-End.

Tijdens het grazen verblijven de 
schapen in een vak, omheind 
door � exibele rasters met schrik-
draad. Speciaal getrainde border 
collies helpen de schaapsherder 
bij het verplaatsen van de kud-
de. In het hondenlosloopgebied 
bij Noord-End is voor de twee-

de graasronde een aantal extra 
maatregelen genomen. Om te 
voorkomen dat de honden het 
schrikdraad raken, wordt een ex-
tra omheining om het schrik-
draadhek geplaatst, waar geen 
stroom op staat. Daarnaast is de 
herder op werkdagen de hele dag 
in het park aanwezig, zodat hij of 
zij het publiek kan informeren. 
De schapen grazen ongeveer 
tot half oktober. Tot dan moeten 
hondenbezitters er rekening mee 
houden dat ze grazende schapen 
langs hun wandelroute kunnen 
tegenkomen. 

Na een succesvolle pilot een paar 

jaar geleden, is besloten om scha-
pen in de openbare ruimte te la-
ten grazen. De gebieden waar ze 
grazen zijn ecologische verbin-
dingszones. Zo krijgen bijvoor-
beeld vlinders en bijen meer leef-
ruimte. Een maaimachine maakt 
veel sporen en rijdt de grond en 
daarmee de � ora en fauna in de-
ze zones stuk. Vooral in de natte 
perioden van het jaar. Het ‘maai-
en’ door schapen is dan een op-
lossing.

De kudde is Landschapsbeheer 
Rinnegom. Meer informatie over 
de schaapskudde: www.rinne-
gom.nl. (Foto: aangeleverd)

Met een beperking zwemmen bij CIS
Castricum - Elke week, op dins-
dagavond van 18.30 tot 19.30 
uur, verzorgt Zwemvereniging 
CIS (Castricumse Invaliden Sport-
club) in Zwembad De Witte Brug 
een uurtje zwemmen voor men-
sen met een beperking. 

De groep wordt begeleid door 
enthousiaste en getrainde vrij-
willigers. Peter Jonker, een van 
de vrijwilligers, licht toe: „Er ko-
men hier mensen met een lich-
te tot een zwaardere beperking. 
Het kan gaan om hartklachten, 

reuma, longproblemen of om het 
herstellen na een herseninfarct. 
Maar ook nemen slechtziende 
en slechthorende mensen deel 
en deelnemers met spierspas-
men of het syndroom van Down. 
Het zwembad is ingesteld op al-
le soorten beperkingen, het wa-
ter heeft een temperatuur van 
30 graden en het zwembad is 
rolstoel- en rollatortoegankelijk. 
Bij het omkleden kan hulp gege-
ven worden. Waar gewenst wor-
den deelnemers begeleid bij het 
ingaan van het bad, dat kan met 

een tillift of een luie trap; begelei-
ding kan ook tijdens het zwem-
men gegeven worden. Het me-
rendeel zwemt echter zelfstan-
dig.”
Wie meer wil weten of deel wil 
nemen kan contact opnemen 
met Gerard Spil van de CIS: te-
lefoon 06 57643200, mail info@
zwemvereniging-cis.nl. Of neem 
een kijkje op: www.zwemvereni-
ging-cis.nl. Enthousiaste vrijwilli-
gers zijn eveneens van harte wel-
kom contact op te nemen. (Foto: 
Nico Lute)

Castricum - Zondag 22 Septem-
ber is er weer een braderie in het 
centrum van Castricum, met dit 
keer op het Bakkerspleintje, voor 
de gelegenheid het ‘Bakplein-
tje’ een heuse appeltaartenwed-
strijd. Iedereen mag meedoen, 
met het recept van oma, of een 
zelfbedacht recept, alles is wel-
kom.

Kom zondag 22 september om 
11.00 uur naar het Bakkersplein-
tje en de jury beoordeelt de taar-
ten op smaak, kleur etcetera. Van 
elke taart wordt 1 puntje ge-
bruikt om te proeven. De rest 
van de taarten wordt op het ‘Bak-
pleintje’ per punt verkocht ten 
behoeve van de stichting Hart 
voor Borstkanker.
Aanmelden kan via Simone Bak-
ker, stuur een berichtje naar 06-
27000013 of mo26april@hot-
mail.com. 
De organisatie is nog op zoek 
naar één persoon voor in de ju-
ry, aanmelden bij Simone. (Foto: 
aangeleverd)

Limmen - In de nachtelijke 
uren van donderdag 5 septem-
ber werd, in het kader van een 
verkeerscontrole, een voertuig 
staande gehouden op de Molen-
weg te Limmen. Er werd onmid-
dellijk een sterke hennepgeur 
waargenomen. Vervolgens is er 
bij de bestuurder een alcohol- 
en drugstest afgenomen. De al-
coholtest was negatief, maar de 
drugstest was positief op THC. De 
bestuurder is aangehouden en 
overgebracht naar het politiebu-
reau te Alkmaar, waar een bloed-
test is afgenomen.

Zon en regen op Kermis Limmen
Limmen - Jong en oud heeft weer kunnen genieten van de kermis in Limmen. het hele weekend was het 
groot feest in het dorp. Maandagmorgen in alle vroegte namen de die-hards swingend afscheid van de 
editie van 2019 van Kermis Limmen. Bruisend van energie schudde feest-DJ Maarten iedereen wakker tij-
dens het eerste deuntje in eetBarLekker. (Foto: feest-DJ Maarten)

Stoned achter 
het stuur

Wie maakt 
de lekkerste 
appeltaart?
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Directie
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kabalen-opgeven/
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Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
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foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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G-Disco
Castricum - Vrijdag 13 septem-
ber is er in Discovery in Castricum 
een G-disco (disco voor mensen 
met een beperking). Het thema 
is glitter en glamour. Deze avond 
wordt er gedraaid door DJ Myt-
rem en DJ Dylan (foto onder). De 
entree is 4 euro, inclusief 2 con-
sumptiemunten. Ook op 11 okto-
ber, 8 november en 13 december 
staan er G-disco’s gepland. (Foto: 
aangeleverd)

‘Plekken van plezier’ bij de 
vereniging Oud-Castricum

Uiteraard raadpleegde Oud-
Castricum daarvoor haar beeld-
bank en vervaardigde vijftien 
grote posters met foto’s van 
onderwerpen als kermis, bios-
coop, carnaval, dancings, de ijs-
baan, het strand, popfestivals of 
de vroegere speeltuin aan de 
Tetburgstraat, waarvan tevens 
een film uit 1949 te zien is tij-
dens de openstellingen.

Redenen genoeg dus om ko-
mend weekend een bezoek-
je te brengen aan het onderko-
men van Oud-Castricum aan de 
Geversweg 1b. Op zaterdag 14 
september is De Duynkant ge-
opend van 13.30 tot 16.00 uur. 
Zondag kan men daar van 12.30 
tot 16.00 uur terecht. De en-
tree is dit weekend voor ieder-
een gratis.
Vanaf oktober tot eind van het 
jaar is de nieuwe expositie op 
de eerste en derde zondag van 
de maand te bezichtigen ge-
durende de gebruikelijke ope-
ningstijden. 
Meer informatie is te vinden op 
www.oud-castricum.nl.Koninginnedag 1991 (foto: Ad van de Velde)

Tweede editie van het Showhero Di 
Fiorentina Theater staat voor de deur
Heiloo - Na een spetterende eer-
ste editie van het Showhero Di 
Fiorentina Theater in de Cultuur-
koepel in Heiloo zal de tweede 
editie zo mogelijk nog spectacu-
lairder worden. Artiesten als Ali 
B., O’G3NE en Sanne Mallant zul-
len op zaterdag 14 september de 
Cultuurkoepel wederom op zijn 
kop zetten, samen met de Show-
hero-sterren natuurlijk.

De mystery guest werd tot op 
het laatste moment geheim ge-
houden. Tot grote vreugde van 
de Showhero-sterren en de 
Showhero-fans bleek dit nie-
mand minder te zijn dan de eni-
ge echte Jan Smit. 

Begin dit jaar sloegen Ali B. en 
Jan Smit de handen ineen en 
maakten samen het prachtige 
nummer ‘Vlinders’ waarin R&B 
en pop samenkomen, een on-
verwacht leuke combinatie. Mis-
schien wordt het publiek ver-
rast en zal het vrolijke duo dit 
prachtige duet ook zingen in het 
Showhero Di Fiorentina Theater. 
Er zullen natuurlijk sowieso een 
aantal mooie duetten de revue 
passeren: de Showhero-arties-
ten zijn hiervoor druk aan het re-
peteren.

Italiaanse sferen
Tijdens de Showhero-avond zul-
len de hapjes geserveerd wor-
den door niemand minder dan 
Remco en Ylenia Borsato, ook 
wel bekend van het Tuindiner. 
We blijven dus in Italiaanse sfe-
ren. Ylenia Borsato is geboren in 
Italië en werkt uitsluitend met 
verse authentieke ingrediënten, 
die in de Italiaanse keuken es-
sentieel zijn.

Britt Scholte
De feestavond zal gepresen-
teerd worden door Britt Scholte 
(foto). Voor Britt is dit een thuis-
wedstrijd; ze groeide op in Hei-
loo met ijssalon Di Fiorentina om 
de hoek van haar ouderlijk huis. 
Britt, onder meer bekend van de 
soap Goede Tijden, Slechte Tij-
den, is dan ook vaste klant bij ‘Di-
Fi’, zoals de ijssalon in de volks-
mond wordt genoemd.
Kortom, het Showhero Di Fio-
rentina Theater zal weer een ge-
weldige avond worden. Het pro-
gramma is een verrassing maar 
wie weet zie je Showhero-ster 
Juriaan Singels optreden met 
zijn grote held Jan Smit. Zeker 
is dat het weer een spetterende 
avond wordt vol entertainment 
van grote artiesten tezamen met 
de Showheroes, mensen met 
mogelijkheden.

Als u nog kaarten wilt bestellen 
dan kan dat via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl. De opbrengst van 
dit sponsorevenement gaat naar 
lokale goede doelen zoals De 
Vijfhoek, Stichting Kees, Patrick 
Rupsam, restaurant Stoer in Alk-
maar en natuurlijk naar Show-
hero zelf. (Tekst: Margreeth Ane-
ma, foto: www.brittscholte.nl)

Cursus beeldhouwen in steen
Castricum - Op donderdagavond 
26 september start in Castricum 
weer een cursus beeldhouwen in 
steen. 
Tijdens deze cursus leert men een 
beeld te maken uit een ruw brok 
speksteen, albast of serpentijn. Er 
zijn voorbeelden en uitstekend 

gereedschap aanwezig. Er wordt 
gewerkt met een kleine groep en 
er is nog plaats voor twee cursis-
ten.
De cursus is geschikt voor men-
sen die nog geen of weinig erva-
ring hebben met beeldhouwen 
en voor gevorderden. De cursus 

wordt gehouden in de Duinran-
dateliers aan de Van Oldenbarne-
veldweg 37, Castricum (Bakkum) 
op acht avonden van 19.30 tot 
22.00 uur.
Informatie via: www.hannykracht.
nl. Email: info@hannykracht.nl of 
06-20642420.

Bij Toonbeeld
Muziekcursus voor
dreumesen en peuters
Castricum - Op donderdag 26 
september start weer de vrolij-
ke muziek en dans herfstcursus 
voor dreumesen en peuters bij 
Toonbeeld.
Muziek en dans is een bon-
te verzameling van muzikale-
beweging en spelactiviteiten 
voor (groot-) ouder en kind tus-
sen de 1 en 4 jaar.
Wat is er leuker dan zingen, dan-
sen, bewegen op muziek, luiste-
ren naar en vooral spelen op ech-
te muziekinstrumenten? Alice 
Ploeg geeft een herfst-, winter- 
en lentecursus.

Er is een Dreumesgroep om 9.30 
uur en een Peutergroep om 10.30 
uur. De cursus bestaat uit 8 les-
sen op de donderdagochtend (er 
is geen les in de schoolvakanties). 
De kosten bedragen € 80,00. 

Alice geeft ook lessen in Heems-
kerk en Beverwijk dus als de dag 
niet past is er misschien een 
plaats bij een van de andere cur-
sussen. Wanneer men een les 
mist mag die ook op een andere 
dag worden ingehaald. Informa-
tie en aanmelden bij www.toon-
beeld.tv. (Foto: aangeleverd)

Castricum - De zomer is weer voorbij en dat betekent, dat de 
expositie ‘Groeten uit Castricum en Bakkum’ van Oud-Castri-
cum in De Duynkant is beëindigd. Daarvoor in de plaats is op 
zaterdag 14 en zondag15 september een minstens zo verma-
kelijke tentoonstelling te bezichtigen in het kader van het 
Open Monumentenweekend dat landelijk in het teken staat 
van het thema ‘Plekken van plezier’.

Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen 
zij voor de politiek en met welke onderwerpen houden 
zij zich bezig? In deze rubriek komen de politici in wil-
lekeurige volgorde aan het woord. Dit keer Jeroen Slot, 
raadslid bij de VVD. ,,Er gaan echt wel veel dingen goed 
in onze gemeente.”

Mardou van Kuilenburg

Jeroen Slot groeide op in Den Helder en studeerde 
Technische Bedrijfskunde in Enschede. In 2005 ver-
huisde hij naar Limmen, om daar samen te gaan 
wonen met zijn vriendin. Slot werkt als business 
analist bij Nuon en houdt zich daar bezig met stads-
verwarming. Hij is sinds 1994 politiek actief.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Ik woonde op een studentenflat toen er verkie-
zingen kwamen. We discussieerden onderling veel 
over politiek. De VVD sprak me altijd al aan: men-
sen moeten hun leven  zoveel mogelijk naar eigen 
goeddunken kunnen inrichten en politiek is er voor 
de dingen die je gezamenlijk moet doen. Voor men-
sen die ondersteuning nodig hebben. Dat vind ik 
belangrijk.”

Was VVD een logische keus?
,,Ja, voor mij wel. Ik ben begonnen bij de jongeren-
afdeling en nu raadslid voor de VVD in Castricum. 
Dat is een behoorlijke tijdsbesteding. Die tijd heb ik 
nu en ik kan het goed combineren met mijn werk. 
Na vele jaren in lokale VVD besturen actief te zijn 
geweest vond ik het nu tijd om me op een directe 
manier bezig te houden met de lokale politiek. Die 
stap bevalt erg goed. ”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Belangrijk, het staat dichtbij de burger. Landelij-
ke en provinciale politiek voelt afstandelijker. Dat 
maakt lokale politici ook makkelijker aanspreek-
baar merk ik.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Financiën en duurzaamheid. Door mijn studie 
Technische Bedrijfskunde zijn er veel raakvlakken. 
In mijn werk heb ik zicht op ontwikkelingen die 
er zijn op energiegebied. Dat kan ik gebruiken. Ik 
denk graag mee hoe we dat in Castricum kunnen 
vormgeven. Warmtenet, van het gas af… Ik zie dat 
het meer gaat spelen bij inwoners: de interesse 
groeit, maar de angst neemt ook toe. Mensen vra-
gen zich af wat het hen gaat kosten. Ik snap dat. Als 
gemeente moeten we daarin het goede voorbeeld 
geven, dan doen we zelf ook ervaring op.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castri-
cum?
,,Ik wil ervoor zorgen dat Castricum een mooie, 
financieel gezonde gemeente blijft waar de ge-
meente doet wat nodig is. Niet te veel hobbyprojec-
ten. Tegelijkertijd vind ik dat we op moeten letten 
met de energietransitie. Er is heel veel ambitie, dat 
kan ook gaan wringen. We moeten goed nadenken 
wat de taak is van de gemeente en waaraan we ons 
geld uitgeven.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Ik denk eigenlijk dat heel veel dingen gewoon 
goed gaan. Er is veel kritiek op de politiek, maar 
niemand is perfect. Ja, er moeten meer woningen 
gebouwd worden, maar daar zijn we nu mee bezig. 
Ik ben tevreden.”





04 11 september 2019

Open dag bij Beauty aan de Brink
Castricum - Schoonheidssalon 
Beauty aan de Brink bestaat 25 
jaar en daarom organiseert eige-
naresse Bianca Frank aanstaande 
zaterdag een open dag met gra-
tis huidanalyse.
Gezichtsbehandelingen, pedicu-
re, manicure, shiatshu, micro- en 
mesotherapie, harsen, epileren, 
wimpers en wenkbrauwen ver-
ven en make-up: de salon heeft 
een gevarieerd aanbod in behan-
delingen. Beauty aan de Brink is 

gespecialiseerd in elektrisch ont-
haren en acne. ,,Voorafgaand 
aan de behandeling wordt ge-
keken naar het huidtype. Daar-
na wordt de juiste behandeling 
met de klant afgestemd. De pro-
ducten waarmee gewerkt wordt 
zijn van de merken Alcina en Dr. 
Renaud. Onze salon is aangeslo-
ten bij de ANBOS, de vakorga-
nisatie die garant staat voor ge-
kwali�ceerde salons en mede-
werkers.” Ook kunnen klanten 

bij Bianca terecht voor advies en 
verkoop van verzorgingsproduc-
ten en make-up. 

Naast de gratis huidanalyse kun-
nen liefhebbers zaterdag tussen 
14.00 en 16.00 uur in de salon 
terecht voor 10 procent korting, 
een loterij met mooie prijzen 
en een presentje. Afspraak ma-
ken? Dat kan via telefoonnum-
mer: 0251-657533. (Foto: aange-
leverd)

Echtpaar Schlosser 60 jaar getrouwd
Castricum - De vonk sloeg over 
op de Alkmaarse dansvloer en 
het was liefde op het eerste ge-
zicht. Althans, voor Bart Schlos-
ser (84). Bij Greta Schlosser-
Feykes (82) moest het groeien. 
,,Ik had zo lekker met hem ge-
danst, maar ik moest wennen 
aan het idee dat ik hem leuk 
vond.”

Na die ene dans volgden er ve-
le. Greta woonde destijds in Alk-
maar, Bart in Castricum. Hij pak-
te geregeld de �ets om haar op te 
zoeken. ,,Dat was best een stuk-
je, ja, maar je wist niet beter.” Na 
twee jaar verkering stappen de 
twee in het huwelijksbootje. Ze 
trouwen in Alkmaar. Het kersver-
se echtpaar schrijft zich in voor 
een woning aan de Castricum-
se Bartokstraat. Ze zijn een van 
de eersten die de huizen betrek-
ken en wonen er nu, zestig jaar la-
ter, nog steeds. Bart en Greta krij-
gen twee kinderen: een zoon en 
een dochter. ,,We hebben nooit 
de wens gehad om te verhuizen”, 
vertelt Bart. ,,Het is hier prettig 
wonen, de wijk is rustig. Met kin-
deren was dit huis prima en dat 
is het nu nog steeds.” Greta: ,,Het 
huis is altijd groot genoeg ge-
weest.”
Het duo geniet van een ‘vol’ leven. 
Bart werkt als administrateur bij 

Akzo Nobel en Greta is huismoe-
der. Het duo reist veel. ,,We hiel-
den we van het reizen, het ont-
dekken”, vertelt Bart. ,,Ik ben een 
keer naar mijn baas gegaan en 
heb zeven weken vrij gevraagd.” 
Greta: ,,Dat vonden ze wel veel hé, 
Bart?” Ze grinniken. Bart,,We zijn 
toen met de auto naar de Noord-
kaap geweest. Wat een prachtige 
reis was dat.’’ ,,Heel mooi”, beaamt 
Greta. 
Ook vakanties naar Frankrijk en 
Indonesië staan de twee nog hel-
der voor de geest. In de venster-
bank prijken verschillende souve-
nirs die zij of de kinderen van hun 

reizen hebben meegenomen. Die 
gezamenlijke liefde voor reizen is 
belangrijk geweest voor hun hu-
welijk, denkt Bart. ,,We houden 
van dezelfde dingen en doen ook 
veel samen.” Greta: ,,We kunnen 
zo de hele middag naast elkaar 
op de bank een boek lezen. Een 
roman of een detective…” 
Wat het geheim is van hun lan-
ge samenzijn? ,,Hebben we niet”, 
zegt Greta. ,,Gewoon doorgaan.” 
Bart: ,,Als je allebei van dezelf-
de dingen houdt dan is het niet 
moeilijk om zo lang bij elkaar te 
blijven.” (Tekst en foto: Mardou 
van Kuilenburg)

Celle Que Vous Croyez
Celle Que Vous Croyez is een 
spannend Frans drama, waarin 
vijftiger Claire (een ijzersterke rol 
van Juliette Binoche) zichzelf na 
een gestrand huwelijk weer moet 
herpakken. Een �lm over liefde, 
ouder worden en zelfacceptatie, 
naar de gelijknamige roman van 
Camille Laurens.
Juliette Binoche schittert als Clai-
re, een gescheiden vijftiger met 
een succesvolle carrière als do-
cent. Nadat haar jonge geliefde 
Ludo (Guillaume Gouix) haar laat 

zitten, doet ze zich online voor 
als iemand anders om hem te be-
gluren. Claire verandert online in 
Clara, een prachtige jonge vrouw 
van 24. 
Wanneer Claire in contact komt 
met Ludo’s vriend Alex (Fran-
çois Civil), vallen de twee als een 
blok voor elkaar. Ook al speelt al-
les zich af in een virtuele wereld, 
de gevoelens zijn levensecht. 
Maar wanneer Alex aanstuurt op 
een ontmoeting, weet Claire zich 
geen raad.

Downton Abbey
Het is zover; The Dowager Coun-
tess en de rest van de Downton 
Abbey-gang is te zien op het gro-
te scherm. Downton Abbey volgt 
de familie Crawley en hun be-
dienden die bij hen inwonen op 

hun enorme landgoed in Enge-
land in de vroege jaren 1900. 
Na het einde van de populaire 
serie Downton Abbey, vielen de 
fans in een zwart gat. Vier jaar na 
de laatste a�evering zijn de fami-
lie Crawley en hun personeel dan 
weer eindelijk terug.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 20.30 uur

zaterdag 16.00 & 21.00 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 15.00 & 20.00 uur 
Downton Abbey
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur 

Celle Que Vous Croyez
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

A Rainy Day in New York
woensdag 20.00 uur 

Diego Maradona
vrijdag 13.30 uur

Blinded by the Light
vrijdag & zaterdag 20.30 uur

Once Upon A Time in… 
Hollywood

zaterdag 18.45 uur
The Lion King (OV) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur

Angry Birds 2 (NL)
zondag 13.30 uur

The Lion King (NL) 2D
zaterdag 13.30 uur

Huisdiergeheimen 2

Programma 12 september t/m 18 september

Scouting Akersloot bestaat 50 jaar
Akersloot - Zaterdag 14 septem-
ber staat scouting Akersloot stil bij 
hun 50-jarig bestaan. Om 10.00 uur 
zal voorzitter Rob Dekker samen 
met Wethouder Ron de Haan de 
aanwezigen welkom heten. Ieder-
een die dit feestelijke moment wil 
bijwonen is welkom op de Verleng-
de Roemersdijk 4. Aansluitend is er 
een korte receptie, ko�e, thee, li-
monade en wat lekkers. Vanaf 11.00 
uur gaat de jubileumdag besloten 
verder 
voor leden, leiding, bestuur, vrijwil-
ligers en familie.

„Scouting Akersloot oftewel de Ja-
cobusgroep is opgericht in 1969, 
daarvoor was er ook al scouting 
in Akersloot’’, vertelt Rob Dekker, 
„maar vanaf 1969 bestaat de groep 
in de huidige vorm. Inmiddels heeft 
de groep 2 keer een nieuw ge-
bouw betrokken, eerst een voor-
malige school, welke werd ver-

plaatst naar het terrein aan de Ko-
ningsweg, waar vroeger de speel-
tuin was. Op deze locatie staan in-
middels woningen, deze ontwikke-
ling was een uitgelezen kans, en nu 
zit de groep alweer bijna 10 jaar in 
het mooie gebouw aan de Verleng-
de Roemersdijk. Een voor scouting 

begrippen hypermodern onderko-
men. De groep kent op dit moment 
6 speltakken, variërend in leeftijd 
van 4,5 tot 25 jaar. Met een kleine 
100 leden is de groep zeer gezond, 
een groot vrijwilligersbestand en 
hechte groep aan leiding en be-
stuur.” (foto: aangeleverd)

Kermisrun Limmen voor Isabelle
Limmen - Honderden mensen 
hebben zich de afgelopen da-
gen het lot van Isabelle uit Lim-
men aangetrokken. Ze belandde 
in een rolstoel nadat ze werd aan-
gereden. 
Door traumatisch hersenletsel ver-
anderde ze in een kasplantje en 
kon niet meer voor haar kinderen 
zorgen. Jarenlang vocht ze tegen 
de pijn en door zware revalida-
tie met veel kosten voor eigen re-
kening kon ze steeds meer. In Ne-
derland wordt de voor haar nood-
zakelijke behandeling helaas niet 
aangeboden. Een mogelijkheid is 
nu een dure behandeling in Ame-
rika.

Zaterdag deden honderden men-
sen mee aan de Kermisrun in Lim-
men om geld voor haar in te zame-
len. De deelnemers moesten door 
koud slootwater en schuim ren-
nen en over allerlei obstakels klim-
men. Isabelles dochter Fay ging 
voor het maximale aantal rondjes, 
omdat een leraar had gezegd dat 
hij een tientje extra zou doneren 
als ze het zou halen. 

„Ik ben echt dankbaar voor alle lie-
ve berichtjes en donaties de afge-
lopen tijd,” zegt Isabelle. „Voor mij 

was het een grote klap dat ik van 
de ene op de andere dag niets 
meer kon: niet meer werken, niet 
meer dansen en zelfs simpel huis-
houdelijk werk was al te veel ge-
vraagd. Zo’n auto-ongeluk kan ie-
dereen overkomen.” De Kermisrun 
in Limmen volgde ze vanuit haar 
rolstoel: „Echt onwijs hoe de deel-
nemers al die hindernissen trot-

seerden. Als het allemaal goed-
komt met de behandeling, kan ik 
misschien volgend jaar een stukje 
mee rennen.”
Doneren voor Isabelle kan nog 
steeds via de site, ‘help Isabelle 
naar Amerika’:  https://www.do-
neeractie.nl/help-mijn-vrouw-on-
ze-moeder-naar-amerika/-37384. 
(Foto: aangeleverd)

Mountainbike-nieuws:
Bob Scholten steelt de show
Akersloot - Henk Verdonk junior 
is de verwachte winnaar gewor-
den van de wekelijkse in Akersloot 
verreden donderdagavondwed-
strijd om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup. Hoewel Henk Verdonk junior 
andermaal domineerde op Sport-
complex de Cloppenburgh, mag 
ook het optreden van de uiteinde-
lijk op de vijfde positie eindigende 
jonge Bob Scholten uit Akersloot 
belicht worden. 
Waren het Wout Bakker (Heiloo), 
Henk Jan Verdonk senior en Chris 
Kemp, beiden uit Egmond aan 

den Hoef, die zich achter de sole-
rende en latere winnaar Henk Ver-
donk junior hun individuele plek-
ken moesten verdedigen en ver-
delen, daarachter vochten Bob 
Scholten en Vincent Tiebie, ook 
uit Akersloot, een robbertje om 
de plaatsen vijf en zes. 
Met immer een brede glimlach 
op zijn gezicht, alsof de inspan-
ning hem niet deerde, deed de 
jonge Scholten al het kopwerk en 
dwong Tiebie slechts tot volgen. 
Rondenlang ging dit schouwspel 
zo door, zonder dat Tiebie ook 
maar een poging ondernam de-

ze traditie te doorbreken. Pas in 
de laatste omloop deed Vincent 
Tiebie, de �etsende brandweer-
man, het leek als een plaagstoot-
je, maar was een uiterste poging 
Bob Scholten te verrassen en te 
blussen. De wakkere Bob Scholten 
doorzag deze aktie van Tiebie en 
deed hem tot nablussen dwingen. 
Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, 
Egmond aan den Hoef 2. Wout 
Bakker, Heiloo 3. Henk Jan Ver-
donk senior, Egmond aan den 
Hoef 4. Chris Kemp, Egmond 
aan den Hoef 5. Bob Scholten, 
Akersloot.

CineCast, al 25 jaar het filmhuis van Castricum, heeft een nieuw programma

Bezoek onze vernieuwde website www.filmhuiscinecast.nl
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Beeldhouwen bij 
Liesbeth Zomerdijk
Limmen - Maak kennis met de ei-
genschappen van steen bij Lies-
beth Zomerdijk in Limmen. De mo-
gelijkheden om een prachtig werk-
stuk te maken voor huis of tuin. De 
lessen bestaan uit inzichtelijk wer-
ken naar een zelf meegebrachte af-
beelding, of een vorm die ontstaat. 
De lessen worden gegeven met 
een kleine groep. Samen gaan de 
deelnemers uitzoeken welke steen-
soort bij hen en het onderwerp het 
beste past. Steensoorten zijn on-
der andere speksteen, albast, ser-
petijn of marmer. Ook het soort ge-
reedschap die bij steenhouwen no-
dig zijn wordt besproken. Met hak-
ken, veilen, schuren en polijsten 
wordt vanuit de ruwe steen een ei-
genhandig gemaakt werkstuk ge-
maakt. Gezelligheid, inspiratie en 
ontspanning, zijn de ingrediënten 
voor deze cursus. 
Voor meer informatie of opgave: 
Liesbeth Zomerdijk, Dusseldorper-

weg 132, 1906 AM Limmen, tele-
foon: 06-51477838 of e-mail lies-
beth.atelier@gmail.com. 

Op de foto een beeld gemaakt 
door Lida de Roode. (Foto: aange-
leverd)

Burgerlijke Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes
Castricum: 14-08-2019 Laura 
Sophia König, dochter van Jo-
hannes F. König en Josee S. Dek-
ker.
Limmen: Charlie Beentjes, zoon 

van Gijsbertus A. M. Beentjes en 
Marloes Zomerdijk.

Overledenen
Akersloot: 07-08-2018 Petrus Le-
ijen, weduwnaar van Maria C. 
Winder.
Castricum: 01-09-2019 Gerrit Ei-
kelenboom, echtgenoot van Ger-
dina F. Vellema; 02-09-2019 Abra-
ham de Jong, weduwnaar van 
Siebrigje J. Visser.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

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

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL

Of een kind zich veilig en 
thuis voelt op een Buiten-
schoolse Opvang hangt 
van verschillende facto-
ren af. ,,Bijna niets moet 
en bijna alles mag”, zegt 
Karin Lammertsma, co-
ordinator BSO van de on-
dernemende en gezonde 
basisschool Visser ’t Hooft 
in Castricum. ,,Wat ook bij-
draagt is, dat wij een eigen 
BSO hebben, waardoor 
er korte lijnen zijn met de 

leerkrachten en we weten wat er speelt bij een kind. Boven-
dien weten de kinderen de hele dag waar zij aan toe zijn qua re-
gels en afspraken.” Wij nemen een kijkje bij de Visser ’t Hooft 
School en zien en horen wat Karin bedoelt.

BSO is vrije tijd
De kinderen hebben zichzelf ooit Guppy’s en Orka’s genoemd. De 
Guppy’s zijn de kinderen van 4 tot en met 7 jaar en de oudere kin-
deren, van 7 tot en met 12 jaar, zijn de Orka’s. De inrichting van het 
Guppy lokaal is gericht op het jonge kind. ,,Bij de kleintjes gaat het 
bijvoorbeeld om verkleden, winkeltje spelen en dingen maken in 
een bouwhoek,”, vertelt Karin Lammertsma tijdens de rondleiding. 
Ze legt uit, dat er geen vast programma is voor de kinderen. De 
kinderen komen zelf met ideeën wat zij willen doen, eigen initiatief 
staat hoog in het vaandel. ,,Het is tenslotte VRIJE tijd, het gaat er 
anders aan toe dan in de klas.” Naast deze ruimte wordt er gebruik 
gemaakt van de aula, het Orka lokaal, de speelzaal en het school-
plein. In het Orka lokaal kunnen de kinderen aan de gang met de 
timmertafel, de keuken en gitaren, niets is te gek.  

‘All inclusive’
,,Om half drie komen de kinderen uit de klas en hebben zij een ge-
zamenlijk ‘tafelmoment’ met water of limonade en fruit. Om half vijf 
gebeurt dit ook en krijgen ze een bescheiden koekje. In de vakantie 
is er elke dag iets anders qua eten; denk aan smoothies, pannen-

koeken en broodjes gezond. In 
de vakanties worden er ook extra 
activiteiten georganiseerd en ge-
regeld gaan we erop uit, we gaan 
bijvoorbeeld bowlen. Het hele jaar door bieden we activiteiten aan. 
Bijvoorbeeld pottenbakles, musicalles en streetdance. We heb-
ben een eigen gitaardocent op de dinsdagmiddag voor beginners, 
gevorderden en ver gevorderden. Er wordt veel gebruik gemaakt 
van het kookeiland, zowel tijdens schoolweken als in de vakantie”, 
aldus Karin. ,,Ik zeg ook weleens, de BSO op de Visser ’t Hooft is 
‘all inclusive’; eten, drinken, activiteiten en uitjes zijn inbegrepen. 
Daarnaast kunnen de kinderen tegen betaling extra lessen volgen 
als bijvoorbeeld typen of science.”  

Inspraak 
Zowel de ouders als de kinderen zelf hebben inspraak in het reilen 
en zeilen van de BSO van de Visser ’t Hooft School. ,,Bij een intake 
vraag ik de ouders altijd of er iets specifieks is waar hun kind graag 
mee speelt. Je wilt de kinderen iets bieden waar zij zich veilig bij 
voelen en graag mee spelen. Als we iets niet hebben kunnen we 
dat, binnen het redelijke, aanschaffen.” Een vraag van een aantal 
kinderen van de Orka groep is haar bijgebleven. ,,Wij willen een 
step voor grote kinderen, kan dat ook?” Vragen worden serieus 
genomen en in zo’n geval gaat Karin naar ‘juf Els’ om te kijken naar 
de mogelijkheden. Maar eerst wordt er gevraagd waarom zij iets 
willen. Om vervolgens uit te leggen waarom iets wel of niet kan. 
Ouders kunnen altijd langskomen, bellen of mailen als er iets is of 
wanneer zij informatie willen hebben. De kinderen hebben een zelf 
gekozen Kinderraad en via de ideeënbus kunnen zij hun ideeën 
kwijt. 

De eigen BSO van de Visser ’t Hooft kent ruime openingstijden 
(voor- en naschoolse- en vakantieopvang) en er is bovendien inci-
dentele opvang mogelijk. Meer informatie vind je op de website van 
de school onder het menu ‘Buitenschoolse opvang’. Liever direct 
persoonlijk contact? Bel naar de Visser ’t Hooft school in Castricum. 

   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Voelt jouw kind zich thuis op de BSO? 

Castricum terug in de tijd

Toen drs. P zijn beroemde lied met deze titel uitbracht was 
de tuinbouw in Castricum en Bakkum al verleden tijd. De ge-
meente was ooit een echt tuinbouwgebied. De komst van het 
spoor betekende een belangrijke stimulans door grotere afzet-
mogelijkheden. In de vorige eeuw werden veel aardappelen, 
erwten en bonen geteeld. Ook akkertjes in de duinen waren 
volop in cultuur, dankzij het gebruik van stalmest of compost 
dat via de Schulpvaart werd aangevoerd.  In l913 werd voor 
de veiling van groenten de Tuinbouwvereniging ‘Ons Belang’ 
opgericht. In de beginjaren veilde men op de veelading, een 
laad en losplaats tussen het station en de spoorwegovergang, 
bij de Kramersweg.  Barbier Bertus Stuifbergen uit de Dorps-
straat was de veilder of afslager.  
In l917 werd de tuinbouwvereniging eigenaresse van een 

veilinggebouw naast café Van Benthem op de hoek van de 
Dorpsstraat en de Burgemeester Mooijstraat. De ledenlijst 
uit 1918 telde 209 namen, waarvan 195 leden uit Castricum. 
Er werden diverse soorten fruit, aardbeien en groenten zoals 
sperciebonen, witlof, schorseneren, capucijners en sla ver-
handeld.  Duinaardappelen uit deze streek waren zeer gewild. 
Door de waterontrekking voor de drinkwatervoorziening liep 
het agrarisch gebruik van de duinakkers vanaf 1920 snel terug.

Ten opzichte van het jaar 1939 verviervoudigde in l951 de om-
zet van de veiling toch tot ruim ƒ 500.000,-. Ook de bloembol-
lenteelt was daarnaast in opkomst.
Door de verkeersdrukte en het tekort aan opslagmogelijkhe-
den werd veilen in de Dorpsstraat steeds lastiger. Het bestuur 
slaagde erin een terrein aan de Kramersweg te bemachtigen. 

Tot de grootscheepse afbraak in de oorlog stond het buurtje 
De Duinkant daar nog. Het nieuwe veilingcomplex dat hier 
verrees, werd op 1 augustus 1952 geopend.

Naast verhandeling van diverse groenten nam de jaarlijkse 
aardbeiencampagne een belangrijke plaats in. De aardbeien 
werden in sloffen geveild en met handkarren en bakfi etsen 
naar de veiling gebracht. De zomerkoninkjes. meestal Amazo-
nes en ‘Molleroezen’ (Moulin Rouge)  werden geveild zowel 
voor de binnenlandse markt als voor de export naar Engeland 
en Duitsland. 
De ontwikkeling van de gemeente tot forensenplaats begon al 

in de dertiger jaren met woningbouw in de omgeving van het 
station. Als gevolg van de crisis was er veel grond van tuin-
ders te koop.  Kort na de oorlog werd de Verzetsheldenbuurt 
gebouwd,  waar velen kwamen te wonen, ook inwoners uit De 
Duinkant, die hun huis door de afbraak in de oorlogsjaren wa-
ren kwijt geraakt. In de jaren vijftig is de Oranjebuurt totstand 
gekomen. De wijk Kooiweg of de Componistenbuurt is in de 
jaren zestig gerealiseerd.  

Op 14 juni 1967 vergaderden de leden van de Coöp. tuinbouw-
vereniging ‘Ons Belang’  over een voorstel tot opheffi ng van 
de groenteveiling. Voorzitter Jan Groentjes wees op de sterke 
achteruitgang van de aanvoer van producten in de afgelopen 
jaren en de dalende omzet. Veilingdirecteur Jaap Schut me-
moreerde dat vrijwel alle tuingrond in Castricum was verdwe-
nen. “Er zijn alleen nog een paar percelen aan de rand van 
het dorp als tuingrond in gebruik”. Voor opheffi ng van de vei-
ling kozen 34 leden en 7 leden stemden tegen. Na het besluit 
volgde nog een juridische schermutseling maar het werd een 
achterhoedegevecht.  Uiteindelijk werd de veiling per 1 juni 
1970 formeel opgeheven. Het veilinggebouw aan de Kramers-
weg werd verkocht aan de Castricumse fi rma Dijkman Kaas. 
Aan de Eerste Groenelaan, midden in de nieuwe woonwijk 
Kooiweg, werd in l967 de r.-k tuinbouwschool, later Clusius 
college, gebouwd.  Het is als een monument voor het agra-
risch verleden van ons dorp.

Niek Kaan

Bronnen:
‘Castricum en zijjn groenteveilingen’ is een bewerking van het 
artikel van Wijnand Veldman uit het 19e jaarboek (1996) van 
Oud-Castricum 

Toen drs. P zijn beroemde lied met deze titel uitbracht was 

Kn� raap en lof, sch� sen� en en preiKn� raap en lof, sch� sen� en en preiKn� raap en lof, sch� sen� en en preiKn� raap en lof, sch� sen� en en preiKn� raap en lof, sch� sen� en en preiKn� raap en lof, sch� sen� en en preiKn� raap en lof, sch� sen� en en preiKn� raap en lof, sch� sen� en en prei

Ten noorden van de Dorpsstraat, achter De Rustende Jager, 
nu Rabo-bank, strekten in het begin van de 
vorige eeuw de tuinderijen zich uit.

Veilinggebouw in de Dorpsstraat

Het verhoogde terrein tussen het station en de spoorweg-
overgang Kramersweg werd de veelading genoemd. Behalve 
aardappelen en groente werd hier ook vee in- of uitgeladen.

De in 1952 geopende nieuwe veiling aan de Kramersweg. 
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Geslaagde seizoensopening 
Senioren Biljart Limmen

Limmen - Het openingsfeest 
van Senioren Biljart Limmen 
2019/2020 op donderdag 5 
september was een spetterend 
begin van het nieuwe seizoen 
van de vereniging in het club-
gebouw van de Vredeburg in 
Limmen.

Ook dit jaar was de belangstelling 
groot. Ruim zeventig deelnemers, 
leden van de club en partners, 
werden welkom geheten door de 
voorzitter Ben Piepers.
Na de ko�e met gebak, begaf 
men zich onder de vrolijke noten 
van het muziekduo Jan en Gerard 

van de Schaaf naar de biljartzaal 
waar men mee kon doen met de 
voor deze middag georganiseer-
de biljartspellen.

Het feest werd compleet met 
een hapje en drankje, geserveerd 
door de dames Regina Bolten en 
Emmy Dirkson (vrijwilligsters). 
En met een dansje onder bege-
leiding van het muziekduo werd 
gretig gebruik gemaakt.
Dames en heren namen deel aan 
het vlotbruggen. Voor dames was 
er het spel ‘hondenhok´ en de he-
ren konden hun vaardigheid be-
proeven met ‘het spel van Dick 
Heyne’. 

Aan het eind van de middag, na 
de prijsuitreiking, werd het bil-
jartfestijn afgesloten met een Chi-
nees bu�et van de plaatselijk Chi-
nees. 

Al met al een spetterende ope-
ning van het biljartseizoen 2019 
- 2020 van Senioren Biljart Lim-
men! (Tekst: Ben Piepers, foto: 
aangeleverd) Auto 

opengebroken
Castricum - Dinsdag 3 september 
is op het parkeerterrein van het 
NS Station een geparkeerd staan-
de personenauto opengebroken. 
Er werden een contactslot en een 
unit onder het dashboard uit de 
auto weggenomen. Ook de airbag 
was al verwijderd, maar deze lag 
nog op de achterbank in de auto.

Geen rijbewijs
Castricum - In de nacht van don-
derdag op vrijdag werd om drie 
uur een Mercedesbusje met een 
kapotte koplamp staande gehou-
den en de bestuurder werd hierop 
aangesproken. Bij verdere contro-
le bleek dat het rijbewijs van de 
bestuurder ongeldig was. De be-
stuurder krijgt een proces-verbaal 
en mocht niet meer verder rijden. 
Een uur later werd eveneens een 
Mercedesbusje gecontroleerd. 
Het kenteken van dit busje kwam 
in het politiesysteem voor vanwe-
ge het feit dat bestuurder(s) van 
dit busje niet in het bezit zou zijn 
van een rijbewijs. Dit bleek ook 
nu het geval. De bestuurder, een 
25-jarige man uit Bulgarije, bleek 
niet in het bezit te zijn van enig rij-
bewijs. Tevens bleek dat deze per-
soon in Duitsland hiervoor gesig-
naleerd staat. Omdat dit een sig-
nalering was vanwege verkeers-
feiten kon de man hiervoor in Ne-
derland niet worden aangehou-
den. De bestuurder heeft vervol-
gens een proces-verbaal gekre-
gen. Ook deze persoon mocht 
niet verder rijden.

Opening nieuw 
tafeltennisseizoen
Limmen - Tafeltennisvereniging 
Limmen-Heiloo is vorige week 
weer van start gegaan. Speciaal 
voor alle geïnteresseerden orga-
niseert de club een open week. 
Men kan langskomen om vrijblij-
vend te tafeltennissen aan de Ho-
geweg 61 te Limmen. 
Voor volwassenen is de moge-
lijkheid om gezellig een balletje 
te slaan op vrijdag 13 septem-
ber na 20.00 uur en maandag 16 
september na 20.00 uur. Voor de 
jeugd zijn er veel gediplomeerde 
trainers en zijn de open trainin-

gen op vrijdag 13 september om 
18.30 uur en maandag 16 sep-
tember om 18.00 uur. 
Dit jaar speelt Limmen met 5 
jeugdteams, vanaf de 5e klasse 
tot aan de 1e klasse. De senioren 
spelen zowel bedrijfstafeltennis 
(5 teams) als in de NTTB-compe-
titie (5 teams). Het eerste senio-
renteam gaat komend seizoen de 
uitdaging aan in de tweede klas-
se. Kijk bij interesse om een keer 
te komen kijken of mee te komen 
trainen op tafeltennislimmen.nl. 
(Foto: Tibbe Sokaroski)

ro fietsster e on   
nr n  op fietsp  

Castricum - Dinsdag 3 septem-
ber omstreeks 14.30 uur, vond 
er een aanrijding plaats op het 
�etspad langs de Provinciale weg 
N203. 
Hier raakten de bestuurder van 
een �ets en de bestuurster van 
een brom�ets elkaar met hun 
stuur. Als gevolg van de bot-
sing kwam de bestuurster van 

de brom�ets in de berm ten val. 
Door getuigen is eerste hulp ver-
leend tot de ambulance ter plaat-
se kwam. De bestuurster van de 
brom�ets is met aangezichtslet-
sel en vermoedelijk een hersen-
schudding overgebracht naar het 
ziekenhuis. De bestuurder van de 
�etser was hevig geschrokken, 
maar was niet gewond geraakt.

Mishandeling 
door groep
Limmen - Op de Vredeburglaan 
heeft in de nacht van zaterdag op 
zondag tegen één uur een open-
lijke geweldpleging plaatsgevon-
den. Een jongen �etste met zijn 
vriendin in die straat en, omdat er 
een grote groep jeugd op straat 
stond, belde hij met zijn �etsbel. 
Hij zag vervolgens dat één van 
die jongens zijn arm strekte, voel-
de zich bedreigd en heeft die jon-
gen een vuistslag gegeven. Toen 
hij met zijn vriendin verder �etste, 
kwam de groep achter hem aan. 
Hierop is het slachto�er tussen de 
geparkeerde auto’s weggerend. Hij 
kwam daarbij ten val, en werd ver-
volgens door een groep van 7 per-
sonen geschopt en geslagen. 
Nadat de groep in de gaten kreeg 
dat de politie gebeld was, zijn zij 
weggerend en niet meer aange-
tro�en.

Repair Café in Castricum
Kapotte spullen 
(leren) repareren
Castricum - Transitie Castri-
cum organiseert samen met De 
Groene Bak weer een Repair 
Café op zaterdag 14 septem-
ber. Er is deze keer ook weer 
een energiecoach van CALorie 
aanwezig. 

Men kan samen met de vrijwilli-
gers aan de slag met kleine elek-
trische en huishoudelijke appa-
raten. Ook is advies mogelijk bij 
computerproblemen en �etsre-
paraties. Hoe repareer je bijvoor-
beeld je �etsverlichting? Is je ka-
potte strijkbout nog te maken? 
En hoe zorg je dat je wekker het 
weer gaat doen? Men kan meekij-
ken met de reparatie en meehel-
pen of -denken waar dat kan. De-
ze keer is er helaas geen hulp bij 
textielreparaties.

Er is ook weer iemand van CALo-
rie, die kan voorzien van energie-
advies. CALorie heeft een aantal 
energiecoaches die kennis en er-

varing hebben om mensen voor-
uit te helpen bij hun energievra-
gen. Bijvoorbeeld over besparen, 
isoleren, warmte opwekken zon-
der aardgas, een aandeel nemen 
in een windmolen of zonnecen-
trale, meedoen met de elektri-
sche deelauto en andere aspec-
ten van de energietransitie. 

Naast gerepareerde spullen 
brengt een Repair Café ook veel 
gezelligheid. Er kan iets gedron-
ken worden aan de bar van De 
Bakkerij en ideeën uitgewisseld 
met andere bezoekers.

Het Repair Café vindt plaats op 
zaterdag 14 september in De Bak-
kerij aan de Dorpsstraat 30 in Cas-
tricum en is geopend van 13.00 
tot 16.00 uur. De entree is gratis 
(giften zijn welkom). Men betaalt 
alleen voor eventuele materia-
len. Repareren en laten repareren 
is uiteraard op eigen risico. (Foto: 
Jorinde Reijnierse)

Aanrijding
met letsel
Akersloot - Donderdag vond om-
streeks 16.30 uur een aanrijding 
met letsel plaats tussen een per-
sonenauto en een �etser. Op de 
kruising Buurtweg/Kerkemeer 
werd de �etser geschept door de 
bestuurder van de personenauto. 
De ambulance is ter plaatse ge-
komen. Het letsel van de �etser is 
niet bekend.

‘Ik was in het begin wat bang voor z’n grote ogen’
ets ver n er  t ssen nt en r nt

Castricum - Direct na binnen-
komst drukt Piet Kuijs (91) de 
verslaggever een A-viertje in z’n 
handen met de toevoeging “Hier 
staat alles op. Er is de laatste vijf 
jaar niets veranderd”, doelend op 
de periode tussen het diamanten 
huwelijksfeest en nu. ‘Briljant’ be-
dacht, maar zo gemakkelijk komt 
hij er niet vanaf. Piet was er al 
bang voor. Inmiddels is z’n vrouw 
Tine (87), geboren als Tine de Wit, 
aan tafel aangeschoven. Beiden 
zien er inderdaad uit alsof de tijd 
heeft stil gestaan. Ze wonen al 16 
jaar in hun appartement aan De 
Brink.

Tafelheer
Het stel ontmoette elkaar voor 
het eerst in 1950, tijdens het 50 
jarig huwelijksfeest van Tine’s 
grootouders. Piet was als haar ‘ta-
felheer’ aangewezen, een taak die 
hij graag op zich nam, want hij 
viel direct op de knappe Tine. ,,Ik 
moest op haar passen”, zegt Piet. 
,,Ik denk eerder dat het anders-
om was”, reageert Tine gevat. Om 

haar te veroveren moest Piet nog 
wel wat werk verzetten, want Tine 
was met haar gedachten bij haar 
Limburgse vriend, die helaas ver-
hinderd was om die avond te ko-
men. Viel Tine ook op Piet? Tine: 
,,Nou nee, niet direct. Ik vond hem 
wel aardig, maar ik was aanvanke-
lijk wat bang voor z’n grote ogen. 
Piet richting verslaggever: ,,Nou, 
nou dat hoeft er niet in hoor!” Bin-
go, te laat! Tine direct: ,,Maar ze 
zijn in de loop der tijd wat kleiner 
geworden, hoor!”  
Tine’s Limburgse vriend kon het 
vanaf dat moment schudden, 
want Piet liet er geen gras over 
groeien. Hij nodigde Tine met-
een uit voor een personeelsfeest-
je van z´n toenmalige werkgever 
(houthandel Conijn in Alkmaar). 
Het betekende ook het begin van 
een relatie, die inmiddels 65 jaar 
duurt. Piet: ,,Ik ben nog steeds 
hartstikke gek op Tine.” De laatste 
hoort dit met genoegen aan.

Trouwdag
Tussen nu en 65 jaar terug is er 

veel gebeurd. Het stel verloof-
de zich in 1952 en trouwde op 8 
september 1954. Tine herinnert 
zich nog het prachtige weer die 
dag. Piet: ,,’s Morgens lag de dauw 
op het land. M’n hart ging ervan 
open.” Piet en Tine kregen drie zo-
nen en ze hebben inmiddels zes 
kleinkinderen. ,,Het eerste ach-
terkleinkind is op komst”, glun-
dert Piet. 

Druk leven
Piet volgde de opleiding voor 
makelaar en Tine die van reisad-
viseur. In de jaren ’60 openden 
zij hun eerste makelaarskantoor 
en reisbureau ‘Zonvaart’ in Cas-
tricum. De zaken bleken goed 
te gaan, want in de loop der tijd 
kwamen er twee makelaarskan-
toren en zes reisbureaus bij. Piet 
was in die tijd voorzitter van de 
Nederlands Bond van Makelaars, 
afdeling Noord-Holland, dirigeer-
de vier fanfare- en harmonieor-
kesten en was vele jaren orga-
nist in de r.k. Kerk in Bakkum. On-
danks hun drukke leven en het 
gezin vonden ze tussendoor nog 
tijd om te golfen, te �etsen, te 
bridgen en te reizen. Deze hob-
by’s oefenen ze nog steeds uit. 
,,Onze gezondheid laat dit geluk-
kig toe en ik waardeer dit”, zegt 
Piet. ,,Ik kan mij geen leven zon-
der Tine voorstellen. We doen al 
zoveel jaren alles samen. We ho-
pen nog een poosje van elkaar en 
van het leven te mogen genieten.” 
Die kans lijkt er wel in te zitten, 
want zowel de ouders van Piet, als 
die van Tine behaalden een hoge 
leeftijd. De broer van Piet werd 
100 en hij heeft nog een zus van 
95 en een van 97. Met de genen 
zit het dus wel goed. 

Is er dan toch niets veranderd in 
de afgelopen vijf jaar? Toch wel. 
Het verschil tussen diamant en 
briljant is dat hun huwelijk nog 
meer glans heeft gekregen. Piet 
en Tine gaan nu voor platina.  
(Tekst en foto: Henk de Reus)

DJ Ms Been in Bakkerij
Castricum - Na jarenlang in diver-
se bandjes op verschillende instru-
menten te hebben gespeeld werd  
Floortje Been alias DJ Ms Been met 
haar eerste festival-ervaring ver-
liefd op house en techno muziek. 
Met oneindig veel bezoeken 
aan getalenteerde DJ’s in de be-
nen ontwikkelde zich een drang 
naar net iets anders in die mu-
ziek. Warmte en Afrikaanse invloe-
den kenmerken nu de uitnodigen-
de deindeuntjes van Ms Been. De 
eerste serie succesvolle gigs staan 
nu op de CV van Floortje. Een res-
pectabel aantal dansschoenen 

van muziekliefhebbers in de leef-
tijd van 15 tot 65 vonden de weg 
naar haar draaitafels.  DJ Ms Been 
�oreert vooral in intieme settings 
waar het contact met publiek niet 
louter door de speakers komt. 
Feesten in Amsterdam blijken een 
goede basis om elders in het land 
dansvloeren te vullen. Ze draait 
van heerlijke house tunes om lek-
ker op te dansen, tot uiterst swin-
gende techno om de avond echt 
naar een hoogtepunt te tillen. Vrij-
dag 13 september trakteert Floor-
tje Been onder haar artiestennaam 
DJ Ms Been Castricum in De Bak-

kerij op een mooie avond uiterst 
dansbare muziek.  Entree is gratis 
zaal open vanaf 20.00 uur. Einde 
om 01.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Keezen en 
ver ssen

Castricum - Muziekvereniging 
Emergo Castricum organiseert een 
Keez- en Klaverjasmiddag op zon-
dag 22 september. In de gymzaal 
aan de Walingstuin kan worden 
deelgenomen aan het Castricums 
Keez Kampioenschap. Er wordt in-
dividueel gespeeld, zodat er na ver-
schillende rondes een kampioen 
gehuldigd kan worden. Daarnaast 
is er de mogelijkheid te klaverjas-
sen: voor ieder wat wils. Deelne-
mers worden gevraagd zich voor-
af aan te melden door een e-mail 
te sturen aan info@emergo.org. 
Voor het keezen kan dit individu-
eel, voor het klaverjassen in duo’s. 
Deelname kost 5 euro en de mid-
dag start om 14.00 uur.
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11 SEPTEMBER
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Warming Up loop om 19.30 
uur in Assendelft. Afstanden: 7,5 
km of 1600 meter (jeugd t/m 14 
jaar). Start en �nish op hoek Veen 
Veenpolderdijk/Zaandammer-
weg. Na-inschrijving bij voetbal-
vereniging Assendelft, Dorps-
straat 253b in Assendelft. Meer 
informatie op: www.lechampi-
on.nl.

Lezing Groei & Bloei over de 
duinen en de polders in de Ter 
Coulsterkerk op de Holleweg 111 
in Heiloo, 20.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

ISH Dance Collective – Ele-
ments of Freestyle (10+) in De 
Vest in Alkmaar, 19.30 uur. (Foto: 
Alex Brenner)

Zomeravondconcert in Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur. Pie-
ter van Dijk en Frank van Wijk  be-
spelen het Van Covelens-orgel en 
het Van Hagerbeer/Schnitger-or-
gel. Kaarten via: www.groteker-
kalkmaar.nl.

12 SEPTEMBER

Open Kerk van 11.00 tot 15.00 
uur bij Dorpskerk, Kerkpad 1 in 
Castricum. Mensen die behoef-
te hebben aan stiltebeleving, het 
aansteken van een kaarsje of ge-
woon de kerk willen bezichtigen 
zijn welkom. (Foto: aangeleverd)

Lezing over emigratiegolf tus-
sen 1840 en 1880 door Klaas 
Dekker, voormalig huisarts in 
Castricum. Georganiseerd door 
het Vrouwen Contact Castricum 
van 14.00 tot 16.00 uur in De 
Kern aan de Overtoom in Castri-
cum. Voor iedereen toegankelijk.

Informatiebijeenkomst ‘Stop-
pen met roken’ in het restaurant 
(2e etage) van het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk. Van 19.30 
(zaal open 19.15 uur) tot 21.00 
uur. Toegang gratis, graag aan-
melden via het aanmeldingsfor-
mulier op www.rkz.nl.

Lezing en boekpresentatie over 
de Librije van Alkmaar, Alk-
maars oudste bibliotheek in de 
Prinsenzaal van stadhuis Alkmaar, 
20.00 uur. Kaarten (7,50): www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl of 
telefoonnummer 072-5156644. 
(Foto: een detail uit een van de 
boeken uit de Alkmaarse Librije, 
foto: aangeleverd)

Freek de Jonge met De Canon 
(nieuwe voorstelling) in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur.

13 SEPTEMBER
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

G-Disco bij Discovery in Discove-
ry in Castricum, met DJ Mytrem 
(foto) en DJ Dylan. (foto: aange-
leverd)

Vleermuizenexcursie IVN Mid-
den-Kennemerland in samenwer-
king met camping Geversduin 
(vanaf 11 jaar), start 20.30 uur 
vanaf de receptie. Aanmelden: in-
fo@campinggeversduin.nl. (Foto: 
aangeleverd)

DJ Ms Been in de Bakkerij. Entree 
is gratis. Zaal open vanaf 20.00 
uur. Einde om 01.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

14 SEPTEMBER
Open Monumentendagen. Veel 
monumenten in Castricum en 
omgeving openen hun deuren.  
Programma gratis af te halen in 
onder andere gemeentehuis en 
bibliotheek.

Baanclinics tijdens kick-o� 

▲

baanseizoen in Sportpaleis 
Alkmaar vanaf 09.30 uur. Info: 
www.spor tpaleisalk maar.nl/
kicko�. (Foto: aangeleverd)

Scouting Akersloot viert 
50-jarig bestaan, receptie vanaf 
10.00 uur, iedereen welkom. 
Vanaf 11.00 uur besloten feest. 
Adres: Roemersdijk 4. (Foto: 
aangeleverd)

Eigenwijze theatervoorstelling 
met Clowntje Engel (2+) in 
het bos van Heiloo van 10.30 
tot 11.30 uur. Kosten 6 euro. 
Aanmelden via mail naar info@
eigenwijze072.nl. Hierna krijgt 
men het startpunt gemaild. (Foto: 
aangeleverd)

Repair Café. Kapotte spullen 
(leren) repareren van 13.00 
tot 16.00 uur. In de Bakkerij, 
Dorpsstraat 30 in Castricum. 
De entree is gratis (giften 
zijn welkom). (Foto: Jorinde 
Reijnierse)

Vergaderst, bijzonder locatie-
theater in de garage van jan van 
Riet aan de Willem de Zwijgerlaan 
in Castricum, 14.00 en 16.00 
uur. Meer informatie over de 
voorstelling en de makers op 
www.decultuuronderneming.nl/
vergaderst. Ook zondag, zelfde 
tijd. (foto: aangeleverd)

Tweede editie van het Show-
hero Di Fiorentina Theater in 
de Cultuurkoepel in Heiloo met 
onder andere Ali B., O’G3NE en 
Jan Smit. Kaarten: www.cultuur-
koepelheiloo.nl. Presentatie: Britt 
Scholte. (Foto: www.brittschol-
te.nl)

Charly Luske met The Story of 
George Michael (reprise) in de 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

Open Podium De Zwaan 
Cultureel in Uitgeest met onder 
andere Heartrest, vanaf 20.30 uur. 
(Foto: aangeleverd)

15 SEPTEMBER
Open Monumentendagen. Veel 
monumenten in Castricum en 
omgeving openen hun deuren.  
Programma gratis af te halen in 
onder andere gemeentehuis en 
bibliotheek.

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Strandexcursie (wandelexcur-
sie) van IVN vanaf het Heems-
kerkse strand bij strandpaviljoen 
De Vrijheit. Start om 11.00 uur. 
Kosten 4 euro per persoon, kin-
deren 2 euro, exclusief toegangs-
kaart duinen. Niet geschikt voor 
kleine kinderen, met wandelwa-
gens of rolstoelen.

Vergaderst, zie zaterdag.

Proe�okaal Brouwerij Dampeg-
heest, Schoolweg 1 in Limmen, is 
open van 15.00 tot 20.00 uur.

Open Podium bij Theater De Ou-
de Kwekerij, Jan van Scorelkade 
in Alkmaar van 14.00 tot 16.15 
uur. Deze keer een jazzspecial. 

Blue Coat in de Oude Keuken. Te-
vens afscheid muziekvrijwilliger 
Jeroen Walstra, 15.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Concert Frauenliebe und Le-
ben in de Dorpskerk in Castricum 
om 15.30 uur. Met pianiste Suzan-
ne Dings en sopraan Arien Blees. 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage. 
(Foto: aangeleverd)

16 SEPTEMBER
Geen agendapunten

17 SEPTEMBER
Informatieve avond over autis-
me bij 18-plussers op de OBS 
Juliana van Stolberg in Castri-
cum, 20.00 uur. Info: www.iqcoa-
ches.nl.

Britse zanger/gitarist Wayne 
Hussey (zanger van de gothic-
rockband The Mission en gitarist 
van de postpunk-groep The Sis-
ters of Mercy) treedt op in Podi-
um Victory in Alkmaar. Zie www.
podiumvictorie.nl. (Foto: James 
Bacon)

18 SEPTEMBER

Wandelen op woensdag. Start 
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg 
in Castricum. Twee wandelingen: 
3/5 km en de 7/10 km. Geen deel-
namekosten, wel duinkaart no-
dig. Wekelijks. Meer info 0251-
650742. (Foto: Leny Welp)

Wandeling van 15 kilometer 
start om 10.00 uur voor het NS-
station Castricum. In alle even 
weken. Meer informatie: 0251-
650742.

Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woensdag)

NIVON-lezing over Natuurbe-
leving 2.0 in zaal Tropica aan de 
Constantijn Huygensstraat 99 te 
Heemskerk, 20.00 uur. Bij de en-
treeprijs van € 5,- voor NIVON-le-
den en € 7,50 voor belangstellen-
den zijn ko�e en thee inbegre-
pen. Inlichtingen: www.nivonbe-
verwijk.nl.

Noordpool Orkest & �lmmaker 
Ruben Smit met Wad live (ope-
ningsvoorstelling) in de Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur.

‘Al 47 dode vissen uit vijvers gehaald’
GroenLinks maakt zich 
zorgen om grote vissterfte
Castricum - GroenLinks maakt 
zich zorgen over vissterfte nu de 
hengelsportvereniging tientallen 
dode vissen uit de vijver tussen 
de Willem Alexandersingel en de 
Hendrik Casimirstraat heeft ge-
haald. De partij wil van de wet-
houder weten hoe dat komt.

,,Het is niet voor het eerst dat de-
ze massale vissterfte zich voor-
doet in Castrium. Vorig jaar ge-
beurde hetzelfde in de vijver aan 
de Molenweide”, meldt Gerard 
Brinkman van GroenLinks. ,,Vol-
gens de vrijwilligers van de hen-
gelsportvereniging is zuurstof-
gebrek veelal de oorzaak. Dat 
wordt veroorzaakt door warm 
weer, maar afgelopen week was 
er sprake van afkoeling. Wij wil-

len weten hoe dit zuurstofgebrek 
wordt veroorzaakt en of er ande-
re oorzaken mogelijk zijn.”

De hengelsportvereniging haal-
de begin september een groot 
aantal dode vissen uit de vijver. 
Ook maakten vrijwilligers op ei-
gen initiatief duikers schoon bij 
de Willem de Zwijgerlaan. Groen-
Links heeft vragen gesteld aan de 
verantwoordelijk wethouder. ,,Wij 
willen weten of er sprake is van 
een riooloverstort of dat de vis-
sterfte komt doordat oppervlak-
tewater bijvoorbeeld niet goed 
kan doorstromen.” Ook vraagt 
GroenLinks zich af welke rol het 
Hoogheemraadschap speelt in 
het onderhoud van water binnen 
de bebouwde kom. 

Bridgers gezocht
Castricum - Bridgeclub ‘Bridge-
kern’ heeft in het nieuwe sei-
zoen nog plek voor enkele paren. 
Er wordt 1 maal per 2 weken op 
dinsdagavond gespeeld in Dorps-

huis de Kern. 
De eerste avond van het nieuwe 
seizoen is 17 september. Meer in-
formatie via telefoonnummer: 
0251-651350.

Van Sikkelerus 14e na 
sterke race in Portimão
Castricum - Jaimie van Sikkele-
rus is goed uit de zomerstop ge-
komen. De coureur uit Akersloot 
behaalde een veertiende plaats 
in Portimão en scoorde daarmee 
twee WK-punten. Van Sikkelerus 
kende een hele sterke start, wat 
de basis vormde voor een goede 
race. 
Na een goede start wist Van Sik-
kelerus zich in de eerste ronde op 
te werken van de twintigste naar 
de veertiende plaats. Vervolgens 
verloor de 22-jarige coureur een 
paar posities, maar daarna kwam 
hij weer goed in zijn ritme. Van 
Sikkelerus werd als veertiende 
in de uitslag opgenomen, waar-
door hij twee WK-punten scoor-
de in Portugal. Jaimie van Sikke-

lerus: „Het was een weekend met 
positieve en negatieve kanten, 
maar al met al mogen we tevre-
den zijn dat we twee WK-punten 
hebben gescoord. Ik had een hele 
goede start en ik won in de eerste 
ronden zes plaatsen. Ik zat goed 
in mijn ritme toen de rode vlag 
kwam. Erg jammer, want ik was op 
weg naar de twee rijders voor mij.”

Zaterdag 14 september zal Jamie 
Van Sikkelerus aan de start ver-
schijnen in de ONK SuperCup 600 
wedstrijd op het TT Circuit Assen. 
In het weekend van 27 tot en met 
29 september is de volgende WK-
wedstrijd op het circuit van Mag-
ny Cours in Frankrijk. (Foto: aan-
geleverd)
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Bij de Postcode Loterij
Inwoners Akersloot winnen 100.000 euro
Akersloot - Een grote verras-
sing voor acht Postcode Loterij-
deelnemers die meespelen met 
de postcode 1921 XM. Op die 
postcode is namelijk de Buurt-
Ton van 100.000 euro gevallen 
in de trekking van de Postcode 
Loterij, zo werd vorige week za-
terdag bekendgemaakt. De win-
naars verdelen deze prijs met 
elkaar. Inwoners van Akersloot 
vielen eerder dit jaar ook al in de 
prijzen: in maart verdeelde de 
Postcode Loterij hier de 2 Mil-
joenprijs onder deelnemers die 
meespeelden met de postcode 
1921 CD.
 
Zaterdag 31 augustus zijn de 
volgende bedragen gewon-

nen:  30.000 euro (1 winnaar) 
en 10.000 euro (7 winnaars). De 
bedragen lopen uiteen omdat 
de verdeling van het geldbe-
drag afhankelijk is van het aan-
tal meespelende loten.
 
Ronald (50) wint 10.000 eu-
ro en reageert blij: ,,We hebben 
enorm veel geluk gehad: we zijn 
net verhuisd en moesten ons 
lot nog omzetten naar de nieu-
we postcode. Gelukkig hebben 
we hier nog even mee gewacht: 
dat heeft ons mooi 10.000 euro 
opgeleverd. We zitten middenin 
een grote verbouwing, dus deze 
prijs komt als geroepen.”
Ook de 35-jarige Robert wint 
10.000 euro: ,,Ik heb mijn vrien-

din onlangs ten huwelijk ge-
vraagd en over twee jaar gaan 
we trouwen. Dit bedrag is een 
mooi startpunt voor onze spaar-
pot. Als het zo doorgaat, plak-
ken we er waarschijnlijk ook nog 
een mooie huwelijksreis aan 
vast!”.
 
Buurt-Ton 
De Buurt-Ton is naast de Post-
codeStraatprijs een vaste prijs 
van de Postcode Loterij die we-
kelijks bekend wordt gemaakt. 
De prijs van 100.000 euro wordt 
verdeeld over het aantal deel-
nemers in de winnende postco-
de. De hoogte van het geldbe-
drag is afhankelijk van het aan-
tal meespelende loten.Schilderijen en fotokunst van

Iris Depassé in het gemeentehuis 
Castricum - Van 19 september tot 
en met 15 november exposeert 
Iris Depassé schilderijen en foto-
kunst  in de tentoonstellingsruim-
te van gemeentehuis Castricum.

Iris Depassé woont al bijna 20 
jaar in deze gemeente. De mees-
te Castricummers kennen haar 
van De Ommezwaai. Inmiddels 
staat er Omgezwaaid op de ruit. 
Iris verkocht haar coachingbe-
drijf om zich toe te wijden aan de 

kunst. 
Iris schildert en ze fotografeert. 
Dit zijn voor haar waardevolle 
bronnen om zichzelf op te laden. 
Ze zoekt naar abstractie in haar 
werk. Ze neemt de tijd om goed 
te kijken en wordt regelmatig ver-
rast door opmerkelijke kleuren, 
vormen en structuren. Zo creëert 
ze haar eigen wereld van liefde, 
rust en schoonheid.

Het bloed kruipt waar het niet 

gaan kan. Want sinds kort leert zij 
met haar Academie voor Abstrac-
te fotogra�e ook anderen om ab-
stracte foto’s te maken. Ze hoopt 
zo haar verwondering te delen. 
Kom kijken en ervaar hoe haar 
werk je uitnodigt om een beetje 
weg te dromen.
De tentoonstelling zal donderdag 
19 september geopend worden 
om 19.30 uur door Iris zelf.
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. (Foto: aangeleverd)

‘We hadden aanvankelijk niets met kamperen’
Samen met Edwin Evers naar de voetbal

Castricum - De stoppelbaard van 
Chris (67) heeft dezelfde lengte 
als de weinige haren op z’n hoofd. 
‘’Ik spaar de baardharen altijd een 
hele week op en dan gaat het mes 
erin”, zegt Chris. “Scheelt me een 
hoop tijd”. Bij gebrek aan topo-
gra�sche kennis doet de Herman 
Finkers’s tongval meteen verra-
den dat Hardenberg in Overijsel 
ligt. Liesbeth (66) schenkt intus-
sen ko�e in. Ze zijn voor een klei-
ne twee weken naar camping De 
Nesse gekomen omdat ze hier-
aan, na vorig jaar, zulke leuke her-
inneringen hebben overgehou-
den. Liesbeth noemt de sponta-
niteit en vriendelijkheid van John 
en Nathalie. Ook de feestavond, 
die ze toen voor de gasten orga-
niseerden, staat nog in het ge-
heugen gegrift. Het toeval wilde 
dat er toen ook een ander echt-
paar uit Hardenberg op de cam-
ping stond. Hier hadden ze een 
goede klik mee. Chris: ,,Ook wis-
ten we dat er afgelopen win-
ter een nieuw toiletgebouw was 
neergezet. Dit wilden we graag 
met eigen ogen zien. En, eerlijk is 
eerlijk, ze hebben er werkelijk iets 
moois van gemaakt.”

Pensioen
Chris en Liesbeth hadden vroeger 
helemaal niets met kamperen. 
,,We genoten van luxe vliegva-
kanties, totdat de broer van Chris 

ons aanbod een week van zijn ca-
ravan gebruik te maken. We wer-
den zo enthousiast dat we beslo-
ten de caravan over te nemen. Nu 
willen we niets anders meer. We 
genieten vooral van de vrijheid 
op een camping”, zegt Liesbeth.
Chris is twee jaar terug met pen-
sioen gegaan. Hij en zijn vrouw 
werkten beiden bij BMN Bouw-
materialen. Chris was 46 vracht-
wagenchau�eur, terwijl Liesbeth 
er 33 jaar als interieurverzorg-
ster werkte. Een middag per week 
doet Chris op vrijwillige basis 
klusjes bij zijn vroegere werkge-
ver. ,,Ik kreeg drie jaar terug een 
burnout en was letterlijk de weg 
kwijt. Ik werd toen erg goed door 
m’n baas opgevangen. Daar ben 
ik hem nog steeds dankbaar voor. 
Het vrijwilligerswerk kun je zien 
als tegenprestatie. Bovendien on-
derhoud ik zo mijn contacten.”
Dit laatste, de contacten, is iets 
wat Liesbeth erg mist. Nadat ze 
stopte met werken kwam het be-
kende zwarte gat op haar pad. 
,,Als je geen a�eiding of levens-
doel hebt ga je na zitten denken. 
Ineens word je geconfronteerd 
met de vergankelijkheid van het 
leven. Ik zie ook op tegen het ou-
der worden”, bekent ze. ‘’Aan vrij-
willigerswerk ben ik nog niet toe.” 
Chris en Liesbeth passen regel-
matig op de vier kleinkinderen. 
Hier beleven ze veel plezier aan. 

A.s. zondag komen ze langs. Hier 
zien Chris en Liesbeth nu al naar 
uit. Dan slaat de stemming even 
om. Liesbeth: ,,Eigenlijk hadden 
we vijf kleinkinderen kunnen 
hebben. Een van onze twee doch-
ters bracht dertien jaar terug een 
doodgeboren kindje ter wereld, 
nadat ze eerst al zes keer een mis-
kraam had gehad.” Aan haar voch-
tige ogen is te zien dat de pijn 
nog steeds niet verdwenen is. Ge-
lukkig bracht haar dochter na het 
verdriet nog twee gezonde kin-
deren ter wereld.

Edwin Evers
Chris vertelt dat Edwin Evers vroe-
ger zijn buurjongen was. ,,Beiden 
zijn we fanatiek supporter van 
Hardenberg-Heems Combinatie 
(HHC). We slaan geen wedstrijd 
over. Drie weken geleden �ets-
te ik nog samen met hem op, op 
weg naar de club. A.s. zaterdag 
speelt HHC tegen AFC uit Am-
sterdam. Nu ik toch in de buurt 
ben pik ik die wedstrijd mooi 
even mee. De volgende wedstrijd 
van HHC is volgende week zater-
dag, thuis tegen Spakenburg. Dit 
houdt in dat we volgende week 
vrijdag weer huiswaarts keren.” 
Het is duidelijk waar bij Chris de 
eerste prioriteit legt. Aan het ge-
zicht van Liesbeth is te zien dat zij 
zich schikt in haar lot. (Tekst en fo-
to: Henk de Reus)

In de laatste a�evering van een reeks bezoeken aan campings in Castricum ontmoet Henk de Reus 
het echtpaar Chris en Liesbeth Makkinga uit Hardenberg. Zij staan twee weken op minicamping “De 
Nesse”, waarvan John en Nathalie Adrichem de eigenaar zijn.

Na het ontbijt nog gezellig wat lezen met een kopje ko�e

Wereld Alzheimer Dag 2019
in teken van ‘Samen bewegen’
Regio - ‘Samen bewegen’ is dit 
jaar het thema van Wereld Alz-
heimer Dag. Het is de dag waar-
op wereldwijd aandacht wordt ge-
vraagd voor dementie, een ziekte 
die grote impact heeft op het le-
ven van veel mensen. Zoals ge-
bruikelijk wordt deze dag gevierd 
op zaterdag 21 september, alhoe-
wel er ook in de week ervoor of er-
na activiteiten plaatsvinden.
Een aantal activiteiten op deze 
dag zal in het teken van ‘bewegen’ 
staan, in verband met het thema. 
,,Bewegen kan de kwaliteit van le-
ven van mensen met dementie 
vergroten. Bovendien is het niet 
alleen gezond, maar ook leuk om 
samen te doen. Bijvoorbeeld met 
mantelzorgers of andere men-
sen uit de omgeving’’, zegt Ger-
joke Wilmink, directeur van Alz-
heimer Nederland. In dat kader or-

ganiseert de Keten dementie van 
de regio Midden-Kennemerland 
de Wereld Alzheimer Week van 
maandag 16 tot en met vrijdag 20 
september. In deze week verzor-
gen de zorg- en welzijnsorganisa-
ties van de 5 gemeenten (Bever-
wijk, Castricum, Heemskerk, Uit-
geest en Velsen) veel activiteiten 
voor mensen met dementie, hun 
naasten en eenieder die geïnte-
resseerd is. Met als doel iedereen 
waardevolle momenten te bezor-
gen.
Er is ook dit jaar weer een mooi en 

gevarieerd programma. Men kan 
bijvoorbeeld meedoen met diver-
se wandelingen, koorzang, koers-
bal en shake�etsen. Maar belang-
stellenden kunnen ook luisteren 
naar lezingen over dementie en 
de boekpresentatie “alle ouderen 
naar buiten”. 
Een overzicht van alle activitei-
ten is te vinden op de website van 
de afdeling Midden-Kennemer-
land van Alzheimer Nederland: 
www.alzheimer-nederland.nl/re-
gios/midden-kennemerland. (Fo-
to: aangeleverd)

2Beach volleybal sluit 
seizoen af met prachtig weer
Castricum - Een inmiddels jaar-
lijks terugkerend volleybal-
evenement bij Croonenburg is 
het ‘2Beach open’ toernooi. Ie-
dereen die mee wil doen kan 
zich hiervoor opgeven, lid of 
geen lid. 

Zaterdag 31 augustus stond de 
jeugd op het programma. Sporti-
viteit, gelach en fanatisme wissel-
den elkaar �ink af.  Na zich moe 
gestreden te hebben mochten 
bij het ouderkind toernooi Made-
lief en Raoul zich de trotse kam-
pioenen noemen.  Bij de C-jeugd 
zijn na een spannende strijd, Sa-
ra en Sasha eerste geworden en 

behaalden Mik en Gerwin een 
mooie tweede plek.

Zondag 1 september mochten de 
A-jeugd en Senioren aan treden. 
Met teams vanuit de wijde om-
trek, een zonnetje en een heer-
lijk muziekje op de achtergrond 
was het weer goed vertoeven 
bij 2Beach. De uitstekende om-
standigheden zag je terug in het 
spel. Er werd hard gewerkt en een 
hoog spelniveau behaald.

De teams waren �ink aan el-
kaar gewaagd waardoor het tot 
de laatste set aan toe spannend 
bleef wie er zou winnen. De vol-

gende teams mogen zich een 
jaar lang kampioen ‘2Beach open’ 
noemen: categorie midden: Os-
car en Hugo, categorie midden-
hoog: Martin en Brent en topklas-
se: Zoë en Co.

Nu de dagen weer korter wor-
den en de temperaturen naar be-
neden gaan is het weer tijd om 
de velden winterproef te maken. 
De zaalvolleyballers hebben hun 
schoenen weer uit de kast getrok-
ken en schakelen om naar het 6 
tegen 6 spelletje.
Kijk op de website www.croonen-
burg.nl voor meer informatie. (Fo-
to: aangeleverd)

Politie zoekt vijftig ‘druktemakers’
Castricum - De politie Alkmaar-
Duinstreek bereidt zich voor op 
een grote horecatraining en is op 
zoek naar vijftig ‘druktemakers’ 
uit het werkgebied Castricum, 
Bergen en Heiloo. Op 29 oktober 
vindt de oefening plaats.

,,De training is niet speciaal voor 
de onrust in het Castricumse uit-

gaansgebied”, benadrukt wijk-
agent Jacco Munster. ,,Het valt 
toevallig samen. De oefening is 
bedoeld om agenten, beveiligers 
en het Horeca Interventie Team 
te trainen.” Munster hoopt dat 
veel Castricummers zich aanmel-
den. ,,Dat zou leuk zijn.” Knok-
ploegen of complete vrienden-
groepen zijn niet gewenst. Vol-

gens de politie wordt er ‘losjes’ 
gescreend.

De oefening vindt plaats in het 
centrum van Alkmaar, tussen 
13.00 en 18.00 uur. Aanmelden 
kan via HIT_training@politie.nl 
met vermelding van naam, ach-
ternaam, geboortedatum, adres 
en telefoonnummer. Vol is vol.
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Montageleiders Aad Koot en Frank Buur sturen de monteurs buiten aan. Beiden zijn 

hun 25-jarig jubileum gepasseerd: Aad is 27 jaar in dienst en Frank maar liefst 33,5 

jaar. "Hans en Yvonne laten een jubileum nooit ongemerkt voorbijgaan: er wordt een 

borrel in de bar georganiseerd en de jubilaris mag familie, vrienden en (ex-) collega’s 

uitnodigen. Zo zijn ze," vertelt Frank. De bar is ook de plek waar het team op vrijdag-

middag even gezellig een biertje drinkt. "Sterker nog: het nieuwe pand is om de bar 

heen gebouwd," lacht Aad hardop. Frank 

begon als monteur maar al snel kreeg hij 

eigen projecten. "Bijvoorbeeld de installatie 

van luchtbehandeling in het AZ-stadion. 

Ik heb de opbouw van het stadion meege-

maakt van het eerste betonblok tot de ope-

ningswedstrijd. Het nieuws dat het dak was 

ingestort raakte me dan ook enorm," vertelt 

hij. Aad beschrijft zichzelf als "vakantiekluns 

met twee linkerhanden" toen hij in 1992 bij 

Kerssens begon als bijbaantje naast het vwo. 

"Het is hier hard werken op een ontspan-

nen manier, geen dag is hetzelfde. Hans en 

Yvonne geven ons veel vrijheid," zo beschrijft 

hij de bedrijfscultuur. "Er worden hier 

prestaties geleverd, af en toe hebben we een 

behoorlijke uitdaging," vult Frank aan. Morgen om 06.00 uur vliegen Hans 

en Yvonne en het hele team mét aanhang naar Barcelona om het 40-jarig 

jubileum van het bedrijf te vieren. "Daar zullen zeker veel herinneringen 

worden opgehaald." De mannen hebben er zin in.

Rens Min kwam acht jaar 
geleden in dienst als werk-
voorbereider. "Samen met 
collega-werkvoorbereiders 
Martijn, Milan en Joey is het 
onze uitdaging om onmo-
gelijke dingen mogelijk te 
maken en alles kloppend te 
houden zodat de uitvoering 
nooit stil komt te staan," vertelt 
hij. Dit alles gaat in nauw overleg met de externe montageleiders Aad en Frank. "Iedereen werkt hier samen en alle onderdelen van het bedrijf zijn een onmisbare schakel in het geheel om een perfect resultaat te behalen," zo legt hij uit. Rens wil zichzelf graag verder ontwikkelen binnen Kerssens, bijvoorbeeld in het projectmanagement. "Het mooie is dat je daar alle gele-genheid voor krijgt. Hans en Yvonne vertrouwen sowieso op ons kunnen en dat voelt heel fijn," aldus Rens die zoals het er nu naar uitziet minimaal een dienstverband van 12,5 jaar gaat aantikken, en vast nog wel meer, net als het merendeel van zijn collega’s.

Montageleiders Aad Koot en Frank Buur sturen de monteurs buiten aan. Beiden zijn 

hun 25-jarig jubileum gepasseerd: Aad is 27 jaar in dienst en Frank maar liefst 33,5 Geen dag is hetzelfde

Het onmogelijke mogelijk 
makenHet paradepaardje van Angelique Kerssens 

Luchtbehandeling 
viert 40 jarig jubileum 
in Barcelona

"Het succes van het 35-koppige team ligt in de basis 
van vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijk-
heid, waardoor ook onder druk kan worden omgegaan 
met lastige situaties," aldus Hans Kerssens, die sinds 
2003 samen met zijn vrouw Yvonne aan het roer staat 
van de firma. "Betrokkenheid betekent ook dat je 
van privésituaties op de hoogte bent en elkaar daarin 
ondersteunt," vult Yvonne aan. Nadat Hans het bedrijf, 
waar hij sinds zijn 15e werkt, overnam van zijn vader 
Paul (op de foto linksonder) belandde het familie-
bedrijf in een stroomversnelling. "Ik wilde stap voor 
stap overgaan van alleen montage naar totaalprojec-
ten, maar toen er een grote opdrachtgever failliet ging 
waar drie projecten liepen trokken we deze naar ons 
toe. Vanaf toen deden wij alles zelf," aldus Hans. De 
naam Kerssens Montage werd omgedoopt in Kerssens 
Luchtbehandeling. Sindsdien is het bedrijf gegroeid: 
"We hebben ons gespecialiseerd en veel kennis in huis 
gehaald," vertelt Hans. Samen met zijn team kijkt hij 
terug op succesvolle projecten zoals de renovatie van 
het stadhuis van Amsterdam, de aanleg van luchtbe-
handelingsinstallaties in diverse ziekenhuizen en de 
voortdurende renovatie en nieuwbouw van Schiphol. 
Maar denk ook eens aan het project ’Frisse scholen’: 
ook hier heeft Kerssens Luchtbehandeling installaties 
voor opgeleverd.

"Het is een vooroordeel dat mijn werk als calculator saai is. Het is een enorme uitdaging; soms willen installateurs de offerte al de volgende dag binnen hebben. Dat regelen we dan," aldus Arjan Wouda. De eerste fase van ieder project begint bij Arjan, hij is nu 16 jaar werkzaam bij Kerssens Luchtbehandeling. "Ons team is een goede mix tussen jong en oud. Je bent geen nummer bij Kerssens, iedereen kent iedereen," vertelt hij over zijn collega’s. Kerssens Luchtbehandeling bestaat 40 jaar en er zijn in die jaren verschillende tradities geboren: "De barbecue voor de zomer-vakantie bij Hans en Yvonne thuis bijvoorbeeld, of de kerstborrel die ieder jaar de donderdag voor Kerstmis plaatsvindt," vertelt Arjan enthousiast. Arjan kwam binnen als monteur en maakte al snel de switch naar calculator. "In het begin moest ik daar even aan wennen: ineens zat ik binnen. Maar ik voel nu dat ik op mijn plaats ben, dankzij de goede sfeer in het bedrijf."

Tradities

De 43-jarige Angelique IJpelaan is monteur, als 

enige vrouw tussen de mannen. "Toen ik kwam 

solliciteren trok ik een dikke thermoblouse aan, 

zo leek ik iets breder," glimlacht ze. Grondlegger 

van het bedrijf Paul Kerssens, vader van Hans, zei 

altijd voor de grap: "We namen je aan om te kijken 

hoe lang je het vol zou houden." Dat grapje werd 

serieus: inmiddels werkt Angelique al 20 jaar bij 

Kerssens Luchtbehandeling. Angelique heeft een 

opleiding in de zorg gehad en geen technische 

achtergrond, maar ze had wel altijd interesse in 

techniek. Ze leerde de fijne kneepjes van het vak 

dan ook in de praktijk. Ze vertelt over haar collega’s: 

"Het is dan wel geen familie maar soms zou je het 

wel zo kunnen zien. We hebben dezelfde humor 

en een groot deel van het team houdt van 

dezelfde muziek. Ook buiten kantooruren ga ik 

met collega’s om. "Haar paradepaardje is de aanleg van een luchtbehandelingsinstal-

latie in het Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam: "Daar moet je echt eens een kop koffie 

gaan drinken," glimlacht ze enthousiast.

 Arjan Wouda

 
Rens Min

Hans en Yvonne Kerssens zijn blij verrast door het
personeel met dit prachtige wandlogo.

Tekst: Margreeth Anema

 Aad Koot en Frank Buur

 
Angelique Ijpelaan

Schiphol

Vezet Warmenhuizen



14 11 september 2019

Vleermuizen zijn niet 
eng, maar wel nuttig
Castricum - Op vrijdag 13 sep-
tember organiseert IVN Midden-
Kennemerland in samenwer-
king met camping Geversduin 
een avond-excursie voor volwas-
senen en kinderen vanaf 11 jaar 
in en om de camping. De gids 
neemt de deelnemers mee in 
het donker en hij vertelt van alles 
over het nachtleven in het duin-
gebied. Welke dieren leven er 
juist ’s nachts en is een vleermuis 
eng of juist nuttig? 
Als de deelnemers aan het don-
ker gewend zijn, ziet het duinge-
bied er heel mooi en spannend 
uit. Dan hoort men de dieren met 
elkaar communiceren en wel-
licht ontmoet men een paar ech-
te ‘nachtbrakers’. Dit is een excur-
sie zonder verlichting, maar met 
spannende waarnemingen. Dus, 
laat de zaklamp maar thuis, trek 
warme, onopvallende en geluid-
loze kleding aan.

Aanmelden voor deze excursie bij 
de receptie van Camping Gevers-
duin, Beverwijkerstraatweg 205, 
Castricum (info@campinggevers-
duin.nl) onder vermelding van 
‘Vleermuizenexcursie’ en opgave 
aantal volwassenen en kinderen 
en het telefoonnummer, waarop 
men te bereiken is in geval van 
slecht weer. Vertrek om 20.30 uur 
vanaf de receptie.

De kosten bedragen 4 euro voor 
volwassenen, 2 euro voor kinde-
ren. Graag gepast geld meene-
men. De excursie duurt ongeveer 
2 uur. De kosten zijn exclusief 
een toegangskaart tot de duinen 
(vanaf 18 jaar), deze is te koop bij 
de automaat aan de ingang van 
het duingebied. Een dagkaart 
kost € 1,80 en is alleen met de pin 
te betalen. Kinderen tot en met 
17 jaar gratis. (Foto: Monique de 
Vries)

Wandelen voor vrede

Akersloot - Aan het begin van 
de Vredesweek wordt op vrijdag 
20 september tussen 18.45 en 
20.30 uur in Akersloot een ‘Walk 
of Peace’ gehouden.
Een wandeling voor iedereen: 
mensen die tegelijk anders én 
hetzelfde zijn, jong tot oud, van 
diverse verenigingen en orga-
nisaties in het dorp, vanuit ver-
schillende levensovertuigingen 
en culturen. Tijdens de tocht zijn 
er korte activiteiten op ontmoe-

tingsplekken zoals de Storey-
club, de bibliotheek en het Kruis-
punt. De tocht begint en ein-
digt in de Jacobuskerk aan de 
Kerklaan. De start is om 18.45 
uur. 
Bij terugkomst staat de kook-
ploeg van de parochie klaar met 
een culinaire verrassing voor de 
liefhebbers. Om 20.30 uur wordt 
de ‘Walk of Peace’ feestelijk af-
gesloten met het plaatsen van 
een vredespaal in de tuin van de 
kerk. In verband met de organi-
satie wordt het op prijs gesteld 
dat men zich uiterlijk maandag 
16 september aanmeldt, per 
e-mail: akerslootvoorvrede@
gmail.com of per telefoon: 0251-
312228. Deze tocht wordt geor-
ganiseerd door de Werkgroep 
Oecumene van de Jacobusparo-
chie en de Protestantse Gemeen-
te Uitgeest-Akersloot. (Foto: aan-
geleverd)

Braderie in Castricum
Castricum - Star Promotions or-
ganiseert samen met de Stich-
ting Ondernemers Fonds Castri-
cum op zondag 22 september 
weer een braderie in het centrum 
van Castricum. Er zullen ongeveer 
150 kramen staan met een breed 
assortiment aan koopwaar. Denk 
onder andere aan kleding, siera-
den, woondecoratie, speelgoed 
en nog veel meer. 
Na het rondsnu�elen op de bra-

derie kan men terecht bij de ver-
schillende eetkramen en snack-
tentjes. Er zijn diverse etenswa-
ren te verkrijgen zoals bara’s, 
loempia’s, patat en hamburgers. 
Naast het lekkere eten kan men 
uiteraard ook een lekker drankje 
bestellen, onder andere een ijs-
koud glas frisdrank of een warme 
kop ko�e of thee. Speciaal voor 
de kinderen is er een draaimolen. 
(Foto: Monique de Jager)

Open Monumentendagen 
in de Pancratiuskerk
Castricum - Ook Parochiege-
meenschap De Goede Herder 
Castricum zet op zaterdag 14 en 
zondag 
15 september van 12.00 tot 16.30 
uur de deuren van het kerkge-
bouw wagenwijd open. 
Men kan dan de vele beziens-

waardigheden bekijken van het 
meer dan 100-jarig oude kerkge-
bouw. 
Speciaal ter gelegenheid van dit 
monumenten weekend is een 
aantal vaandels van ‘zolder’ ge-
haald. Vroeger was het onder an-
dere bij de Rooms Katholieken 
gebruikelijk dat allerlei kerkelij-
ke groeperingen met een eigen 
plek binnen onze gemeenschap, 
zoals broederschappen, gilden 
en verenigingen hun eigen vaan-
dels meedroegen. Men liet hun 
patroonheilige meestal bordu-
ren op �uwelen vaandels, die dan 
werden meegedragen tijdens 
processies.
De Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat is gelukkig nog in het bezit 
van deze prachtige vaandels en 
omdat het thema van de monu-
mentendagen is ‘Plekken van Ple-
zier’, heeft de organisatie beslo-
ten deze vaandels te exposeren. 
Onder andere is te zien het vaan-
del van de tuinbouwbond, vrou-
wengilden en middenstandsver-
eniging en natuurlijk nog veel 
meer.  
Ook is het mogelijk om dit week-
end onder begeleiding de klok-
ken in de toren te bekijken en te 
horen. (Foto: aangeleverd)

Eerste Toonbeeldconcert 
met Mónica en Manito
Castricum - Het eerste Toon-
beeldconcert van seizoen 2019-
2020 is op 22 september en be-
gint om 15.00 uur in Theaterzaal 
‘Koningsduyn’ van Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 in Castricum.
Zangeres Mónica Coronado heeft 
samen met gipsy �amencogita-
rist Manito een concertprogram-
ma genaamd “Melodías del Co-
razón”. Met deze warmbloedige 
voorstelling wordt de luisteraar 
meegenomen naar een wereld 
vol passie, weemoed en harts-
tocht. Op het repertoire staan zo-
wel bestaande als zelfgeschreven 
Spaanstalige nummers.
Bij de concerten krijgt Monica de 
mensen snel op het puntje van 
de stoel. Zij weet haar publiek 
te betoveren met haar charisma. 
Manito weet altijd met zijn virtu-
oze spel haar te stimuleren het 
onderste uit de kan te halen. Dit 
optreden belooft een en al vuur!
Mónica Coronado is geboren en 
opgegroeid in Barcelona. Haar 
ouders komen van origine uit 
Castilla de la Mancha. Als kind 
hoorde zij vaak in de auto van 
haar vader cassettebandjes met 
�amencomuziek. Toen ze 25 jaar 

was, is ze met haar gitaar op mu-
zikale wereldreis gegaan. In de-
ze periode heeft ze aan verschil-
lende muziekstijlen geproefd. Via 
Cuba, Amerika en India is zij uit-
eindelijk in Nederland beland. In 
Arnhem heeft ze lichte muziek 
gestudeerd. Hier woont zij dan 
ook al zo’n 15 jaar.
De Spaanse gitaar is voor Manito 
een verlengstuk van zijn ziel. Hij 
speelt naar eigen zeggen ‘hoe de 
sterren staan en de wind waait”. 
Het spel van hem is intuitief en 
rijk aan diverse stijlen en invloe-
den. Zijn naam is een directe ver-
wijzing naar de Franse gitaarle-
gende ‘Manitas de Plata’.
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv of telefo-
nisch 0251-659012 en verder ver-
krijgbaar aan de zaal en in Cas-
tricum bij de Readshop (Gees-
terduin), muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan en Vivant Ro-
zing (Bakkerspleintje). Toegangs-
prijzen: volwassenen 15,50 euro; 
65+ 13,50 euro; kinderen onder 
12 jaar 6,50 euro. Een consump-
tie (ko�e, thee of fris) in de pau-
ze is inbegrepen. (Foto: aangele-
verd)

Ook Dorpskerk open 
op Monumentendagen
Castricum - De Dorpskerk is 
het oudste monument in Cas-
tricum en circa 900 jaar gele-
den is de basis hiervan gelegd. 
De kerk heeft de vele oorlogen 
overleefd, is in goede staat en 
wordt actief gebruikt door de 
Protestantse Kerk. De stichting 
“ons monument” helpt mee de 
Dorpskerk van ons allemaal te 
doen zijn. Kom zaterdag 14 sep-
tember even binnenkijken, even 
een kaarsje opsteken, even uit-

rusten, even het monument be-
wonderen. De Dorpskerk, in het 
centrum van Castricum, is op 
zaterdag van 12.00-16.00 uur 
open.
Op zondag is er in de middag om 
15.30 een kort concert.  Frauen-
liebe und Leben met Arien Blees 
(sopraan) en Suzanne Dings (pi-
ano). Vorige week heeft hierover 
informatie in de Castricummer 
gestaan, zie ook www.castri-
cummer.nl voor het artikel.

De Oude Keuken neemt 
afscheid van Jeroen Walstra
Castricum - De muziekvrijwilli-
ger van De Oude Keuken, Jeroen 
Walstra, gaat stoppen en draagt 
het stokje over. Jeroen heeft ja-
renlang minimaal twee zonda-
gen per maand een fantastisch 
muziekprogramma verzorgd 
voor De Oude Keuken. In de af-
gelopen jaren hebben verschil-
lende bands, muzikanten en an-
dere acts er elke keer weer een 
feestje van gemaakt. Deze mu-
ziekmiddagen hebben mede bij-
gedragen aan de bekendheid en 
de groei van de sociale onderne-
ming. 
De Oude Keuken is Jeroen hier 
zeer dankbaar voor en wil hem op 
zijn laatste zondag in het zonne-
tje zetten, dus roept iedereen op 
om zondag 15 september vanaf 
15.00 uur langs te komen om af-
scheid te nemen van deze gewel-
dige vrijwilliger. 
En natuurlijk is er deze mid-
dag muziek: Blue Coat uit Alk-
maar. De groep met zangeres 
Aaltsje Hoekstra heeft vele jazz 
standards, latin en blues op het 

programma. Een open sound, 
dynamiek en improvisaties ko-
men in intieme jazz ballads tot 
hun recht en worden afgewis-
seld met latin en swingend werk. 
Speelvreugde staat bij Blue Coat 
hoog in het vaandel. Naast Aalts-
je Hoekstra, op drums Hans Bel-
jon, Gabriel Reus tenorsax, Jaap 
Hartog en Tjeerd Andringa gita-
ren en Klaas Doedens op bas.

Jeroen Walstra met Anouk, leerling 
bij de Oude Keuken (foto: aangele-
verd)

Informatieve avond over 
autisme bij 18-plussers
Castricum - Wanneer dagelijkse 
handelingen niet goed overzien 
worden en/of regelmatig fout 
lopen is het loslaten van je kind 
moeilijk en absoluut niet van-
zelfsprekend. Op dinsdag 17 sep-
tember is er een thema-avond 
op de OBS Juliana van Stolberg 
aan de Stolbergstraat 3 in Cas-
tricum.
De toekomst is ongewis, want 
wat komt mijn kind tegen? Treft 
hij of zij wel een goede partner, 
een interessante studie, een baan 
die vol te houden is, begripvolle 
collega’s, hoe zal het huishouden 
lopen, wie vangt hem op wan-
neer ik dat niet meer kan en is er 
nog ontwikkeling mogelijk? Op 
deze avond wordt stilgestaan bij 

de praktische aspecten en krijgt 
u informatie over de ontwikke-
ling en automatisering van nieu-
we vaardigheden en over wat je 
linker en rechter brein functies 
daar mee te maken hebben. De-
ze informatie is interessant voor 
alle mensen met A.S.S., ADHD, 
Dyslexie, Dyscalculie, HSP, hoog-
begaafdheid en voor alle andere 
conceptueel denkers. 
De spreker van deze avond is An-
ja Dekker, levenscoach/jobcoach 
bij autisme en ADHD bij IQ Coa-
ches (www.iqcoaches.nl).
Dinsdag 17 september, Juliana 
van Stolbergschool, inloop vanaf 
19.45 uur, lezing begint om 20.00 
uur en eindigt om 22.15 uur met 
uitloop tot 22.45 uur.

Blue Coat (foto: aangeleverd)

De spreekster neemt veel informatie mee naar deze bijeenkomst (foto: E. 
Posno)
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Workshop voor vrijwilligers
‘Nieuwe communicatie-
inzichten’
Castricum - Op dinsdag 29 ok-
tober wordt de workshop ‘Nieu-
we communicatie-inzichten voor 
vrijwilligers’ georganiseerd door 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn Castricum. 
De workshop wordt gehouden 
in Geesterhage in Castricum van 
19.00 tot 21.30 uur. Er zijn geen 
kosten aan de workshop verbon-
den. 
 
Inzicht in communicatiestijlen
Als vrijwilliger wil je cliënten en 
deelnemers goed begeleiden en 
adequaat communiceren met 
collega-vrijwilligers of deze vrij-
willigers e�ectief ondersteunen. 
Je wilt graag zo goed mogelijk 
overkomen en begrepen worden 
door de ander. Dan is het belang-
rijk te weten hoe je zelf communi-
ceert en hoe dat bij de ander bin-
nenkomt. 

In deze workshop zal Wessel 
Louis, trainer/coach in gedrags-

communicatie handvatten en in-
zichten aanreiken om hiermee 
aan de slag te gaan. 
Het DISC model zal hierbij cen-
traal staan. Dit model is een in-
strument om inzicht te krijgen 
in iemands persoonlijkheidsstijl. 
Verschillende typen mensen heb-
ben verschillende gedragsstijlen 
en basisbehoeften. Deze hebben 
invloed op de manier hoe wij ons 
gedragen. 
In de interactieve workshop krijgt 
men op speelse wijze inzicht in 
het eigen voorkeursgedrag, in-
zicht in de stijlen van anderen en 
handvatten om beter af te stem-
men op de ander: verbaal en non-
verbaal.
 
Aanmelden
Aanmelden voor de workshop 
kan op: www.vrijwilligersacade-
miebuch.nl. Voor meer informatie 
en telefonisch aanmelden: Wel-
zijn Castricum, telefoon 0251-65 
65 62.

Cursus Poetry Slam 
Mijmerij in De Bakkerij
Castricum - ,,Jongeren kunnen 
waanzinnig schrijven; dagboe-
ken vol... En ook mensen op leef-
tijd leggen gedachten vast op 
papier. Spinsels die gedeeld kun-
nen worden!’’
Cheryl Stewart, schrijfster van 
gedichtenbundels ‘Maanmeisje’ 
en ‘Stil in mij’ is grote fan van de 
Amerikaanse Beat Movement uit 
de jaren zestig. Stewart schrijft 
sinds kort onder de naam Kers 
en naast haar baan als meertalig 
editor en reisagent, was ze on-
langs een aantal jaren docent in 
opleiding. Stewart was onder de 
indruk van het schrijftalent van 
haar leerlingen. ,,Daar wil ik iets 
mee doen.’’ Poetry Slam, Spoken 
Word, Open Stage, geef het een 
naam; belangrijker is dat men-
sen een podium krijgen om ui-
ting te geven aan wat er in hen 
omgaat. 
Het idee is ontstaan tijdens een 
gesprek met Frank Boske die 

nauw betrokken is bij De Bak-
kerij. Stewart’s passie is men-
sen verbinden, en uit te vinden 
wat hen beweegt. En ze te laten 
schrijven! En ze dit te laten uit-
spreken. Een ander doel van de 
cursus is om mensen in Castri-
cum op een andere manier ken-
nis te laten maken met het po-
dium van de  Bakkerij. ,,Tijdens 
de cursus gieten we gedachten 
in dichtvorm die in een bepaal-
de beat voorgedragen worden. 
Aan elkaar en uiteindelijk ook 
op het podium.’’ De cursus is op 
vier dinsdagavonden van 20.00 
tot 21.30  uur en start op 8 okto-
ber (geen les in de herfstvakan-
tie). Kosten 45 euro. Op dinsdag-
avond 12 november is de afslui-
tende Poetry Performance open 
voor publiek. Maar daarover la-
ter meer. Iedereen boven de 
16 jaar kan zich aanmelden via 
kers2.0@hotmail.com (maximaal 
aantal deelnemers is 12). 

Laatste loodjes 
duivenseizoen

Castricum - In september wor-
den de twee laatste duiven-
wedstrijden vervlogen. De lief-
hebbers zien in de hokken dat 
veel duiven ‘klaar’ zijn. Er wordt 
volop geruid, er liggen over-
al donsveren en slagpennen. 
In vakjargon: de duiven vallen 
kaal. Ze zijn nu even niet meer 
moeders mooiste, zoals te zien 
op de foto. 
Het gebruikte, versleten veren-
pak maakt van kop tot staart 
plaats voor een nieuwe aerody-
namische outfit voor komend 

jaar. Voor de liefhebbers zaak 
om goed te kijken welke vogels 
nog goed genoeg in de veren 
zitten om de laatste wedvluch-
ten mee te kunnen doen. Ko-
mend weekend nog één keer 
proberen te knallen en daarna 
een half jaartje ‘vakantie’ voor 
de duiven. Zaterdag 1 septem-
ber werd er tussen de buien 
doorgevlogen vanuit Quievrain 
en legden Gerhard Tromp, San-
der de Graaf,  en Arie en Rie Ha-
geman beslag op de eerste drie 
plekken. (Foto: aangeleverd)

Ondersteuning bij 
rouw na partnerverlies
Castricum - In november start 
vanuit Welzijn Castricum een ge-
spreksgroep rouwondersteu-
ning voor mannen en vrouwen 
die hun partner verloren hebben. 
Nel Groen en Margreet de Jongh, 
gecerti�ceerd rouwbegeleiders, 
gaan de groep weer starten. 

Tijdens elke bijeenkomst van de 
gespreksgroep (in totaal tien bij-
eenkomsten) wordt een thema 
besproken dat betrekking heeft 
op aspecten van het rouwproces, 
bijvoorbeeld: het leren omgaan 
met emoties, het aanvaarden van 
het verlies, het alleen verder gaan 
en de reacties van de omgeving. 
De deelnemers kunnen zelf ook 
thema’s inbrengen.

Aanmelden 
De gespreksgroep gaat op don-
derdag 8 november van 10.00 tot 
12.00 uur van start in Castricum 

en staat open voor mensen uit de 
verschillende kernen van de ge-
meente. Circa tien mensen zul-
len deelnemen en de groep komt 
om de veertien dagen bij elkaar. 
Mannen en vrouwen die hun 
partner hebben verloren kun-
nen zich voor de gespreksgroep 
aanmelden. Het advies is echter 
om niet eerder dan minimaal zes 
maanden na het overlijden van 
de partner aan de groep deel te 
gaan nemen. Uiteraard mag het 
ook langer zijn dan zes maanden. 
De kosten voor deelname bedra-
gen € 60,-.
Voor aanmelden of meer informa-
tie kan contact opgenomen wor-
den met Nel Groen, 06 23205300 
of phm.coumans@ziggo.nl of met 
Margreet de Jongh, 06 22973186 
of margreetdejongh@gmail.com. 
Aanmelden kan ook bij Welzijn 
Castricum, telefoon 0251-656562. 
(Foto: aangeleverd)

Open lessen Toonbeeld
Castricum - Tot 10 oktober is 
er een keur aan open lessen bij 
Toonbeeld: steenhakken, kera-
miek en pottenbakken, tekenen, 
striptekenen en schilderen, maar 
ook vilten en edelsmeden.
De open lessen kunnen vrijblij-
vend worden bezocht. Men be-
taalt ze slechts dan wanneer men 
zich voor de hele cursus opgeeft. 
Maar dan heeft men dus ook een 
weloverwogen keuze kunnen 
maken en kennis kunnen maken 

met de docenten met een passie 
en kundigheid voor kunst èn les-
geven. En met een groep mede-
cursisten die ook zullen inspire-
ren.
Opgeven via: info@toonbeeld.tv 
of per telefoon 0225-1659012 tij-
dens kantooruren, onder vermel-
ding van de gewenste les(sen). 
Meer informatie op www.toon-
beeld.tv, de facebook-pagina en 
af te halen bij de administratie 
van Toonbeeld.

Lezing over emigratiegolf 
tussen 1840 en 1880
Castricum - Waarom emigreer-
de 10 procent van de bevolking 
tussen 1840 en 1880? Over dit 
onderwerp houdt Klaas Dekker, 
voormalig huisarts in Castricum, 
een lezing op donderdag 12 sep-
tember. Tussen 1840 en 1880 emi-
greerde 10 procent van de toen-
malige bevolking van Nederland 
naar onder andere de Verenigde 
Staten. Op een Nederlands be-
volking van 3 miljoen mensen 
was dit een enorm aantal. Dit was 
vanwege het godsdienstbeleid 
van Koning Willem 1.
Klaas Dekker heeft zijn onderzoek 
met name gericht op de Noord-

Hollandse gereformeerden uit 
Alkmaar en omgeving. Wat was 
hun beweegreden om te vertrek-
ken en waar hebben ze zich ge-
vestigd? Klaas Dekker heeft vele 
plaatsen bezocht en vond ze on-
der andere terug in Chicago en 
omstreken.
Deze lezing vindt plaats op don-
derdag 12 september van 14.00 
tot 16.00 uur in De Kern aan de 
Overtoom in Castricum. Ze is ge-
organiseerd door het Vrouwen 
Contact Castricum en voor ieder-
een toegankelijk. Niet-leden be-
talen € 5 waarbij inbegrepen kof-
�e of thee. 

3 in 1 bij Gemaal 1879
Akersloot - Tijdens het Monu-
mentenweekend (14 en 15 sep-
tember) is het Gemaal 1879 zowel 
op zaterdag als zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Op deze 
ene locatie kan men drie verschil-
lende activiteiten bezichtigen.

In de eerste plaats is er het ge-
bouw met z’n machinerie, dat 
een provinciaal waterstaatsmo-
nument is. Over het gemaal en di-
recte omgeving zal een deskun-
dige vertellen en toelichten wat 
de oorsprong en functie was van 
het gemaal. Het gemaal zal ook 
regelmatig in werking worden 
gesteld.

In de tweede plaats is er de ge-
bruikelijke zomerexpositie te be-
zoeken van een plaatselijke kun-
stenaar. In deze periode expo-
seert de Akersloter Cor Kersens. 
Cor is als lasser werkzaam ge-
weest en heeft na zijn pensione-
ring zijn werk tot hobby verhe-

ven. Naast bewondering oogs-
tend laswerk van schijnbaar 
waardeloze materialen heeft Cor 
zich tot een meerzijdig kunste-
naar ontwikkeld, hij schildert ook 
verdienstelijk.
In de derde en laatste plaats is er 
een permanente tentoonstelling 
ingericht van de stichting Oer-IJ. 
Ook hierbij is er deskundige toe-
lichting en wordt verteld hoe het 
landschap gelezen kan worden 
en men rond Akersloot de aan-
wezigheid van het voormalige IJ 
kan zien.

Mocht men verhinderd zijn, dan 
is er nog de mogelijkheid dat 
men in de resterende zondagen 
van september het gemaal be-
zoekt, of op zaterdag 5 of zondag 
6 oktober. Zie voor de openings-
tijden www.gemaal1879.nl.
Het gemaal is te vinden op het 
adres Fielkerweg 4 (Klein Dorre-
geest) in Akersloot. (Foto: aange-
leverd)

Vacatures bij Vrijwilligerswerk
Kennis delen als vrijwilliger
Castricum - Onder een hobby 
wordt in het algemeen een ont-
spannende activiteit verstaan 
die men in zijn  vrije tijd uitoe-
fent uit interesse en voor het ple-
zier, niet als betaald werk. Voor-
beelden zijn het werken in de 
tuin, het beoefenen van een 
sport, schilderen, koken, muziek 
maken. Deze kennis kan soms 
ook leiden tot vrijwilligerswerk.  
Zo kunt u uw ervaring en inte-
resse delen met anderen die dit 
niet (meer) zelfstandig kunnen. 
Soms kan een hobby of talent 
delen ook leiden tot het worden 
van een maatje van een oudere, 
anderstalige of iemand met een 
beperking. 
Ook kunt u uw liefhebberij in-
zetten voor een vrijwilligersor-

ganisatie, zoals iemand met in-
teresse in de historie van Castri-
cum, die iets kan betekenen voor 
Werkgroep Oud Castricum. Is het 
omgaan met geld meer iets in de 
richting, dan is penningmeester 
van de Stichting Welzijn Oude-
ren Akersloot wellicht een optie. 
De Oude Keuken is op zoek naar 
een muziekliefhebber om de 
programmering van de zondag 
te verzorgen. Wilt u weten waar 
u uw kennis en interesse kunt in-
zetten, maak dan vrijblijvend een 
afspraak met het Steunpunt Vrij-
willigerswerk, Geesterduinweg 
5, in Castricum of bel naar 0251-
65 65 62. U kunt ook vast een 
kijkje nemen op de digitale vaca-
turebank op www.vrijwilligers-
werkcastricum.nl.

Loopfietsen voor 
de kleinsten bij KPB
Akersloot - Kids and Parents 
Bikeschool (KPB), bekend van de 
mountainbikelessen/-wedstrij-
den in Akersloot op Sportcom-
plex de Cloppenburgh, start met 
ingang van zaterdag 14 septem-
ber met loop�ets-activiteiten 
voor de allerkleinsten.
De meeste kinderen beginnen te 
leren �etsen met behulp van zij-
wieltjes. Om het �etsen voor deze 
doelgroep snel onder de knie te 
krijgen is het beter te oefenen op 
een loop�ets. Fietsen is een even-
wicht kunstje en dat leer je niet 

met zijwieltjes, want dan gaan de 
kleintjes hangen en vertrouwen 
op de zijwieltjes. Met eenvoudige 
oefeningen/spelletjes vanaf hob-
bels en heuveltjes proberen we 
dit de kinderen eigen te maken. 
Middels kleine afdalingen gaan 
de beentjes van de grond en is 
het evenwicht daar. Na de nodi-
ge lessen zal blijken dat de over-
stap naar de echte �ets met trap-
pers snel gemaakt is.
Voor verdere informatie zie www.
kpbiking.nl en voor vragen: info@
kpbiking.nl.

Monumenten Dagen 
bij Marina en Sabrina

Castricum - Wat is de amuse-
mentswaarde van dit monu-
ment? Voor het pand aan de van 
Oldenbarneveldlaan 32 in Bak-
kum is die vraag snel beant-
woord. Al jaren heeft fotograaf 
en beeldhouwer Marina Pronk de 
benedenverdieping van dit pand 
in gebruik als atelier en fotostu-
dio. Sinds 2 jaar werkt ze hier met 
enorm veel plezier samen met 
schilderes Sabrina Tacci. 
Onder het thema ‘Plek van Plezier’ 
heeft het kunstenaarsduo een ex-
positie ingericht waarin hun per-
soonlijke plezierbeleving tot uit-
drukking komt. Dat ook de akoes-
tiek van deze locatie helemaal 
op orde is, zal blijken als zon-

dag 15 september vanaf 14.00 
uur de prachtige Spaanse akoes-
tische gitaarklanken van Marko 
de Wit klinken. Dit herenhuis van 
de hand van architect F.W.M. Pog-
genbeek is van 1907 tot 1909 ge-
bouwd in de stijl van het Ratio-
nalisme. De voormalige dienst-
woning voor de adjunctdirec-
teur van psychiatrisch ziekenhuis 
Duin en Bosch is sinds 2002 in het 
bezit van de familie Pronk.
Elke vrijdag en tijdens de Open 
Monumentendagen op 14 en 15 
september geopend van 11.00 
tot 18.00 uur. Open Atelier van 
Marina & Sabrina, van Oldenbar-
neveldweg 32, Bakkum. (Foto: 
Marina Pronk)



Vergunningen gemeente Castricum

Vergunningen
Verlenging Omgevingsvergunning, Zuidkerkenlaan 18 in Limmen, het plaatsen van een carport 
(WABO1901219) Datum publicatie 04-09-2019

Verleende Omgevingsvergunning (regulier), Duinakker 21 in Castricum, het bouwen van een 
schuur 27 augustus 2019 (WABO1900632) Datum publicatie 04-09-2019

Verlenging Omgevingsvergunning, Duinenboschweg 50 t/m 76 (kad.sectie D, nr.1370 
Nieuwkoningsduin) fase 7 in Castricum, het maken van twee uitwegen (WABO1901149) Datum 
publicatie 04-09-2019

Verleende evenementenvergunning Kermis Limmen 2019 op vrijdag 6 september 2019 van 
16.00 uur tot 02.30 uur, zaterdag 7 september 2019 van 14.00 uur tot 02.30 uur, zondag 8 
september 2019 van 17.00 uur tot 01.00 uur, 9 september 2019 van 08.00 uur tot 23.00 uur, 
Dusselseldorperweg 56, Limmen, verzenddatum besluit 26 augustus 2019 (APV1900568)
Datum publicatie 04-09-2019

Ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Groteweide 44 in Castricum, het vergroten van de 
woning (WABO1901439) Datum publicatie 04-09-2019

Verlenging Omgevingsvergunning, Zuidkerkenlaan 5 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel 
(WABO1901184) Datum publicatie 04-09-2019

Verleende Omgevingsvergunning (regulier), Onderlangs (nabij begraafplaats Onderlangs en de 
voetbalvelden Vitesse 22) in Castricum, het aanleggen van een trap/pad en het realiseren van 
een hekwerk met poort 28 augustus 2019 (WABO1901151). Datum publicatie 04-09-2019 

Verlenging Omgevingsvergunning, Schulpvaart (sectie C4460) in Castricum, het inrichten van 
een ecologische verbindingszone tussen de duinen en Laag-Holland Schulpvaart in Castricum 
(WABO1901159). Datum publicatie 04-09-2019

Verleende Omgevingsvergunning (regulier), Ruiterweg 40 in Castricum, het vergroten van een 
dakkapel op de zijgevel 26 augustus 2019 (WABO1901147) Datum publicatie 04-09-2019 

Verleende Omgevingsvergunning (regulier), Eerste Groenelaan 54 in Castricum, het plaatsen van 
een dakopbouw 29 augustus 2019 (WABO1901199) Datum publicatie 04-09-2019

Kennisgeving buiten behandeling Omgevingsvergunning Rooinap 15, 17, 19 en 21 in Limmen 
(voorheen 15) de bouw van 4 woningen in een voormalig bedrijfspand verzenddatum besluit 27 
augustus 2019 (WABO1801158) Datum publicatie 03-09-2019 

75000 euro om idee circulair centrum uit te werken
BUCH-gemeenten winnen landelijke 
prijsvraag Rijkswaterstaat

Oude meubels, speelgoed, �et-
sen, ski’s van alles komt terecht 
in het grof restafval; hieruit valt 
nog veel te winnen. Het bevat tal 
van bruikbare materialen. Of het 
kan na reparatie nog even mee 
en krijgt een nieuwe eigenaar. 
Verbranden is zonde, kost onno-
dig geld en is vervuilend. Daarom 
willen de gemeenten de krach-
ten bundelen in een circulair cen-
trum. Zo verdwijnt veel minder 
afval in de verbrandingsoven en 
worden bruikbare grondsto�en 
optimaal benut.

Samenwerken
De milieustraten van de gemeen-
ten willen uit grof restafval bouw-
materialen halen, goede produc-
ten via de kringloop opnieuw 
aanbieden, en nieuwe produc-

ten maken uit restmaterialen. 
Het idee is samen te werken met 
kringloopwinkels, ondernemers, 
scholen en instellingen op het ge-
bied van werkvoorziening.
Een circulair centrum is er om sa-
menwerking te versterken op 
het gebied van scheiden, repa-
reren en hergebruik én om jon-
geren met een afstand tot de ar-
beidsmarkt op te leiden. Ook in-
woners kunnen er straks terecht 
voor workshops, gebruik van de 
werkplaats of om hun klusvaar-
digheden te delen. 

Leerlingen en studenten
De gemeenten betrekken jon-
geren bij het onderdeel design. 
Technasiumleerlingen van het 
Castricumse Bonhoe�ercollege 
kregen deze week van de Castri-

cumse wethouder Paul Sletten-
haar de opdracht om een bruik-
baar product te ontwerpen uit in-
grediënten van grof restafval. Stu-
denten van de TU Delft (van de 
faculteit Industrieel Ontwerpen) 
kregen dezelfde opdracht van de 
Heilooër wethouder Rob Opdam. 
Het moet gaan om een product 
dat goed in serie gemaakt kan 
worden én goed verkoopbaar is. 
Het plan is volgend jaar een proef 
te starten met de productie in een 
centraal atelier. 

Prijsvraag
Dit alles is mogelijk dankzij de 
prijsvraag van het ministerie van 
Rijkswaterstaat waaraan de vier 
gemeenten gezamenlijk deelna-
men. Tien van de 43 inzendingen 
kwamen als winnaar uit de bus. 
Deze inzenders zijn daarmee pi-
lotgemeenten voor een circulair 
ambachtscentrum.
De BUCH-gemeenten hebben al-
len als doel om het restafval �ink 
omlaag te brengen. Dit project 
past daarin. (Foto: aangeleverd)

BUCH - De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo mo-
gen gaan onderzoeken hoe een circulair centrum mogelijk ge-
maakt kan worden. In zo’n centrum wordt grof restafval optimaal 
hergebruikt: reparatie, demontage of een nieuw product. De ge-
meenten wonnen via een prijsvraag van Rijkswaterstaat 75.000 
euro om dit idee uit te werken.

Wethouder Paul Slettenhaar van de gemeente Castricum en leerlingen van het Bonhoe�ercollege geven hun 
thumbs up voor het project Circulair Centrum (foto: aangeleverd)

Blijk van waardering voor 
mantelzorgers

Veel mensen die ernstig of lang-
durig ziek zijn, worden geholpen 
door mantelzorgers. Met hun be-
langeloze inzet zorgen mantel-
zorgers ervoor dat mensen (lan-
ger) in hun eigen omgeving kun-
nen blijven wonen. Ze zijn onmis-
baar in de samenleving. Daarom 
kunnen zij van de gemeente een 

blijk van waardering krijgen in de 
vorm van een cadeaubon. Deze 
‘mantelzorgwaardering’ is geen 
vergoeding voor onkosten, maar 
een waardering voor de onder-
steuning en zorg die zij afgelopen 
jaar hebben geboden.

De Mantelzorgwaardering
2019
De gemeente heeft een brief ge-
stuurd naar de inwoners die dit 
mogelijk aangaat. De waarde-
ring is bedoeld voor mantelzor-
gers die in 2019 minstens drie 
maanden intensief voor een an-
der hebben gezorgd. De aanvra-

Mantelzorg is belangrijk en onmisbaar werk. De gemeente wil dat belonen met een ‘mantelzorg-
waardering’ in de vorm van een cadeaubon. Inwoners die verzorging of hulp krijgen van familie of 
andere naasten, kunnen deze mantelzorgers voordragen voor deze blijk van waardering. 

ger moet wonen in de gemeen-
te Castricum. Ook mensen van 
wie de gemeente niet weet dat zij 
mantelzorg krijgen - en dus geen 
brief hebben ontvangen - kun-
nen iemand voordragen. Deze 
mantelzorger(s) mogen ook bui-
ten de gemeente wonen.
Ook kinderen die regelmatig 
meehelpen met de verzorging 
van een langdurig ziek familie-
lid, zijn mantelzorgers. Zij doen 
bijvoorbeeld allerlei klusjes zo-
als boodschappen, koken of op 
broertjes en zusjes passen. Jonge 
mantelzorgers hebben ook recht 
op mantelzorgwaardering.

Mantelzorgers aanmelden
Vanaf heden tot en met donder-

dag 31 oktober a.s. is een digitaal 
aanmeldformulier beschikbaar 
op www.castricum.nl/mantel-
zorg. Hier vindt de aanvrager in-
formatie over mantelzorg en het 
aanmeldformulier ‘Mantelzorg-
waardering 2019’. De verstrekte 
gegevens worden gebruikt voor 
de beoordeling en het toezenden 
van de waardering.

Wanneer de aanvrager geen mo-
gelijkheid heeft om het digitaal 
aan te vragen, adviseren wij hen 
een papieren aanmeldformulier 
op te halen bij het gemeentehuis 
of bij het Sociaal Team tijdens de 
inloopspreekuren. Het volledig 
ingevulde formulier moet uiter-
lijk donderdag 31 oktober 2019 

ingeleverd zijn bij de gemeente. 
De poststempel is bepalend of de 
aanvraag binnen het termijn valt.

Cadeaukaart of bonnen
Voor de feestdagen ontvangt de 
mantelzorger(s) een cadeaukaart 
als blijk van waardering voor zijn 
of haar goede zorgen. Per mantel-
zorger kan er een keuze gemaakt 
worden uit een VVV-cadeaukaart, 
een boekenbon of een entertain-
ment bon. De hoogte van de ca-
deaukaart wordt in november be-
paald (maximaal 100 euro).

Met de rolstoel door Noord Holland
Regio - Ook voor mensen met 
een lichamelijke beperking is het 
van belang om voldoende te blij-
ven bewegen. Dat geldt nog na-
drukkelijker voor mensen die aan 
een rolstoel gebonden zijn, aan-
gezien zij veelal uitsluitend zit-
tend door het leven gaan. Arja 
en Robin uit Heemskerk zijn zich 
hiervan goed bewust en verplaat-
sen zich eind deze maand in hun 
rolstoelen door een groot deel 
van de provincie Noord-Holland 
voor een doneeractie.

Sinds 2011 zijn Arja en Robin rol-
stoelgebonden. Arja mist een on-
derbeen en Robin mist twee be-
nen en een arm. Vorige maand 
gingen ze in hun rolstoelen van 

Beverwijk naar Den Helder, een 
rit van zestig kilometer die ze in 
twee dagen tijd hebben afge-
legd zonder enige voorbereiding. 
Deze prestatie bracht ze op het 
idee om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan. Met de doneeractie 
‘Ga toch bewegen’ willen Arja en 
Robin 10.000 euro bijeen bren-
gen voor de aanschaf van een 
tweepersoons brommobiel. In de 
wintermaanden willen ze zo veel 
mogelijk mensen met een licha-
melijke beperking bereiken om 
ze vervolgens uit te nodigen voor 
gezamenlijke activiteiten in het 
voorjaar en de zomer van 2020.
Op maandag 23 september om 
09.00 uur vertrekken Arja en 
Robin vanuit BonbonBike aan de 

Breelaan 52 in Bergen voor een 
rondrit langs Aartswoud, Medem-
blik, Hoorn, Zuidoostbeemster en 
Akersloot. Ze verwachten op vrij-
dag 27 september om 11.00 uur 
weer terug te zijn in Heemskerk, 
waar ze feestelijk worden ont-
haald door het team van Fit4you2 
aan de Beneluxlaan 205-207. Dit 
bedrijf biedt allerlei mogelijkhe-
den op het gebied van bewegen 
en trainen, ook aan mensen met 
een lichamelijke beperking. Net 
als BonBonBike in Bergen is ook 
Fit4you2 sponsor van deze ac-
tie. Iedereen die Arja en Robin wil 
steunen met een bijdrage kan via 
https://www.doneeractie.nl/ga-
toch-bewegen/-37316 een dona-
tie doen. (Foto: aangeleverd)




