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Uur rijden voor coronatest
geen uitzondering

9 september 2020

DYONAISE TAART

NOUGATINE TAART MET VERS GEBRANDE NOUGAT,
HAZELNOTEN EN SLAGROOM

Castricum - Keelpijn, verhoging of hoesten: wie vorige week met
symptomen van COVID-19 naar de coronalijn belde, kreeg met
een beetje pech nul op het rekest. ,,Alkmaar, Beverwijk, Amsterdam, Haarlem: alles zit vol. Bel morgen maar terug.”
Mardou van Kuilenburg
Bij de coronalijn kunnen afspraken maximaal 48 uur vooruit ingepland worden. Deze verslaggever belt donderdag met verkoudheidsklachten naar de coronalijn voor een test. Na enig
zoekwerk raadt de telefoniste
aan om vrijdag terug te bellen.
,,Ik heb helaas geen opties meer.
Misschien zijn er morgen plekken vrij gekomen omdat mensen hun test hebben afgezegd.
Het systeem valt ook af en toe

spraak te maken via de coronalijn. Maandagochtend lijkt het
maken van een afspraak nog niet
veel makkelijker. Er wordt online geen enkele testplaats gein storing, dus daar kan het ook vonden. De GGD noemt de drukaan liggen”, legt ze uit. ,,Gisteren te ‘zorgelijk’. ,,Dit gebeurt niet alhadden we duizend mensen in leen in Noord-Holland. Vorige
de wacht staan. Het is ongeloof- week konden mensen op meer
lijk druk.”
dan de helft van de locaties niet
meer binnen 48 uur terecht voor
Uur rijden
een coronatest.”
Vrijdag geeft de website van coronatest.nl drie mogelijkheden Hoewel het aantal besmettingen
voor de zondag. Bij de Castri- landelijk flink stijgt, is het aantal
cumse postcode komen Rotter- besmettingen in Castricum vrij
dam, Woerden en Zuidland als laag: er waren vorige week drie
opties uit de bus. De reistijd? Mi- geregistreerde besmettingen.
nimaal een uur. Wanneer dat te Dat brengt het cijfer op 8,3 ziever is, word je verzocht een af- ken per 100.000 inwoners.
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Project gaat 4,5 ton kosten

Opknapbeurt voor
recreatieterrein De Hoorne

Akersloot - Op initiatief van de bewoners uit Akersloot heeft de gemeente een plan opgesteld voor
diverse verbeteringen van het recreatieterrein De Hoorne aan de rand van het Alkmaardermeer.
Het voorstel voor de dekking van de benodigde kosten werd afgelopen donderdag behandeld in
de commissie Ruimtelijke Ordening. De stemming hierover vindt plaats in de raadsvergadering van
17 september.

Hangplek
Als de raad op 17 september instemt met het budget, wordt
het voorstel begin december
behandeld in het Algemeen bestuur van het Recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer
(RAUM) dat belast is met de uitvoering en vervolgens kan starten met de voorbereiding, aanbesteding en het aanvragen
van vergunningen. Alle voorzieningen kunnen dan in de loop
van 2021 worden gerealiseerd.
Rob Dekker kijkt reikhalzend uit
naar dat moment: ,,We hebben
zoveel positieve reacties gehad
van bewoners, scholen en bijvoorbeeld ook groepen die in
het amfitheater willen optreden.
Het is toch heerlijk dat gezinnen
daar met hun kinderen kunnen
zwemmen of een balletje trappen? Na een jarenlange verpaupering hoop ik dat de mensen
dit recreatiegebied straks weer
meer gaan waarderen door al
die fraaie toevoegingen.”
Tot slot kleeft er misschien nog

IN DEZE KRANT HET
GEMEENTENIEUWS

de Castricummer

Wij zijn op zoek
naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Limmen

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

Annemieke doneert per volle zak doppen een bedrag aan
KNGF Geleidehonden. Lees het hele verhaal op pagina 2

Rob Dekker (links) en Paul Teuthof hopen dat volgend jaar de vlag uit kan in De Hoorne.
Hans Boot
In 2017 heeft de gemeenteraad
een motie aangenomen om recreatieterrein De Hoorne in
Akersloot verder te ontwikkelen.
Volgens het raadsvoorstel dat
donderdag werd behandeld,
komt het initiatief voort uit de
ideeën en wensen van de bewoners die goed zouden aansluiten bij de beleidsambities van
de gemeente en de ontwikkelstrategie van het recreatieschap.
Raadslid Rob Dekker (VVD) licht
toe: ,,Het terrein ligt er al sinds
de jaren ’70 wat ‘doods’ bij, terwijl het naast het strand toch
een belangrijke functie heeft als
recreatiegebied aan het water.”
Het plan, dat samen met een
bewonerswerkgroep is gemaakt en grafisch is vormgegeven door Paul Teuthof, be-

stond aanvankelijk uit een horecapaviljoen, een buitendijkse
zwemvoorziening (steiger), een
natuurspeelplek, amfitheater,
sportveld/renbaan en een natuurvriendelijke oever met educatieaanleidingen. De provincie
ging echter niet akkoord met
de horecalocatie en het sportveld in verband met de aanwezigheid van het weidevogelleefgebied, zodat deze onderdelen
werden geschrapt.

de bedrag dekken vanuit de bestemmingsreserve ‘Uitvoering
Raadsprogramma’. Dat betekent
dat er een deel in de begroting
voor 2021 moet worden opgenomen, terwijl de behandeling
daarvan pas in november van
dit jaar plaatsvindt. Om die reden had Hans Min van de PvdA
wat moeite om nu al akkoord
te gaan met het raadsvoorstel
en leek het zijn partij beter om
hiermee te wachten tot december. ,,De overige commissieleFinanciën
den waren weliswaar van meDe totale kosten voor de uit- ning dat het in deze coronatijd
voering van het project, inclu- om een forse investering ging,
sief 30 jaar onderhoud, bedra- maar konden zich volledig vergen € 458.075. In 2018 heeft het enigen met het voorstel dat al
college, toen het plan nog niet een looptijd heeft van vier jaar.
was uitgewerkt en er geen ra- Bovendien draagt het bij aan
mingen lagen, een bedrag van € de invulling van de toeristische
200.000 opgenomen, verdeeld doelstelling van de gemeente”,
over de jaren 2019 en 2020. Het aldus Dekker.
college wil het extra benodig-

Impressie van Paul Teuthof van de nieuwe zwemsteiger. (Afbeelding: Paul Teuthof)
een klein minpuntje aan het
project en dat betreft het feit
dat dit terrein in de nachtelijke
uren door jongeren als hangplek wordt gebruikt.
De reactie van Dekker daar-

op luidt: ,,Het is niet te voorkomen dat dit soort locaties daarvoor worden uitgekozen. Een
kampvuurplek wordt daar al jaren gedoogd. Op zich heb ik er
niet veel moeite mee, als diezelf-

de jongeren maar snappen hoe
uniek deze plek is en geen lege flessen, zakken en smeulende resten achterlaten. Hangen
is geen probleem, maar laten ze
hun rommel opruimen!”
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Carent regelt uw echtscheiding van A tot Z

Uitgeest - Een beslissing om te scheiden is moeilijk. Als een beslis- nemingen of pensioenvraagstuksing eenmaal genomen is, is het van belang dat de zaken goed ge- ken. Judith: “Wanneer een ondernemer of een directeur-grootaanregeld worden. Carent kan daarbij van dienst zijn.
deelhouder partij is bij een echtle stellen geholpen bij hun schei- scheiding, spelen er nog meer zading. Judith: ,,Ik help mensen in ken dan bij een ‘normale’ scheieen moeilijke periode van hun ding. Zeker een directeur-grootleven. Er spelen vaak veel emo- aandeelhouder kan verschillenties en daarbij dienen zij de zaken de petten hebben. Wanneer parrondom de scheiding te regelen. tijen dan in gezamenlijk overleg
Dit valt niet altijd mee. Naast het de scheiding afwikkelen, kan met
feit dat ik fiscaal jurist en MfN-Re- maatwerk - ook fiscaal gezien gistermediator ben, ben ik ook een optimaal resultaat worden
Register Financieel Echtschei- bereikt.”
dingsadviseur. Deze combinatie
maakt dat ik partijen prima kan Carent begeleidt echtscheidinbegeleiden bij de scheiding, zo- gen van A tot Z: de zorgregeling
dat zij niet achteraf voor onvoor- voor de kinderen, de verdeling
ziene (fiscale) problemen komen van het vermogen, de alimentate staan.’’
tie en de afwikkeling van het pensioen. Ook voor deelvraagstukNaast particulieren begeleidt Ju- ken of voor een second opinion
dith ook ondernemers en hun kunt u bij Carent terecht via teJudith van den Nieuwenhuijsen echtgenoten. Waar nodig werkt lefoonnummer 0251 362065 of
richtte ruim zes jaar geleden Ca- zij samen met specialisten, zoals op www.carent.nl. (Foto: aangerent op. Inmiddels heeft zij al ve- voor de waardering van onder- leverd)
Van Oldenbarneveldweg 32 te
Bakkum. Info via www.marinafotografie.nl.

▲
11 SEPTEMBER

Eerste speelavond jeugdschaakclub van 19.00 tot 20.00 uur in
dorpshuis De Kern aan de Overtoom 15 te Castricum. Aanmelden en info via fredkok1963@
gmail.com.

nommeerde duo, dat comedy en
klassieke muziek op een heerlijke
manier versmelt, viert zijn twintigste verjaardag met een Best
Of-tournee. Vanavond in Cultuurkoepel Heiloo, 20.15 uur. Kaarten
uitsluitend via www.cultuurkoepelheiloo.nl. (Foto: aangeleverd)

13 SEPTEMBER

In ‘Tribute to Barbra Streisand’
vertelt Petra Berger het boeiende verhaal van de levende legende in Cultuurkoepel Heiloo om
19.30 en 21.30 uur. Kaarten zijn
uitsluitend via www.cultuurkoepelheiloo.nl te koop. (Foto: aangeleverd).

12 SEPTEMBER

Natuurtuin De Doornduyn aan de
Duinweg 2 te Castricum geopend
voor publiek van 11.00 tot 16.00
uur. Entreeprijs 4 euro per persoon. Rondleidingen besprekbaar vanaf 10 personen voor 10
euro per persoon inclusief koffie/
thee en wat lekkers. (Foto: aangeleverd)
Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4
te Akersloot ter bezichtiging geopend van 13.30 tot 16.30 uur.
Tevens expositie van Tineke van
Hout-de Boer. Info via www.gemaal1879.nl.

Zero Waste Tour door het centrum van Castricum vanuit de
Tuin van Kapitein Rommel om
09.30 uur met tips en trucs voor
het reduceren van je eigen afvalberg. Deelname gratis, maar uitsluitend op basis van aanmelding
via bonniesnoek@hotmail.com.
(Beeld: aangeleverd)
Speelgoed-TV knutselen voor
kinderen 4-9 jaar van 10.30 tot
12.00 uur in jongerencentrum
Conquista aan de Kerkweg 50 te
Limmen. Entreeprijs 1 euro. Info
via www.conquista.nl.

Tenor Stenzel en meesterpianist
Kivits, het internationaal gere-

Plogging Castricum ruimt zwerfvuil op langs de Beverwijkerstraatweg en in het bos. Verzamelen om 14.00 uur bij het Huis van
Hilde op het Westerplein, achter
het treinstation. Zelf vuilniszak en
handschoenen meenemen. Info
via www.ploggingcastricum.nl of
Facebook (@ploggingcastricum).
(Foto: Susanne van Reenen)
Opening expositie ‘Portret’ met
optreden van Villa Rosie om 14.30
uur in de beeldentuin van open
atelier Marina & Sabrina aan de

Van 20 volle zakken doppen
naar 30.000 badges

Castricum - Deze maand is begonnen met de uitlevering van de
nieuwe rolcontainers voor alle bewoners van laagbouwwoningen in Castricum. Dit gebeurt straat voor straat, wijk voor wijk.
Elke dag ontvangen een paar honderd inwoners een brief waarin
de uitlever- en ophaaldata voor hun straat staan aangegeven. Bij
deze brief zit ook een folder over afval scheiden met daarin een
uniek klein kunstwerkje, gemaakt van gerecyclede doppen uit
Castricum en omstreken. De maakster? Annemieke Broenink, een
Castricumse kunstenares die naam heeft gemaakt met haar sieOptreden jazztrio Marge, aange- raden in, vooral, Amerika. Ze doet mee aan de New York Fashionvuld met zangeres Heidy Crooy- week en haar sieraden hangen in de meest exclusieve art gallemans, om 15.00 uur in restaurant ries in Chicago en Washington. De kettingen van gerecycled plasDe Oude Keuken aan de Oude tic en rubber komen regelmatig voorbij in de populaire NetflixseParklaan 117 te Bakkum. Info via rie Grace and Frankie.
www.deoudekeuken.net. (Foto:
Van de nek van Jane Fonda naar tic shredder gekocht en een opaangeleverd)
een scheidingsfolder voor de ge- roep gedaan op prikbord Castrimeente, hoe is dat gegaan? ,,Ik cum om doppen te verzamelen.
sprak in mijn atelier iemand bij Mensen brachten ze naar mijn
de gemeente die bezig was met atelier - uiteindelijk leverde dat
alle veranderingen rond afval in- twintig volle zakken op.”
zamelen en scheiden. Zij vertelde
me dat ze nog iets wilde meege- Je maakt sieraden van rubber,
ven aan inwoners om hun schei- afgedankte
toetsenborden,
dingsfolder mee op te hangen. oude kimono’s en gerecycled
Een koelkastmagneet of zo. Ik plastic.
Voorstelling Ja!zzZijlstra door wist meteen: dat kan toch veel ,,Ik dwing mezelf om dingen
Jeroen Zeilstra om 16.00 en 20.00 leuker! Laat mij maar iets verzin- te maken van andere materiauur in theater Koningsduyn aan nen.”
len. Een kunstwerk van gebruikde Geesterduinweg 3 te Castrite toetsenborden bracht me op
cum. Kaarten en info via www. Had je daar dan tijd voor? het idee om van oude toetsengeesterhage.nl. (Foto: Bas Lose- 30.000 badges is niet niks. ,,Door borden kettingen te maken. De
koot)
corona werden al mijn bestellin- kimono’s haal ik uit Japan. Ze zijn
gen uit Amerika uitgesteld of af- oud en versleten maar de stofgezegd. Ik wilde altijd met gere- fen en kleuren zijn nog steeds
cycled plastic werken en dit gaf prachtig. Het blijft geweldig om
me het zetje om daar eindelijk een ‘oud’ standaard product te
16 SEPTEMBER
iets mee te doen. Ik heb een plas- transformeren tot iets nieuws en
Luisteren naar en bespreken van
klassieke muziek bij Toonbeeld
Castricum. Derde van vijf ochtenden onder leiding van Gert Floor.
Dit keer aandacht voor Symfonie
nr. 4 van Anton Bruckner. Aanvang 10.00 uur. Aanmelden via
www.toonbeeld.tv.

leuks.”
En hoe komt een nuchtere
Noord-Hollandse in Amerika terecht? ,,Via een Amerikaanse sieradenontwerpster in Londen
werd ik op een kunstbeurs in Parijs geïntroduceerd aan Maxine
Weintraub. Zij is inkoper bij het
Museum of Contemporary Art in
Chicago. Ze wilde mijn kettingen
graag verkopen in de museumwinkel. Deze vrouw heeft echt
mijn leven veranderd. Ze nodigde me uit om naar Washington te
komen en heeft me daar aan de
hand genomen en voorgesteld
aan heel veel mensen. Ik ben zelf
op de bonnefooi naar New York
gegaan tijdens de New York Fashion Week. Mijn doel was om
daar te netwerken en zo mijn sieraden te promoten. Dat is gelukt.
Daar zag ook de stylist van de tvserie Grace and Frankie mijn kettingen.”
Wie dragen jouw sieraden?
,,Mijn klanten in Amerika zijn onafhankelijke, charmante vrouwen
vanaf een jaar of 50. Eerst vond ik
het stiekem een beetje jammer
dat mijn kettingen niet als jong
en hip werden gezien. Maar nu
vind ik het juist mooi. De kettingen zijn voor deze vrouwen een
conversation piece. ‘Je maakt me
weer zichtbaar’, zeggen ze. Dat is
toch geweldig om te horen!”

‘Discussie Zwarte Piet speelt hier nagenoeg niet’

Forza! wil opiniepeiling
over intocht Sint

Castricum - Fractievoorzitter Ralph Castricum stelt vragen aan
het college nadat duidelijk werd dat Zwarte Piet dit jaar niet meer
welkom is op de scholen van stichting Tabijn. De frontman van
Forza! pleit voor een flitspeiling onder inwoners.
Nadat bekend werd dat de Tabijnscholen geen Zwarte Pieten meer
bij de intocht willen, gingen onderwijsorganisaties in o.a. Beverwijk en Heemskerk ook overstag.
Zij kiezen nu voor roetveegpieten. Castricum wil weten waarom de raad niet is geïnformeerd
‘gezien het maatschappelijke belang en de discussie’. ,,Waarom is
Wandeling door Castricum en het college niet op de hoogte van
omgeving. Startpunt bij bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 te Castricum. Er zijn
twee routes, respectievelijk 3 tot
5 kilometer en 7 tot 10 kilometer.
In de even weken ook een route
over 15 kilometer, deze start bij Castricum - Op 5 oktober start
het NS-station van Castricum. Al- de gratis oudercursus ’Omgaan
le wandelingen starten om 10.00 met pubers’ in ontmoetingsuur. Info via Charles Verstraete, te- centrum Geesterhage aan de
lefoonnummer 0251 650742. (Fo- Geesterduinweg 3. Dit is een
cursus over opvoeden tijdens
to: Leny Welp)
de puberteit. Deze cursus is beHigh Tea met heel veel lekkers doeld voor ouders en/of opvoevoor kinderen 8-14 jaar van 13.30 ders van ‘pubers’ in de leeftijd
tot 17.00 uur in jongerencentrum van 12 t/m 16 jaar.
Conquista aan de Kerkweg 50 te
Limmen. Info via www.conquis- De cursus besteedt aandacht aan
de veranderingen in de puberta.nl.

dit gewijzigde standpunt?”

len en instanties als het over de
intocht gaat. ,,Hoe denken Castricummers hierover volgens het
college?” Hij pleit voor een opiniepeiling onder de inwoners van
de gemeente.

Castricum vraagt zich ook af of
het college, net als Forza!, van
mening is dat de Zwarte Pietendiscussie in Castricum ‘nagenoeg
niet speelt’. Scholen bepalen zelf
hoe zijn de Sinterklaasintocht organiseren, de gemeente kan hierin adviseren. Castricum is benieuwd naar het advies aan scho-

Forza! wil afsluitend van het college weten of zij ook vindt dat de
intocht een Nederlandse traditie is en dat ‘het kinderfeest zou
zo moeten blijven in de hele gemeente Castricum.’ Het college
heeft vier weken de tijd om met
een reactie te komen. (Mardou
van Kuilenburg)

Cursus ‘Omgaan met pubers’
teit, de leuke en lastige kanten
van omgaan met pubers en hoe
je als ouder goed contact kunt
onderhouden en ruzie kunt voorkomen.
Ouders die de cursus eerder volgden, vertellen dat het contact
met hun kind verbeterd is. Ook
hebben zij veel gehad aan het
uitwisselen van ervaringen met
andere ouders. De lessen vinden
plaats van 19.30 tot 21.30 uur op
zes achtereenvolgende maanda-

gen in oktober en november.
De gemeente Castricum biedt
deze cursus gratis aan. De cursus
wordt verzorgd door GGD Hollands Noorden.
Alle cursussen van deze organisatie staan op www.ggdhn.nl/
cursussen. Bij vragen kan contact opgenomen worden met het
cursusbureau
(cursusbureau@
ggdhn.nl / 088 0100557 (bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot
16.30 uur).
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Agenda raadsinformatiebijeenkomst
10 september 2020
19.30 – 20:15

Raadsinformatiebijeenkomsten
Presentatie Rapport BMC over sociaal domein

20.15 – 21.15

Auditcommissie

20.30 – 21.15

Presentatie ﬂexwonen: kern Akersloot

21.30 – 22.45

Pauze
Presentatie natuurontwikkeling Zanderij Noord

21.30 – 22.45

Presentatie Visie aardgasvrije wijken &
Haalbaarheidsonderzoek Collectieve Warmte Kern Castricum

Agenda Raadsplein
17 september 2020
19.00 – 20.15

Commissies
Regionale visie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf

19.30 – 20.15

Ambitiedocument Programma Klimaat

20.30 – 21.00

Pauze
Amendement bij voorstel uitvoeringsscenario’s participatiewet

20.30 – 21.00

Amendement bij voorstel visie Integrale kindcentra

21.00 – 22.30

Ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Jachthaven Laamens aan
de Geesterweg 10-12 te Akersloot

21.00 – 22.00

Moties en amendementen t.b.v. het kenbaar maken van wensen en
bedenkingen ten aanzien van de concept Regionale Energie Strategie
Noord-Holland Noord (RES NHN)

22.00 – 22.30

Commissie Algemene Zaken
1A Besluitenlijst raadsvergadering 3 september 2020
1B Lijst van ingekomen stukken
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00

Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Wensen en bedenkingen bij concept RES
B Uitvoeringsscenario Participatiewet
C Gemeentelijke visie Integrale Kindcentra
D Dagrecreatie Recreatieterrein De Hoorne Akersloot
E Motie CDA/VVD bij bestemmingsplan Dusseldorperweg
5 Sluiting

De raad zit voor u klaar tijdens het
virtuele Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties gaan graag in gesprek
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan tijdens het Raadsspreekuur dat
elke twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft
dan niet bij alle fracties langs, maar kunt in één keer met vertegenwoordigers van alle
fracties spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. Op dit moment vindt het
raadsspreekuur virtueel plaats.
Het eerstvolgende virtuele Raadsspreekuur is op maandag 21 september 2020
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griﬃe. Dit kan tot en
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 /
088-9097015 of stuur een e-mail naar raadsgriﬃe@castricum.nl.

Interview met Cees
Huisman, voorzitter
adviesraad sociaal
domein (asd)

Wil je wat over jezelf vertellen en je rol als voorzitter
van de ASD?
Eind 2017 kwam ik in contact met Mieke Borgmeier en
Rob Zijlstra, van de adviesraad.
De bevlogenheid van Mieke en Rob werkte
aanstekelijk. Vanaf begin 2018 ben ik lid voorzitter
van de ASD. Kenmerkend van de ASD is de wil om
pro actief en resultaatgericht in een open dialoog
met bestuurders, organisaties en inwoners samen te
werken. Dit doet de adviesraad als team.
Hoe is het met de bekendheid van de ASD?
Naar mijn idee is de ASD voldoende tot redelijk bekend
bij beleidmakers en uitvoerders in de gemeente Castricum. Daarbij richt de adviesraad zich
steeds op die contacten die nodig zijn om haar functie en taken zo goed mogelijk uit te voeren.
De bekendheid van de ASD bij inwoners organisaties , zo merken wij, verschilt. Deze kan dus
beter en daar is aandacht voor. Zo helpt dit gesprek ook.
Wat zie je als de belangrijkste taak en uitdaging van de ASD?
De adviesraad signaleert en adviseert het college van B&W. De ASD zet zich, door middel van
signalering en beleidsadvisering, in voor de inwoners(groepen) van de gemeente. Dit doet de
adviesraad vanuit de visie dat voorkomen beter is dan genezen en dat activiteiten in het sociaal
domein (dicht bij huis) er toe bijdragen dat iedereen mee kan doen.
Welke ontwikkelingen binnen het sociaal domein in de gemeente Castricum behoeven extra
aandacht?
Belangrijk is dat de aandacht voor mensen toeneemt en de aandacht voor onnodige
bureaucratie afneemt. Zo ook het vreemde idee dat het mogelijk is om het sociaal domein als
‘een markt’ te beschouwen. Het voorop stellen van de inwoners en hun talenten en vragen
is wat de ASD betreft de kern waar het om draait. Inwoners denken en voelen in samenhang
en niet in schotten (wonen, werken, leren, gezondheid, welzijn, cultuur, recreatie). Het
belangrijkste is om in het sociaal domein te denken en te handelen vanuit het perspectief en het
belang van de inwoner en niet vanuit organisaties.
Corona raakt iedereen, maar sommige mensen en groepen des te meer. Hoe zie jij dit voor
wat betreft het sociaal domein?
Corona discrimineert niet en raakt iedereen, dat klopt. Daarbij maakt deze crisis nog duidelijker
dat beleid en uitvoering in het sociaal domein om een samenhangende benadering vraagt.
Gezondheid of ziekte, inkomen of geldzorgen, welzijn of depressie en sociale contacten of
eenzaamheid kunnen vlak bij elkaar liggen en iedereen kan er mee te maken krijgen.
Tot slot?
De Adviesraad Sociaal Domein werkt samen als krachtig team en staat open voor vragen en
suggesties. Als u een vraag of suggestie heeft kunt u een e-mail sturen naar vera@asdcastricum.
onmicrosoft.com of cees@asdcastricum.onmicrosoft.com
Lees het volledige interview op www.castricum.nl/raad-en-college/adviesraad-sociaal-domein.
Hier vindt u ook het jaarverslag en samenvatting van het jaarverslag.

Agenda’s raadsinformatieavond 10 september
2020 en Raadsplein 17 september 2020
De gemeenteraad van Castricum vergadert op 10 september 2020 virtueel. Ook op 17 september
2020 vinden de meeste vergaderingen virtueel plaats. Alleen de commissie over de regionale visie
op de transformatie van jeugdhulp met verblijf zal in de raadzaal plaatsvinden.
De agenda’s treft u hiernaast aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via
castricum.raadsinformatie.nl.
Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. Dat kan op diverse manieren.
In de agenda treft u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:
U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicatie Zoom. Een instructie
kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u
vinden op castricum.raadsinformatie.nl bij de desbetreﬀende vergadering.
Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het raadsinformatiesysteem
via castricum.raadsinformatie.nl
De vergadering is live te volgen in de Raadzaal van het gemeentehuis van Castricum.
De raadzaal is ingericht conform de geldende richtlijnen. Er is om die reden beperkt
ruimte voor publiek. Wilt u een vergadering vanaf de publieke tribune volgen, meld u
dan aan bij de griﬃe.
Tijdens de virtuele raadsinformatiebijeenkomsten bent u als inwoner van harte welkom uw vragen
te stellen of opmerkingen te maken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van
de vergadering aan bij de griﬃe. Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de
raad bij de griﬃe terecht. Dat kan per mail via raadsgriﬃe@castricum.nl, of telefonisch via 088 909
7014 of 088 909 7015.

INFOPAGINA

Voetgangers en (brom)ﬁetsers kopen eerst Afval brengen met 1,5 meter afstand
een kaartje bij de nieuwe kaartautomaat bij Heeft u afval dat u naar de
milieustraat wilt brengen? Dan bent
het pontje Akersloot
u welkom tijdens onze gebruikelijke
openingstijden. Om hier voldoende
afstand te kunnen houden gelden nog
steeds de volgende maatregelen:

Bij de pont van Akersloot staat
een nieuwe kaartautomaat:
voetgangers en (brom)ﬁetsers
kopen hier voortaan eerst
een kaartje voordat ze de
pont op gaan. De nieuwe
kaartautomaat is nu in gebruik
en vanaf 14 september 2020
is het niet meer toegestaan
om zonder kaartje de pont op
te gaan.
Automobilisten kopen –
voorlopig nog - hun kaartje
op de pont zelf: dit heeft te
maken met het voorkomen
van ﬁles en wachtende auto’s
voor de pont.
Betalen bij de kaartautomaat
en op de pont kan uitsluitend
door te pinnen. We vragen
iedereen op de pont 1,5 meter afstand tot elkaar te houden in verband met corona.
Voor alle informatie waaronder de ongewijzigde tarieven en vaartijden kunt u terecht op:
www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/pont-akersloot-en-de-woude/

Nieuwe rolcontainers in Castricum
Vanaf deze week begint de gemeente Castricum met de levering van de nieuwe rolcontainers
voor restafval, pmd en gft. De oude containers worden later, leeg, opgehaald. Hierbij kan het
soms voorkomen dat inwoners ruim een week zowel de nieuwe als de oude rolcontainers in
hun bezit hebben. Wij begrijpen dat het geen ideale situatie is om vijf rolcontainers in de tuin te
hebben.
Grote klus
Het is een grote operatie. In Castricum worden er ongeveer 25.000 containers opgehaald en
bijna 40.000 uitgedeeld. De leverancier van de nieuwe containers levert deze uit en kan de oude
containers pas ophalen als deze leeg zijn. De reguliere dienstverlening zal tijdens dit proces
gewoon door gaan. Hierdoor duurt het 2 weken voor alle oude containers geleegd zijn. Na drie
weken zijn alle rolcontainers in Castricum omgeruild.
Niet alleen voor de mensen van de inzameling is dit een grote klus, maar ook zeker voor onze
inwoners. We hopen op uw begrip en medewerking.

• Wij laten een beperkt aantal auto’s
tegelijk toe. Per auto maximaal twee
personen.
• Houd rekening met een wachtrij.
Kom eventueel later terug.
• Wacht voor de slagboom in de rij tot
u aan de beurt bent. Dat geldt ook als
u lopend of op de ﬁets komt.
• Blijf in de auto of bij uw ﬁets. Loop niet zelf het terrein op. Wacht op instructies van onze
medewerkers.
Alleen als iedereen zich aan de regels houdt kan het afvoeren van afval op een veilige manier
gebeuren. De milieustraat in Castricum is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 uur – 15.45
uur. En op zaterdag van 9.00 uur – 16.00 uur.

Nationale Sportweek in Castricum
De gemeente Castricum doet mee aan
de Nationale sportweek (18 t/m 27
september). Het is belangrijk dat alle
inwoners geïnspireerd worden om een
leven lang te genieten van sportplezier.
‘Sport doet iets met je’ is het thema van
deze week. Sport maakt je ﬁtter, socialer
en geeft je zelfvertrouwen. Kortom het
maakt je gelukkiger.
Op dinsdag 22 en woensdag 23 septFotograaf: johnspictures.nl
ember staan er verschillende lokale
sportaanbieders klaar om volwassenen kennis te laten maken met sport. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom, sportief of niet sportief. Op dinsdagavond staan kickboksen, crossﬁt en
yoga op het programma (De Puikman). Woensdagavond is er beachvolleybal, hardlopen en voetbal (De Duinloper). Beide avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur. Inschrijven is verplicht.
Meer informatie en inschrijven via teamsportservice.nl/kennemerland of via buurtsportcoach
Winnie Assendelft (wassendelft@teamsportservice.nl / 0251-254740). Bovenstaande wordt
georganiseerd als deelplan van het sportakkoord van Castricum. Wij hanteren de richtlijnen van
het RIVM omtrent corona.

Publicatie Castricum 9 september 2020
Omgevingsvergunning

Aangevraagd
Poelven 18 a t/m 24 a in Castricum, het realiseren van een dakterras, datum ontvangst 28
augustus 2020 (WABO2001680)
Breedeweg 10 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum ontvangst 31
augustus 2020 (WABO2001696)
Iepenlaan 97 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 31 augustus
2020 (WABO2001697)
Oude Haarlemmerweg 26 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, datum ontvangst
31 augustus 2020 (WABO2001699)
Dorpsstraat 113 in Castricum, het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes, datum
ontvangst 1 september 2020 (WABO2001703)
Arnoldsonstraat 7 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 2
september 2020 (WABO2001734)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen.
Verleend
Van Oldenbarneveldweg voor 53 in Castricum, het kappen van een kastanje, verzenddatum 1
september 2020 (WABO2001540)
Bakkerspleintje 32 in Castricum, het realiseren van een doorvoer droge blusleiding,

Colofon
Kijk op www.castricum.nl voor
praktische info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.
Like ons op Facebook en Twitter
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

verzenddatum 2 september 2020 (WABO2001464)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Weigeringen
Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum, het kappen van een beuk, verzenddatum 31 augustus 2020
(WABO2001053)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Van der Mijleweg 16 (tegenover) in Castricum, het plaatsen van een schelpenvissersbeeld
(WABO2001380)
Waterzijde 5 in Akersloot, het vergroten van de woning (WABO2001390)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Evenementen en overig vergunningen
Verleende nieuwe aanvraag Drank - en horecavergunning commercieel en exploitatie/
terrasvergunning De Enterij Middenweg 3b in Limmen verzenddatum 1 september 2020
(HORECA200041)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën maakt u vooraf een afspraak via
afspraak.castricum.nl of 140251.

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

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

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl
Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bijvoorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl
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Striptekenen prikkelt je geest
Castricum - Zijn strips niet meer iets voor de jeugd? Hanna Looye,
die de cursus striptekenen voor volwassenen bij Toonbeeld geeft,
kan alleen maar lachen om dat idee. Zelf heeft ze aan de academie
een klassieke opleiding gevolgd, waar model-, portret- en stillevens tekenen en schilderen de hoofdmoot vormden.

Programma 10 september t/m 16 september
donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.15 uur
zaterdag 20.00 uur
zondag 15.45 uur

Été 85

vrijdag 20.00 uur
zaterdag 15.45 uur
dinsdag 20.00 uur

Misbehaviour
donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur
zondag 15.15 & 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur

Tenet

zaterdag 15.15 uur

Summerland

maandag 20.00 uur

Hope Gap

woensdag 20.00 uur

Alles is zoals het zou moeten zijn
vrijdag 15.45 uur
zondag 20.00 uur

Gli Annie Piu Belli
zaterdag & zondag 13.00 uur

Scoob! (NL)

zaterdag & zondag 12.30 uur

Trolls WereldTour

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

Tickets bestellen:
www.corsobioscoop.nl
Dorpsstraat 70 • Castricum

Été 85

Normandië, 1985. De zomervakantie is net van start gegaan als
de 16-jarige Alexis na het kapseizen van zijn zeilbootje wordt gered door David. Het is de start van
bijzondere vriendschap.
David is een droom van een
vriend en de jongens hebben samen de tijd van hun leven. Maar
zal de droom langer duren dan
deze zomer? Deze Frans-Belgi-

sche dramafilm, ook wel bekend
onder de Engelse titel ‘Summer of
85’, werd geschreven en geregisseerd door François Ozon.
Het script werd gebaseerd op de
roman ‘Je moet dansen op mijn
graf’ (1982) van de Britse auteur
Aidan Chambers. De hoofdrollen
in de film worden vertolkt door Voor Hanna Looye is striptekenen een ultieme vorm van expressie. (FoFélix Lefebvre en Benjamin Voisin. to: aangeleverd)

Scoob! (NL)

Inc. vormden. Na honderden opgeloste zaken en gezamenlijke
In dit eerste volledig geanimeer- avonturen worden ze geconfronde avontuur van Scooby Doo teerd met hun grootste, meest
voor de bioscoop zie je hoe het uitdagende mysterie tot nu toe:
allemaal begon en stuit Mystery een complot om de geesthond
Inc. op het grootste mysterie uit Cerberus op aarde los te laten.
Tijdens hun strijd om deze wehun carrière.
De film onthult hoe Scooby en reldwijde ‘hondpocalyps’ tegen
Shaggy elkaar ontmoet heb- te houden, ontdekt de groep
ben en hoe ze samen met jon- een geheim over Scooby’s achge speurneuzen Fred, Velma en tergrond en dat hij voor iets heel
Daphne het beroemde Mystery groots is voorbestemd.

Hanna: ,,Dat is belangrijk voor je
kennis van perspectief en anatomie, maar in hoofdzaak statisch.
Bij striptekenen is dat radicaal anders. Daar staat beweging centraal en staan anatomie en perspectief in dienst van de dynamiek. Ik ben me op striptekenen gaan toeleggen, toen ik een
klein kind had en geen tijd en
rust meer voor schilderijen. Daarbij ontdekte ik dat het een voortreffelijk middel is om gebeurte-

nissen uit je dagelijks leven vast
te leggen.”
Verdieping
Aan de hand van voorbeelden en
opdrachten leert Hanna de cursisten alles over de compositie
van een plaatje. Vervolgens hoe
je de verbinding met het volgende plaatje of plaatjes bewerkstelligt, zodat een ‘leesbaar’ verhaal
ontstaat. Verder kan een korte
tekst het beeld geweldig aanvul-

Hans Boot

In Ja!zzZijlstra:

Jeroen Zijlstra laat
verrassingen bewust gebeuren
Castricum - Coen Hamelink is grafisch ontwerper en trompettist,
onder andere bij de Castricumse Think Big Band van Emergo. Hij
ging alvast kijken naar de voorstelling Ja!zzZijlstra van Jeroen
Zijlstra, die op zondag 13 september te zien is in Theater Koningsduyn. Coen: ,,Het lijkt wel of hij een levenslied zingt, maar op een
poëtische manier - en heel eigen.’’
Ja!zzZijlstra is de nieuwe voorstelling van trompettist en
zanger Jeroen Zijlstra. Coen
Hamelink: ,,Het is een authentieke voorstelling met bijzondere verhalen en jazzy liedjes.
De band is te gek. Een waanzinnig goede saxofonist, te
gekke drummer die heel vrij
speelt en met heel veel humor, lekker onvoorspelbaar en
daardoor spannend. En met
Egon Kracht heeft hij een geweldige bassist. Van de pianist
had ik nog wel wat meer willen horen, solo’s of intermezzo-achtige dingen. Maar de
band heeft een fantastisch geluid als geheel, met een aangename, doorleefde sfeer”
Spontaan en vrij
,,Jeroen Zijlstra zelf benadert

,,Bij striptekenen moeten het
beeld en de gedachte die erachter zit voor zich spreken. Het is
ook nooit statisch, want er gebeurt altijd iets. Dat laat ik tijdens de cursus zien aan de hand
verschillende stripstijlen en -vormen, zoals cartoons, korte gag
strips, graphic novels, manga en
de ‘klare lijn’. De bedoeling is wel
dat de cursisten de theorie meteen in praktijk leren brengen
door zelf veel te tekenen en hun
eigen beeldtaal en stripfiguren te
ontwikkelen.”
Aanmelden
Inschrijven kan via de site www.
toonbeeld.tv (> ‘Beeldend’, > ‘Tekenen en schilderen’,> Striptekenen). Bellen met de administratie kan ook: 0251 659012. De cursus telt vijftien lessen op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur
en start in september. Het cursusgeld bedraagt € 189,00 exclusief
materiaal.
Het atelier is goed geventileerd
(gecontroleerd door de gemeente), ingericht op 1,5 meter en de
schuifpui kan bij goed weer open.
Wie een keer op proef wil meedoen, kan dat aanvragen via de
administratie.

Afscheid Gré Borst na
vijftig jaar boeken verkopen
Castricum - Wie kent haar niet? De in Bakkum geboren Gré Borst
werkte maar liefst een halve eeuw in de boekhandels van de Burgemeester Mooijstraat. Zij begon als winkelbediende bij ‘Juffrouw Smit’ en zwaaide afgelopen zondag af als all round verkoopster bij kantoorboekhandel Laan. Voor haar vele verdiensten werd er in vier sessies afscheid van haar genomen en ontving
ze uit handen van burgemeester Mans een gouden draagspeld.

Jeroen Zijlstra. (Foto: Bas Losekoot)

len, maar hoe doe je dat? De fijne kneepjes van dat samenspel
worden je al doende bijgebracht.
Voorkennis is niet noodzakelijk;
alleen dat strips je aanspreken en
het je leuk lijkt het zelf te doen.

keer mee. Nu zitten we alweer sinds
1980 op nummer 19, waar de zaak
Gré Borst (1953) bereikte op 26 april onder leiding van zoon Hans uitvan dit jaar met 66 jaar en vier maan- groeide tot de alom bekende kanden de AOW-leeftijd. Ze wilde ech- toorboekhandel Laan.”
ter de vijftig jaar vol maken en ging
dus nog even door op basis van een Klantenkring
0-uren contract. Het kostte haar De trouwe verkoopster volgde in
geen moeite, want Gré werkte al die haar beginjaren een aantal avondjaren met veel plezier in het boek- opleidingen voor de kantoorvakhandelvak: ,,Nadat ik in 1970 van de handel: ,,We kregen een koffertje
Henricus Mavo afkwam, werkte ik mee naar huis met diverse materizes weken in een Amsterdamse fo- alen als papier en enveloppen. Je
tozaak. Toen solliciteerde ik via een moest bijvoorbeeld leren welke patip van mijn moeder op een vaca- piersoorten er allemaal zijn en hoe
ture van winkelbediende bij Smit’s je een passer uit elkaar haalt. Die
Boekhandel in de Burg. Mooijstraat kennis kwam vooral voor oude13. Deze winkel werd door bijna ie- re klanten wel van pas, maar later
dereen ‘Juffrouw Smit’ genoemd, bleek die steeds minder vaak nodie eigenaresse was. Na mijn proef- dig. Laan heeft overigens altijd kuntijd van een maand werd ik aange- nen bouwen op een vaste klantennomen.”
kring. Die is vrij oud te noemen en
je ziet helaas ook dat het aantal vasIn 1976 werd de inhoud van de win- te bezoekers afneemt door de onkel overgedaan aan Siebrand Laan, line verkoopmogelijkheden. Daardie zich aan de overkant op num- naast heeft onze winkel natuurlijk
mer 16 vestigde. Gré: ,,Ik kwam toen ook last gehad van de coronacrisis.
bij hem in dienst en verhuisde twee Zo gingen we drie keer per jaar naar

de inkoopbeurs, maar dat staat nu
op een laag pitje.”
Speld
Alhoewel Gré best nog wel even
door had willen gaan, besloot ze
toch afgelopen weekend maar afscheid te nemen. Dat gebeurde uiteraard in de boekhandel in maar
liefst vier verschillende sessies, zoals
Rachel de Wit, de partner van Hans
Laan, vertelt: ,,Zaterdag overdag
was dat voor de klanten en ’s avonds
voor de ondernemers uit de straat.
Vanmorgen waren de oud-medewerkers en de uitgeverijen aan de
beurt en vanmiddag is de afsluiting
met een feestelijk tintje voor het huidige personeel en de intimi van Gré.”
Burgemeester Mans was daarvoor
ook uitgenodigd en nam het officiele gedeelte voor zijn rekening. Hij
overhandigde de jubilaris de gouden speld van de ‘Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels’ en bijbehorende oorkonde. Hij zei daarbij:
,,Gré, het is een eer om jou te mogen
toespreken. Meestal sprak je mij toe
als ik in de winkel was en adviseerde je mij welk boek ik het beste kon
kopen. Je bent heel goed thuis in de
markt en weet heel veel. Dank voor
alles en het ga je goed.”

allemaal oké. Jazz is bij uitstek
geschikt voor deze vrije vorm:
dat Jeroen Zijlstra de verrassingen bewust opzoekt en laat
gebeuren door de muzikanten. Het gebeurt heel erg in
het nu, dat is wel de kracht van
het optreden heel vrij, spon- de voorstelling.”
taan” zegt Coen. ,,Soms wat rafelig, maar dat levert wel een Zin om zelf te gaan spelen
sympathiek karakter op van de Prachtige jazz, met teksten
voorstelling. Hij zingt vooral, die heel erg over Noord-Holneemt zijn trompet bijna niet land gaan. Ja!zzZijlstra is heel
ter hand. Ik vond de teksten authentiek. Mensen kunnen
mooi, heel beeldend. Wat me weer eens proeven aan de geaanspreekt is dat Zijlstra het schiedenis en zich onderdomleven op een luchtige manier pelen in de sfeer van oudebrengt, met gevoel. Het lijkt re tijden. Het is gewoon een
wel of hij een levenslied zingt, voorstelling met mooie vermaar op een poëtische manier halen en liedjes, en prachtige
- en heel eigen.”
muziek. Coen: “Ik kreeg meteen weer zin om zelf te gaan
De kracht van
spelen.” (Tekst: Marja Duin)
de voorstelling
,,Zijn houding en de sfeer er- Ja!zzZijlstra is zondag 13
omheen zijn me het meest september om 16.00 uur en
bijgebleven, gek genoeg. Hij 20.00 uur te zien in Theater
gaat er gewoon staan en doet Koningsduyn. Kaarten kunhet. In een rauwe vorm zet hij nen via www.geesterhage.nl
Martin Illes (midden) heeft vanwege de coronamaatregelen bij zijn partner Gré de gouden speld aangebracht.
de voorstelling neer. En het is worden gereserveerd.
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KERKDIENSTEN

COLOFON

Zondag 13 september

de Castricummer

Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk, 10.00 uur. ds. Suzan ten
Heuw en ds. Roel Knijff met Maaltijd van de Heer. Gelijktijdig op radio Castricum en via een livestream;
link op www.pkcastricum.nl
RK. St. Pancratiuskerk, 9.15 uur,
pastoor Kaleab met voorzang.
Startzondag.
Evangeliegemeente Castricum.
Nieuw Geesterhage Geesterduinweg 3. 10.00 uur, Frank Obdam.
Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan
117, Castricum. Tot nader order
geen vieringen.
Protestantse Gemeente Limmen,
aanvang 10.00 uur, ds. L.J. Rasser.

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Maandag 14 september
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk, 19.00 uur. Taizé-avondgebed.

HUISARTSEN

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos
Redactie
weekblad@Castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg
Redactie medewerkers
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Peutercafé Welzijn feestelijk geopend

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven/
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 16.825
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Castricum - Sinds vorige week dinsdag is Castricum een voorziening rijker: Op die dag mochten Katalina (8) en Helen (9) het Peutercafé Welzijn Castricum officieel openen door de strik in een lint los
te trekken. Dit gebeurde onder het toeziend oog van wethouder Ron de Haan en Judith Schram (directeur Stichting Welzijn).
Henk de Reus

onze taal, cultuur en gewoonten.”
Zij dankt de vrijwilligers die het
Het Peutercafé is gevestigd in het Peutercafé gaan runnen en vindt
Buurt- en Biljartcentrum Castri- hen qua samenstelling een juiste
cum aan de Van Speykkade 61. afspiegeling van de samenleving.
Gerard Veldt (penningmeester
Stichting Welzijn) memoreert in Voor de opening dankt en comzijn welkomstwoord aan de tot- plimenteert wethouder Ron de
standkoming van het Peutercafé. Haan de Stichting Welzijn en het
,,Eigenlijk is het ontstaan door het Buurt- en Biljartcentrum, die sastoppen van het kinderdagver- men hebben gezorgd voor de
blijf ‘De Springplank’ als gevolg totstandkoming van dit initiatief.
van de coronacrisis”, aldus Veldt. ,,Deze voorziening past in het beVolgens Judith Schram is er be- leid met betrekking tot de tothoefte aan een voorziening voor standkoming van Integrale Kind
ouders met kinderen tot vier jaar. Centra (IKC’s), een nieuwe ont,,Ik ving signalen op dat er best wikkeling op het gebied van het
eenzaamheid is onder jonge ou- onderwijs”, aldus De Haan.
ders, met name onder hen die
nog maar kort in Castricum wo- Als Helen en Katalina de openen, of zij die uit een ander land ningsceremonie hebben verricht
komen. Zij geven aan dat het on- is er voor liefhebbers binnen een
derlinge contact wordt gemist. drankje met gebak. Terwijl een
Daarom is een voorziening als de- aantal kinderen zich buiten laat
ze welkom gebleken. Ook biedt schminken hebben anderen aanhet nieuwkomer zowel ouders dacht voor goochelaar Martin
als kinderen, de mogelijkheid om Cornielje. Aan de liefhebbers van
meer aan de weet te komen over ijs is ook gedacht, getuige de ijs-
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd 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!

cokar die er staat.
Opzet Peutercafé
Katherine Fergusson (Stichting
Welzijn) heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het opzetten en ontwikkelen van het café. ,,Het Peutercafé is een gezellige ontmoetingsplaats voor ouders met kinderen van nul tot vier jaar die in
Castricum, Limmen of Akersloot
wonen. Hier kunnen ouders en
grootouders ervaringen met elkaar delen terwijl de kinderen
aan het spelen zijn. Het Peutercafé omvat drie dingen: een ‘Ouder-Kindcafé’, een ‘Moedercafé’ en
‘Spelen met Taal’.
Het ouder-kindcafé is bedoeld
voor het leggen van sociale contacten. (Groot)ouders kunnen
een kopje koffie drinken en een
praatje maken, terwijl de kinderen met spelletjes worden beziggehouden. Hiervoor kan men elke vrijdag van 09.30 uur tot 11.00
uur terecht.
Het Moedercafé is elke maan-

dag van 09.30 uur tot 11.00 uur
open. Het is bedoeld als informatieplaats voor moeders met kinderen tot vier jaar. Hier worden
bijvoorbeeld thema’s als ‘opvoeding’, ‘voor het eerst naar school’
en ‘ouderschap’ behandeld. Dit
gebeurt onder professionele begeleiding.
Bij het ‘Spelen met Taal’ (elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur), kunnen kinderen en hun ouders de
Nederlandse taal op speelse wijze oefenen door middel van verhalen, spelletjes of poppenkast.”
Vooraf aanmelden
Het project wordt onder andere
ondersteund door de Gemeente Castricum, het Consultatiebureau, de Bibliotheek Kennemerwaard en het Kindercentrum
Helmgras.
Vanwege corona is het aantal bezoekers gemaximaliseerd
en dient men zich vooraf bij het
Peutercafé aan te melden (tel. 06
42892157). Via de Facebookpagina het Peutercafé kan men op de
hoogte blijven van actuele onderwerpen.

Avond-, nacht- en weekenddienst
werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur,
weekend zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur en feestdagen Huisartsenpost Beverwijk (in het Rode
Kruis Ziekenhuis), alleen volgens telefonische afspraak: (0251)265265.
Bij contact met de post wordt gevraagd om verzekeringsgegevens,
zorg dat u deze paraat heeft.
Waarneming
Op werkdagen is er een onderlinge waarneemregeling voor en door
praktijken Bakker, Hoekstra, Coppoolse, vd Maarel en Mohammadnia. Info via websites, deurposters
en telefoonbandjes. Praktijk Bakker gesloten t/m 11-9. Kampeerders
kunnen terecht op camping Bakkum, voor tijden zie praktijkwebsite
vd Maarel en 0251-654540.

BURGERLIJKE
STAND

Publicatie vindt alleen plaats met
toestemming van betrokkene(n).
Uit privacy-overwegingen kiezen
steeds minder personen voor publicatie.
Overledenen
Castricum:
09-08-2020 Johan
Drenth, weduwnaar van Folkje M.
Valster. 12-08-2020 Pieter Korstanje. 15-08-2020 Ferdinand Scherjon,
weduwnaar van Angéle D. de Wit.
16-08-2020 Franciscus Zonneveld,
weduwnaar van Maria P. van Benthum. 27-08-2020 Susanna Maria
Neuteboom, weduwe van Theodorus G. Ammeraal. 27-08-2020 Petrus
Johannes Gerardus Brasser, echtgenoot van Yvonne M. van Westen.
Limmen: 26-08-2020 Cornelis Johannes Groot, weduwnaar van Alida M. Bruinenberg. 27-08-2020 Gerardus Johannes Miltenburg, echtgenoot van Stijntje D. van der Veen.
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Rabobank Alkmaar e.o. zet zich in voor
WWW.PLUSWIJZER.NL
het behoud van clubs en verenigingen
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

Milieu
WWW.PLUSWIJZER.NL
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

Regio - Clubs en verenigingen hebben het door de coronacrisis
moeilijk. Doordat leden niet of beperkt bijeen mogen komen
staat hun toekomstbestendigheid onder druk. Vorige week is het
jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport gestart. Clubs en verenigingen worden opgeroepen om campagne te voeren om stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt
sterker en beter maken. Rabobank Alkmaar e.o. stelt haar kennis,
netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen
te verwezenlijken. Met de huidige crisis is deze steun belangrijker dan ooit.

mogelijk gemaakt’’, vertelt Ral- vorig jaar een bijdrage van €
ph van Soomeren, Directie- 2.692 ontvangen. In de top 10
voorzitter van Rabobank Alk- van organisaties met de hoogmaar e.o. ,,Door de maanden- ste bijdragen stonden onder
lange stop hebben clubs niet andere LSVV uit Zuid-Scharalleen grote financiële zorgen, woude, Zwembad de Bever uit
we horen ook geluiden over de Sint Pancras en Reddingsbrigasociaal-maatschappelijke ge- de Castricum. Rabobank Alkvolgen. De kantine of het club- maar e.o. roept ook dit jaar lohuis zijn voor veel mensen hun kale clubs, verenigingen en
tweede thuis: dé plek waar le- stichtingen op om in te schrijMet Rabo ClubSupport inves- pen de leden van de Rabobank den samenkomen, waar ta- ven. Zij ontvangen een perteert de bank al jaren met haar op om via de app op hun club lenten worden ontplooid en soonlijke uitnodiging van Rakennis, netwerk en financiële te stemmen. Hiermee wil de Ra- waar verbinding ontstaat in de bobank om zich in te schrijven
middelen in het club- en ver- bobank iedereen een stem ge- buurt. Daarmee is tijdens de af- voor Rabo ClubSupport 2020.
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Geboortes
Castricum: 21-08-2020 Thijmen Kat,
zoon van Dineke de Mink en Maarten S. Kat. 26-08-2020 Noé Veldt,
dochter van Catharina M. Stiensma en Johannes G. Veldt. 29-082020 Gijs Koning, zoon van Suzanne
Gombert en Nicolaas H. Koning. 3008-2020 Moos Dorus Heesterbeek,
zoon van Ellis F. Goyarts en Laurentius A. Heesterbeek. Limmen: 1208-2020 Pien Anna Petronella Olling, dochter van Ellen E. M. Dirkson en J. Olling. 22-08-2020 Boet
Johan Paul Bonne, zoon van Nathasja S. Peppelman en Markus J.A.
Bonne. Elders: 28-07-2020 Brent Ian
Rick Heemskerk, zoon van Niels van
Zandwijk en Kim Heemskerk. 03-082020 Nine van
Buuren, dochter van
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Melinda Müller en Otto T. van Buuren. 06-08-2020 Luuk Commandeur,
zoon van Samantha A. Koot en Jasper P. Commandeur. 13-08-2020
Norah Linn Vleugel, dochter van Elizabeth S.M. van Stralen en Jordanus
G.M. Vleugel. 19-08-2020 Tommie
Pete de Winter, zoon van Marlotte
S. Zijp en Bart de Winter. 19-08-2020
Teun Niko de Winter, zoon van Marlotte S. Zijp en Bart de Winter.
Huwelijk/Geregistreerd
Partnerschap
Castricum: 28-08-2020 Huwelijk Judith Krom en Mark Johannes Pancratius Beentjes.
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Week tegen Eenzaamheid

In gesprek met psychiatrisch
verpleegkundige Sonja Brakenhoff
Castricum - Begin oktober is de Week tegen Eenzaamheid. Het
voorkomen van eenzaamheid is een thema waarmee veel organisaties zich bezighouden. Omdat mensen tegenwoordig tot op
steeds hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen, neemt de kans
op vereenzaming ook toe. Maar ook door allerlei andere oorzaken kunnen mensen eenzaamheid ervaren. We laten deze maand
enkele zorgspecialisten aan het woord. Vandaag: Sonja Brakenhoff.
ben ik 28 jaar werkzaam in de
GGZ. Na op verschillende afdelingen op het terrein van vroeger
Duin en Bosch gewerkt te hebben, werk ik inmiddels ongeveer
17 jaar als ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij de ouderenzorg van de regio MiddenKenemerland. Sinds 2018 is Dijk
en Duin een onderdeel van Parnassia geworden.

Door eerder contacten met Welzijn Castricum werd ik gevraagd
of ik ambassadeur eenzaamheid
voor de GGZ zou willen zijn. Ik
hoop als ambassadeur samen
met mijn collega’s een signalerende functie te hebben om ook
deze doelgroep in beeld te krijgen. Verbindingen kunnen maken met verschillende organisaties in deze regio. Onze doelgroep woont dichterbij dan we
denken!’’

diging opnieuw vanaf de hoogste
trede van het podium een grote
beker in ontvangst nemen. Over
vier weken vindt op Circuit Park
Berghem het volgende NK raceweekend plaats. Dan verdedigt
Jochem zijn gouden nummer 1
plaat en leidende positie in de
stand voor het Nederlands Kampioenschap. (Foto: aangeleverd)

Geen kermis bij Heeren van Limmen

Boom van de maand: Noorse esdoorn
voor moeder en kind
Castricum - Wat een verrijking
voor het winkelbestand in Castricum! ‘Echt Eigen’, de shop
die net even anders is, met als
aanvulling ‘Kids Conceptstore
& More’. Hoofdzaak daarbij is
het kind van 0 tot 12 jaar. Fleur
Veldhoen en Marcella Wierenga
zijn de uitbaters van deze shop,
waarvan de inrichting op zich al
een uitdaging is. Het voelt aan
als thuiskomen als je de winkel
binnenkomt, waarbij een hinkelbaan een soort welkom is
voor kinderen.

ook voor kleding en kinderschoenen van gerenommeerde merken als ‘Donsje Amsterdam’, Bergstein, Bluebarn jeans, Petit Michelle, Blundstone boots en Himalaya
zoutlampje. Een complete moeder/kind winkel, met ook een grote keuze in cadeauartikelen. Alles
is te koop in de winkel, tot tafels,
stoelen en kussens aan toe.

Castricum - Elke maand wordt door
Transitie Castricum de boom van
de maand gekozen. Lezers van deze krant kunnen zelf hun favoriete
boom hiervoor nomineren. Niet alleen de boom zelf, maar ook het verhaal erachter, is daarbij van belang.
Deze maand de Noorse esdoorn aan
de Helmkade, genomineerd door
Johanna Klein.
Johanna motiveert haar keuze als
volgt: ,,Aan de Helmkade bij de
sloot aan het spoor staat een bijzondere esdoorn, namelijk de Noorse
esdoorn. Sinds corona loop ik elke
dag, in de ochtend, onder de boom
door. Op een gegeven moment
stond deze boom in bloei en in tegenstelling tot de gewone esdoorns
is dit een naaktbloeier. De bloemen staan op het kale hout, vandaar: naaktbloeier. De bloemen zijn
van een bleek stralend geel en overdekken de hele kruin, terwijl de omringende bomen nog kaal zijn. Pas
na de bloei verschijnt het blad. De
Noorse esdoorn is een beauty, vertelde mijn mini bomenboekje mij.’’
De vruchten zijn de welbekende
vleugeltjes of propellertjes die door
de wind soms
wel een kilometer ver
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
worden geblazen. Heel nuttig voor
een goede verspreiding van de esdoorn! Hij staat aan de Helmkade
naast de treurwilg, je kunt hem niet
missen. Wie zet er een naambordje
bij? Het zou leuk zijn als er bij de bij- Heeft u ook zo’n boom met een verhaal en wilt u dat delen met de lezers van dezondere bomen in onze plantsoe- ze krant? Stuur dan een e-mail naar bomen@transitiecastricum.nl met een foto
nen een naambordje kan komen te van de lievelingsboom met het bijbehorende verhaal. Laten we ons bewust blijven van de waarde van al onze bomen!
staan! (Foto: Anna Dijkstra)

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
cappuccino met de overbekende
heerlijke appeltaart van Wier&Ga.
Trouwens, ook vaders zijn welkom
om mee te genieten van de sfeer
en exclusieve cadeautjes voor leuke prijsjes.

‘Echt Eigen’ is open van dinsdag
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
t/m zaterdag vanaf 09.00 uur en

op vrijdag speciaal voor de marktkooplieden vanaf 07.00 uur, net
Fleur en Marcella zijn duidelijk als voorheen Wier&Ga. Dan ook
in hun nopjes en geven als twee koffie met appeltaart en eventuspraakwatervallen ruim uitleg eel toiletbezoek. U vindt ‘Echt Eiover wat er allemaal mogelijk is in gen’ op de Overtoom 1a te Casde shop. Je kunt er ook je kinder- tricum of neem contact op via inJe kunt er terecht voor kraamca- feestje vieren, zelfs in het week- fo@echteigen.nl en 06 23783784 /
deautjes, kraampakketten en arti- end. Ouders kunnen intussen ge- 06 11538143. (Tekst en foto: Aart
kelen voor de babyshower, maar nieten van verse vruchtensappen, Tóth)

HUIS
UIS!

N!

voor het professionele KartAcademy team uit Alkmaar, was zondagmorgen de snelste in de kwalificatie. Daardoor mocht hij de races vanaf de pole positie starten.
Tijdens de races zondagmiddag
reed Jochem drie keer van start
tot finish onbedreigd naar de
winst. Hij mocht dan ook aan het
einde van de dag tijdens de hul-

Zo hoort het dus niet
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Jochem Dekker drie keer
winnaar op Raceway Venray

Castricum - In het afgelopen
weekeinde vond op Raceway
Venray de tweede wedstrijd van
het Nederlands Kampioenschap
4-takt karten plaats. Jochem DekOns team ouderenpsychiatrie
ker (16) domineerde op het cironderzoekt, behandelt en becuit de snelle Rookie 4 Shift klasgeleidt mensen met psychise waar snelheden tot ruim 120
sche aandoeningen. Er is aandacht voor de complexe wisselVan 1 t/m 8 oktober is de landelij- km/u worden bereikt. De jonge
werking tussen lichamelijke ziek- ke Week tegen Eenzaamheid. Het rijder uit Castricum, uitkomend
ten, medicatie, verouderen, lekernteam dat zich bezig houdt met
vensfase en psychische probleeenzaamheid in onze gemeenmatiek. Als ambulant verpleegte wil deze week omdopen tot de
Sonja Brakenhoff. (Foto: aangele- kundige komen wij hoofdzakelijk Week van de Ontmoeting. Ze orverd)
bij de ouderen thuis en hebben
ganiseren in deze week een aantal
onder meer veel te maken met
bijeenkomsten op afstand. Houd
,,Mijn naam is Sonja Brakenhoff,
levensfaseproblematiek, waardeze krant de komende weken Castricum - Een inwoonster kon
ik ben 48 jaar en geboren en ge- bij eenzaamheid vaak een grote
in de gaten voor het actuele pro- haar ogen haast niet geloven,
toen ze afgelopen zondag bij de
togen in Castricum. Inmiddels
rol speelt. Een onderdeel van ons gramma.
ondergrondse
afvalcontainers
deze stapel vuilniszakken aantrof. Kennelijk zijn er nog heel wat
mensen die niet begrijpen dat het
op deze manier dumpen van zakken met afval niet de bedoeling
Limmen - Normaal gesproken is zen om dit jaar op deze locatie ronavirus. Het team van de Hee- is. Is een container vol, dan plaats
het volop feest bij de Heeren van geen kermis te vieren. Een moei- ren van Limmen hoopt de festivi- je er geen afval naast. Je zoekt elLimmen. In overleg met Stichting lijk besluit, uiteraard ingegeven teiten zo spoedig mogelijk weer ders een container die niet vol is
Dorpshart is er echter voor geko- door de maatregelen rond het co- te kunnen oppakken.
of je neemt de zak met afval weer
mee naar huis en wacht even tot
een ander moment.
Het op deze manier neergooien
van het afval leidt tot diverse ongemakken. Op de eerste plaats
kan de container zo niet geleegd
worden. De chauffeur van het ophaalvoertuig zal eerst alle zakken
handmatig moeten verwijderen.
Als de container geleegd is, moeten alle zakken alsnog stuk voor
stuk in de container worden gegooid. Bovendien worden de vuilniszakken in veel gevallen opengescheurd door dieren op zoek
naar voedsel.
Daardoor wordt het zwerfvuil
over een groter gebied verspreid,
met alle gevolgen van dien. (Foto:
aangeleverd)

WIJZER.NL
‘Echt Eigen’, de uitdaging

NL

werk is vooral om goed te blijven
kijken wat iemand nodig heeft
om thuis te kunnen blijven wonen en wat kunnen we inzetten
om dit haalbaar te maken. Voor
eenzaamheid wordt geen indicatie afgegeven om te kunnen wonen in een woonzorgcentrum
dus zullen we dit thuis moeten
blijven beoordelen.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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Leone Hamaker ontwikkelde een zwemmethode voor kinderen waarmee ouders hun kind zelf kunnen leren zwemmen.

‘Ouders kunnen hun kind zelf leren zwemmen’

Castricumse ontwikkelt
zwemhandleiding voor kinderen
Castricum - Leone Hamaker (65) verzorgt al jaren trainingen in
de zwembadbranche. Ze ervaarde dat de gebruikelijke lesmethodiek niet voor alle kinderen het gewenste effect heeft en ontwikkelde een methode met pictogrammen, waardoor ook deze kinderen sneller veilig leren zwemmen.

Passie
,,Ik heb altijd twee passies gehad: zwemmen en kinderen. Ik
constateerde op een gegeven
moment dat groepszwemlessen niet voor elk kind geschikt
zijn. Ik geloofde in een meer individueel gerichte aanpak, met
name voor kinderen met ADHD
en autisme. Met name de laatste groep kan taal moeilijk omzetten in beweging. Kinderen
zijn visueel ingesteld en een pictogram, waarop is aangegeven
hoe de oefening eruit ziet, zegt
ze vaak meer dan woorden. Enkele basisbehoeften van kinderen zijn dat ze graag iets willen
kunnen, zelf inbreng willen hebben en door anderen gezien willen worden. Hierop is de methode mede gebaseerd. Een kind
mag aan de hand van de kaarten
zelf kiezen hoe het een bepaalde
oefening wil uitvoeren, bijvoorbeeld het zonder hulp in het waPictogram waarbij kind zelf uit het water moet klimmen en het hierbij ter springen en er weer uitklimmeerdere keuzemogelijkheden krijgt. (Foto: aangeleverd)
men. Je wijkt hiermee af van het
klassikale lesgeven. Kinderen
Henk de Reus
teerde dat met name kinderen krijgen op zo’n manier les dat elk
met autisme en ADHD moeite kind z’n eigen stapjes kan maDe methode stelt ouders op een hadden met verbale instructies ken en binnen de groep op zijn/
verantwoorde wijze in staat om en dat de zwemlessen voor hen haar eigen niveau kan oefenen.”
hun kind te leren zwemmen. niet altijd leuk waren. Ook zag ze
Tweehonderd zwemorganisa- dat ouders die hun kind zelf wil- Weerstand
ties in Nederland passen de me- den leren zwemmen, dit niet al- Leone wist dat er in het lesprothode inmiddels toe.
tijd op de juiste manier deden. gramma’s op scholen veel met
Ze nam ontslag en besloot een pictogrammen wordt gewerkt
Zwemstuurkaarten
methode te ontwikkelen waar- en bedacht dat dit ook heel
Leone volgde in het verleden de door de zwemlessen voor deze goed zou kunnen functioneren
Academie voor Lichamelijke Op- groep kinderen beter toegan- bij zwemlessen. Iemand in Amvoeding en werkte 20 jaar bij het kelijk werd. Ze bedacht zwem- sterdam vroeg of zij de methode
Regionaal Opleidingscentrum stuurkaarten. Dit zijn kaarten mocht uittesten bij het schoolvan Rotterdam waar zij onder met pictogrammen waarop de zwemmen. Het succes was zo
meer studenten opleidde om oefeningen staan die kinderen groot dat er een sneeuwbalefzwemles te geven. De laatste ja- kunnen aanleren. De kaarten fect ontstond en dat de methoren had ze gezien dat het zwem- passen bij de vaardigheden van de inmiddels landelijk is uitgeonderwijs op bepaalde punten de zwemdiploma’s A, B en C.
rold. Men had ontdekt dat de
anders en beter kon. Ze constamethode feitelijk voor alle kin-

deren geschikt is. Ook de Witte Brug gebruikt de methode.
Deze wordt zelfs ingezet bij het
lesgeven aan volwassenen. Leone: ,,De instructie op het plaatje
neemt het verhaal over.” Ze geeft
een voorbeeld. ,,Als een van de
kinderen niet goed uitblaast kun
je dit kind apart feedback geven. Je hoeft de andere kinderen
niet lastig te vallen en houdt de
groep niet op. De methode biedt
de mogelijkheid om te differentiëren.”
Voor wie geschikt?
De methode is omgezet in een
handleiding, die zowel door ouders als zwempersoneel te gebruiken is. In zwembaden worden de pictogrammen in pionnen langs het zwemtraject gezet, zodat kinderen steeds kunnen zien wat er van hen wordt
verwacht. Voor (groot) ouders
die hun kind zelf willen leren
zwemmen is een aangepaste
handleiding gemaakt. Deze kan
ze heel goed helpen. ,,Ga vooral
niet tegen de kinderen schreeuwen,” is het advies van Leone.
,,Aan de hand van de pictogrammen is het niet moeilijk meer
om je kind watervrij te leren maken, of te leren drijven. Elke ouder kan dit en het is goed voor
de relatie met je kind. De methode is beslist veilig en de zwemstuurkaarten leren je kind sneller veilig te zwemmen. Er zijn
genoeg plaatsen om met je kind Zelf je (klein)kind leren zwemmen is leuk en het is goed voor de onderlinte oefenen. Denk aan het zwem- ge band. (Foto: aangeleverd)
bad, camping, het pierenbad in
de zee, of een plas. Je kunt altijd op watervast, duurzaam materi- de zwemlessen op dit moment
oefenen op een moment dat jou aal.
door corona lang hebben stiluitkomt.”
De handleiding is in A5 formaat, gelegen. Meer informatie is verkost € 28,97 en is te bestellen op krijgbaar via leone@leonehamaHandleiding
www.zwemstuurkaarten.nl. Mis- ker.nl, of via telefoonnummer 06
De pictogrammen zijn afgedrukt schien een mooie oplossing nu 34320315.
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Kids and Parents Bikeschool (KPB)

Dave van Kuilenburg
troeft weer iedereen af
Akersloot - Dave van Kuilenburg uit Heiloo, een week eerder ook
al winnaar, heeft vorige week andermaal de klok het snelst doen
stilstaan. Hij finishte in 51.48 minuten tijdens de wekelijkse tijdrit op sportcomplex De Cloppenburgh. Waar het de afgelopen weken opboksen was tegen de verzengende hitte, waarbij de mussen bijna van het dak vielen, was het nu afrekenen met slagregens en rukwinden. Het was daarom niet te verwachten dat het
snelheidsklassement van de Kids and Parents Bikeschool (KPB)
schrikbarend door elkander geschud zou gaan worden.

Clubechtpaar Peronne en Jan Jaap Lamberts. (Foto: aangeleverd)

Voetbalfamilie
spel de reclameborden raak trapte. Wim is inmiddels 87 jaar oud
en best nog een kwieke man,
maar heeft door omstandigheden de laatste jaren meer naar
het verslag van de wedstrijd op
radio Castricum moeten luisteren dan dat we hem op Cloppenburch zagen. Dit scheelde heel
wat meters langs de lijn, maar ik
heb hem gelukkig de laatste weken weer live bij zijn kleinzoons
zien kijken…
Limmen - Zoals Willem Koot het
al beschreef, kent elke amateurvoetbalclub wel z’n eigen families. In Limmen kennen we
de Koten, de Beentjes, de Dekkers, de Admiralen etc. en zo komen we bij Meervogels’31 ook
een aantal namen zeer regelmatig tegen: de Putters zijn vanaf
de start in 1931 in groten getale aanwezig, de Verduinen of Verduijnen ook veel voorkomend,
de Veldtjes waren niet altijd
voetbalgetalenteerd, maar wel
verenigingsmensen en zo vergeet ik vast meer familienamen.
Maar als ik een familienaam mag
noemen, die in Akersloot niet
veel te horen is, maar bij Meervogels juist des te meer, dan kom ik
uit bij de familie Lamberts.
Het begon allemaal met vader
Wim Lamberts, geboren Spanbroeker, die in 1965 via de Hoogovens neerstreek in dit dorp
en in 1979 toetrad tot het bestuur; eerst bij de jeugd, later
in het hoofdbestuur en in 1988
reeds Lid van Verdienste. Wim
zijn zoon Jan Jaap, alias Paap,
was in die tijd een gewaardeerde kracht in het eerste elftal en
maakte als rechtsback kilometers langs de flanken. De fanatieke Wim legde achter de reclameborden echter bijna net zoveel meters af; hij was te fanatiek
om stil te blijven staan en heeft
menigmaal zijn voeten bezeerd
doordat hij in het vuur van het

Zoonlief Jan Jaap en zijn vrouw
Peronne kun je uittekenen op
het complex: Jan Jaap is al lange tijd wedstrijdsecretaris en Peronne heeft vorig jaar de functies van penningmeester en secretaris overgedragen aan twee
opvolgers, nadat ze vijftien jaar
lang strijdbaar was in het hoofdbestuur. Paap en Peronne hebben hun verenigingsspeldje inmiddels ruimschoots verdiend,
maar beiden zien we zeer regelmatig bij de geelzwarten en
vooral op zondag kom je ze daar
tegen van begin tot eind: ook
een beetje uit nood geboren,
want hun drie zoons spelen gewoon in Meervogels 3, 2 en 1.
Moedertreiters dat ze zijn !
Ook deze derde generatie gaat
dus niet verloren voor Meervogels, want Rick, Niels en Koen
dragen hun steentje niet alleen
voetballend bij, maar ook in het
kaderwerk maken ze hun uren:
Rick is inmiddels trainerscoördinator bij de jeugd, Niels fluit
wedstrijden op de zaterdag en
Koen kan zijn talent ook kwijt
als jeugdtrainer. Het moet wel
heel gek lopen willen zij niet in
de voetsporen van opa, vader en
moeder stappen. En zo zal de familienaam Lamberts over tientallen jaren heel goed passen
tussen voetbalfamilienamen als
de van der Engen, Putters, Verduinen en Leijens. (Tekst: Nico
Adrichem)

De tot nu toe snelste tijd van
49.34 minuten over tien volle ronden staat op naam van Lars Volkers uit Schagen. Op basis van het
klassement was Dave van Kuilenburg de aangewezen man die de
rit tegen de chrono moest aanvangen. Op de gebruikelijke afstand van 30 seconden volgde
Harm Bouma uit Castricum en
vervolgens Walter van Kuilenburg
uit Amsterdam. De broers Van
Kuilenburg stonden als de trotse
bezitters van een splinter nieuwe
Koga met vaste vork vol vertrouwen aan de start. Door een zware
bloktraining in Schoorl, de avond
tevoren, door de trainingsgroep
van Alwin Hes, was er bij sommigen het beste af. Zelfs de nieuwe
mountainbike van Dave’s oudere
broer Walter kon daar niets aan
veranderen.
Al bij de eerste passage werd
duidelijk, dat Walter dan ook danig geleden had van voorgaande. Daar bovenop kreeg Van Kuilenburg senior ook nog te maken
met een lekke band, wat naar zijn
zeggen gelukkig een einde maakte aan zijn lijdensweg. De grootste tegenstand kwam uiteindelijk
van de kant van Harm Bouma, die

Castricum - Afgelopen zaterdag
werd bij jeu de boulesvereniging
De Stetters het dubbelkampioenschap gehouden.
Het werd een mooie zonnige dag
waarop meer dan twintig teams
streden om de overwinning. Die
werd uiteindelijk bij de dames
veiliggesteld door Els Hummel en
Paula Rumping. Bij de heren ein-

digden Jaap Stengs en Jan Wester als sterkste spelers. Iedereen
die belangstelling heeft om zelf
ook jeu de boules te gaan spelen,
is welkom voor een gratis proefdeelname.
Spelmateriaal is aanwezig. Kijk
op www.stetters.nl voor de openingsdagen en -tijden. (Foto: aangeleverd)

Uitslag:
1. Dave van Kuilenburg, Heiloo
(51.48 min); 2. Harm Bouma, Castricum (52.39 min); 3. Peter Dekker, Egmond aan Zee (55.03 min);
4. Wout Bakker, Heiloo (55.09
min); 5. Koen Konst, Castricum
(56.45 min).

In verband met de verplichte anderhalve meter afstand was een groepsfoto niet mogelijk, maar een groepsfoto van de fietsen werd wel gemaakt.
(Foto: aangeleverd)

De laatste wedstrijd van het toernooi speelden Marloes Oudendijk en Meriam Mulders tegen Jacqueline Meijer en Ingrid Brouwer. Marloes en Meriam wonnen uiteindelijk in de tiebreak. (Foto: aangeleverd)

Onderlinge clubkampioenschappen TC Bakkum
leveren superweek op
Bakkum - Het onlangs gehouden clubkampioenschap van TC Bakkum is prima verlopen, al had het weinig gescheeld of de tennisclub had gebruik moeten maken van de mogelijkheid om uit te
wijken naar het weekeinde van 5 en 6 september. Op zaterdag 29
augustus stond de baan namelijk van kant tot kant onder water
en ook op de finaledag stonden vlak voor de start van de wedstrijden nog grote plassen op de banen. Door grote inspanning
van parkbeheerder Hans Gielink, samen met de organisatie en
extra hulp, kon het programma tot binnen de geplande dagen afgewerkt worden.
Op zaterdag werd uiteindelijk een
groot deel van de geplande wedstrijden gespeeld. In de avond
maakte een nieuwe gigantische
hoosbui het spelen wederom onmogelijk. Hierdoor werd het een
druk programma op zondag. Op
de finaledag werden 22 van de
48 wedstrijden pas na een lange
driesetter beslist, met als absolute uitschieter de bijna vier uur
durende wedstrijd tussen Isa Kiebert en Anna Jonkman. Hierdoor
moesten spelers langer wachten
dat de bedoeling was, maar er
viel geen enkele wanklank. Er was
louter begrip en blijheid dat er
toch gestreden kon worden. De
laatste partij werd na 22.00 uur
onder het toeziend oog van het
nog talrijk aanwezige publiek gespeeld. Dat was de damesdubbel
6 van Marloes Oudendijk en Meriam Mulders tegen Ingrid Brouwer
en Jacqueline Meijer. Die wedstrijd werd beslist in de tiebreakwinst voor de eerst genoemden.
Een mooier slot van de clubkampioenschappen was eigenlijk niet

denkbaar!
Zo kwamen op de bekers van de
clubkampioenschappen de namen van Gaby Beelen en Rick van
der Velden op de beker. En daar
was Rick best trots op. Na eerdere nederlagen tegen Ruud Vis gaf
hij aan dat zijn naam mooi voor
de komende tien jaar op de beker
stond. Daar was het de organisatie (Hans Boske en trainer Ronald
van der Horst) om te doen, de traditie voortzetten om de clubkampioenschappen toch te organiseren, ondanks deze lastige tijd. De
spelers konden met plezier strijden om de titels, dat werd dan
ook met volle overgave gedaan
tot aan de laatste slag. Vele blije
gezichten van winnaars en verliezers en veel belangstelling van familieleden en trainingsgenoten
aan de kant maakte het een superweek. Dat stemde de organisatie tot grote tevredenheid. De
dank is groot voor alle begrip dat
werd opgebracht door de deelnemers. Meer foto’s bij dit artikel
op www.castricummer.nl.

Dursley Pedersen
fietstocht door de regio

Zijaanzicht van een Dursley Pedersen fiets. (Foto: aangeleverd)

Dubbelkampioenschap
gehouden bij De Stetters

bij de eerste doorkomst start/finish gelijk opging met de jongste
Van Kuilenburg. Ook de tweede
en derde tussentijd lieten een gelijk spel zien. Echter in de volgende ronde sloeg de treurnis toe
door een valpartij, die Douma,
ondanks zijn snelle herpak, toch
een dikke dertig seconden kostte.
Vervolgens wist Harm Bouma verdere schade te voorkomen door
bijna gelijke rondetijden als Dave van Kuilenburg te scoren, hetgeen hem een verdiende tweede
plaats opleverde in 52.39 minuten, ruim binnen de minuut van
de winnaar. Peter Dekker uit Egmond aan Zee, na een paar jaar
weer eens actief op dit parcours,
moest de strijd aangaan met de
dertig seconden voor hem vertrokken Wout Bakker uit Heiloo
en wist daar zes seconden van af
te snoepen, hetgeen Dekker een
derde plek opleverde.

Bakkum - Een internationaal gezelschap heeft afgelopen zondag
deelgenomen aan een bijzondere fietstocht. Er werd niet op ge-

wone fietsen gereden, maar op
de Dursley Pedersen, het rijwiel
dat zo’n 125 jaar geleden door
de Deense uitvinder Mikael Pedersen werd bedacht en dat zich
kenmerkt door de afwijkende
framebouw. Vijfentwintig deelnemers stapten zondagochtend
bij Johanna’s Hof op de fiets, van
hen waren er tien afkomstig uit
Duitsland en twee uit België. Het
gezelschap fietste de route ‘Holland op zijn smalst’ over een afstand van ongeveer 45 kilometer
met onderweg een aantal stops
voor een broodje, een drankje en
uitleg over het kustgebied door
Arie Dekker. Rond 17.30 uur was
de groep weer terug bij het vertrekpunt.

ZONDAG 13 SEPTEMBER
Aanvang 14.00 uur:

Limmen - HOLLANDIA T
balsponsor:

KLAAS BRAAK KERMISEXPLOITANT

pupil v.d. week:

JORDY MORS (speler van Limmen JO13-3)

Lynn speelt Farmer Palmer
Cup in Nieuw-Zeeland
Castricum/Nieuw-Zeeland - Vorig jaar april reisde Lynn Koelman al naar Nieuw-Zeeland om
daar te gaan rugbyen en dit jaar
deed ze dat opnieuw. Op 18 januari vertrok De Castricumse voor
haar tweede seizoen naar de andere kant van de aardbol. Net
als bij ons hebben ook daar alle
sportwedstrijden echter geruime
tijd stilgelegen. Uiteindelijk heeft
Lynn slechts zeven wedstrijden
gespeeld in de competitie. Ze
kwam uit voor Mount Maungan-

ui , gelegen in de Bay of Plenty.
Lynn is geselecteerd voor North
Harbour (Auckland) om te spelen in de Farmer Palmers Cup. Het
is voor haar een geweldige ervaring om met en tegen de beste
spelers van Nieuw-Zeeland en de
wereld te mogen spelen. Afgelopen zaterdag speelde ze haar eerste wedstrijd. Lynn zal nog een
seizoen spelen in Nieuw-Zeeland,
want ze is gevraagd om volgend
seizoen bij North Harbour te blijven. (Foto: aangeleverd)
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Jazztrio Marge in De Oude Keuken
Bakkum - Op zondag 13 september speelt het jazztrio Marge
in restaurant De Oude Keuken.
De vaste basis van dit trio wordt
gevormd door bassist Marco
Mulder en pianist Gerke de Boer.
De naam Marge is een samenvoeging van de eerste letters
van hun voornamen. Zij vullen
het muzikale gezelschap altijd
aan met een blazer en voor dit
optreden wordt die plek ingenomen door trompettist Dirk Waterval. Naast hen wordt een deel
van het repertoire vocaal aangevuld door zangeres Heidy Crooymans.
Marge speelt vele jazz standards,
maar niet altijd de meest gangbare en bekende. De muzikanten zoeken hun uitdaging in
blues, ballads, bossa en bop, met Het optreden begint om 15.00 Parklaan 117. Kijk op www.denummers van onder meer Thelo- uur. Restaurant De Oude Keu- oudekeuken.net voor meer innious Monk en Wayne Shorter.
ken is gevestigd aan de Oude formatie. (Foto: aangeleverd)

Albert Heijn ontruimd
na CO2-lek bij koelcel
Castricum - Vorige week woensdagochtend om 10.25 uur is het
filiaal van supermarktketen Albert Heijn in winkelcentrum
Geesterduin tijdelijk ontruimd
geweest. Dat gebeurde nadat
een lek bij de koelcel was ontdekt, waardoor CO2 vrijkwam. Bij

aankomst van de brandweer was
de winkel al ontruimd en stond
het personeel achter bij de verzamelplaats. De brandweerlieden
zijn met ademlucht het magazijn
van de winkel binnen gegaan en
wisten het lek te stoppen. Ze vervolgens hebben het magazijn ge-

ventileerd totdat er geen vreemde concentraties meer werden
gemeten. Rond 11.30 uur kon de
winkel weer open voor het publiek. Een monteur van een gespecialiseerd bedrijf heeft het
probleem met de koelcel verholpen. (Foto: aangeleverd)

Huurders Kennemer Wonen vertegenwoordigd in Centrale Huurderskoepel
Regio - Onlangs zijn de handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de nieuw opgerichte ‘Centrale
Huurderskoepel’, lokale huurdersorganisaties en Kennemer Wonen. Met het oprichten van een Centrale Huurderskoepel zijn
huurders binnen alle gemeenten van het werkgebied van Kennemer Wonen vertegenwoordigd. ,,Niet in iedere gemeente waar
Kennemer Wonen woningen verhuurt, was een lokale huurdersorganisatie actief. Daarmee ontstond de behoefte aan een centraal huurdersvertegenwoordigingsorgaan, dat de belangen van
alle huurders van Kennemer Wonen kan behartigen. Met het oprichten van een Centrale Huurderskoepel is dit gerealiseerd,” aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

De Centrale Huurderskoepel
heeft een nauwe samenwerking
met de lokale huurdersorganisaties in de gemeenten waar deze nog wel actief zijn. De lokale huurdersorganisaties zijn op

hun beurt ook vertegenwoordigd in de Centrale Huurderskoepel, naast individuele huurders.
Doordat de huurderskoepel, al
dan niet via de lokale huurdersorganisaties in contact staat met

haar huurders, wordt de stem van
de huurders in het gehele werkgebied van Kennemer Wonen zo
breed mogelijk
vertegenwoordigd en gehoord.
Participatie van
huurders gewaarborgd
Met deze vorm van samenwerking en de oprichting van een
Centrale Huurderskoepel, is de
participatie van huurders gewaarborgd en wordt de verbinding met huurders nog verder
versterkt. Via periodiek overleg
met de Centrale Huurderskoepel
wordt gesproken over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op alle huurders van Kennemer Wonen. De Centrale Huurderskoepel heeft informatie-, advies- en instemmingsrecht over
een groot aantal onderwerpen.
Daarnaast praat zij mee over het
opstellen van de prestatieafspraken die met gemeentes worden
gemaakt. ,,De ondertekening
van deze samenwerkingsovereenkomst biedt een mooie basis
voor een nog betere samenwerking met onze huurdersvertegenwoordigers. Want tevreden huurders, daar zetten wij ons hard
voor in!”, sluit Dick Tromp af. (Foto: aangeleverd)

Ongewenst afval bij Berg en Bal
Castricum - Bij de entree van
multisportpark Berg en Bal aan
De Bloemen staan zes containers voor papier en karton,
waarvan de opbrengst bestemd
is voor Tennisvereniging Castricum en squashclub Reflex.
Regelmatig wordt deze plek tegenwoordig gebruikt voor het
dumpen van afval dat bestemd
is voor particuliere containers
of het depot aan de Schulpstet.
Het bestuur van de tennisclub
verzoekt onverlaten dringend
deze ongewenste activiteiten
te staken! (Tekst en Foto: Hans
Boot)

Plogging Castricum bij Huis van Hilde
Castricum - Op zondag 13 september start Plogging Castricum
om 14.00 uur bij het Huis van Hilde op het Westerplein achter het
treinstation. Plogging Castricum
nodigt elke maand jong en oud
uit om samen op zondagmiddag

een uurtje te wandelen. Onderweg wordt het zwerfvuil opgeruimd. Ook meedoen? Benodigd
zijn: je opgeruimde zelf, vuilniszak
en handschoenen. De activiteit is
gratis, op een eventueel drankje
na afloop na. Meer informatie over

deze en andere activiteiten van
Plogging Castricum is te vinden
op de website www.ploggingcastricum.nl en op Facebook: @ploggingcastricum. Via ploggingcastricum@gmail.com kan men zich
aanmelden voor de maillijst.

Groep 8 van De Kustlijn
schittert in Mees Kees

Castricum - Onlangs is een aflevering van het jeugdprogramma Mees Kees uitgezonden, waarin groep 8 van basisschool De
Kustlijn mocht figureren. De opnames vonden enige tijd geleden
plaats op de atletiekbaan van AVC. Het was een snikhete dag en
daarom waren er voor de kinderen en voor de professionele acteurs parasols geplaatst om tussen de opnames door de schaduw
op te kunnen zoeken. Ook verder werd goed voor ze gezorgd. Een
cateringbedrijf bood de kinderen naast een lunch en een warme
maaltijd ook continu te drinken aan.
De kinderen hebben in vier scè- worden opgenomen, werd het
nes gespeeld, maar omdat el- toch nog een lange dag. Voor
ke scène meerdere keren moest de kinderen werd dat ruim-

schoots goedgemaakt, doordat
ze de hoofdrolspelers in levende lijven mochten aanschouwen: Sanne Wallis de Vries, Willem Voogd (de titelheld) en Jochen Otten.
Groep 8 van De Kustlijn bestaat
nu zelf dus ook uit tv-sterren,
maar ze gedragen zich echt niet
verwaand, hoor! De aflevering
heet Sportdag en is terug te kijken via de app van de NPO. (Foto: aangeleverd)

Expositie ‘Portret’
te zien vanaf 11 september

Villa Rosie
Expositie ‘Portret’ wordt op zondag feestelijk geopend met een
live optreden van Villa Rosie. Villa
Rosie maakt avontuurlijke akoestische muziek met een rijk palet
aan instrumenten. Accordeon en
gitaar klinken, maar ook mandoliHet thema van de nieuwe exposi- maar liep al tegen de 40 toen ze ne, melodica, bouzouki, steelguitie is ‘Portret’. Er zijn zowel rechts- haar creatieve droom waar kon tar en contrabas. De vier gelouals linkshandige portretten van maken. Ze studeerde in 1990 af terde muzikanten voeren je mee
gastexposant Inez van Deelen aan de freie Kunstschule in Stut- met een speelse vlucht liedjes,
Sigg te zien. Vanzelfsprekend is tgart en exposeert sinds die tijd van eigen makelij en in het Nehaar werk gecombineerd met regelmatig in binnen en buiten- derlands gezongen. Laten we het
schilderijen en tekeningen van land. Inez woonde 27 jaar in Zwit- Nederchansons noemen, de ene
Sabrina Tacci en foto’s en beelden serland waar ze schilderles gaf en keer met een klassieke opmaat,
van Marina Pronk. Marina vertelt: veel werk in opdracht en vrij pro- dan weer met een Cubaanse ca,,Dat is me een portret, zei mijn duceerde. Sinds 2017 woont Inez dans of een beet van de blues.
moeder vroeger als iemand niet in Castricum en is een vaste waar- Het optreden begint om 14.30
binnen de lijntjes kleurde. Ik was de bij culturele activiteiten.
uur.
vaak ‘een portret’! Ik denk dat ook
kunstschilder Inez in figuurlijke
zin ‘een portret’ mag heten maar
tijdens het schilderen kleurt ze
vaak binnen de lijntjes. De portretten van haar rechter hand zijn
prachtig en perfect. Enkele maanden geleden brak Inez haar rechter arm. Het was bijzonder pijnlijk
en frustrerend maar ze gooide de
handdoek niet in de ring. Ze nam
potlood en kwast in haar linker
hand en produceerde in korte tijd
en serie portretten die wellicht
minder perfect zijn, maar naar
mijn mening een enorme zeggingskracht hebben.”
Bakkum - In het komende weekeinde zet atelier Marina & Sabrina de deuren van de voormalige dokterswoning aan de Van Oldenbarneveldweg 32 in Bakkum weer wagenwijd open. Iedereen
is tussen 13.00 en 18.00 uur welkom, mits geen verkoudheidsverschijnselen, met schone handen en op anderhalve meter afstand.
Zondagmiddag wordt de expositie ‘Portret’ geopend met live muziek van Villa Rosie in de beeldentuin.

De Castricumse Inez van Deelen
Sigg, schildert van kinds af aan

Een linkshandig en een rechtshandig portret van Inez van Deelen Sigg.
(Foto: aangeleverd)
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Kringloopwinkel Muttathara
zoekt vrijwilligers

Wie wordt de nieuwe bestuurder van deze bedrijfswagen bij Muttathara?
(Foto: aangeleverd)
Castricum - De deuren van
Kringloopwinkel Muttathara zijn
alweer een tijdje open. De inwoners van Castricum en omstreken
kunnen hun gebruikte goederen komen brengen en alle kring-

loopfans kunnen weer lekker
struinen in de winkel. Dat klinkt
gewoon gezellig, maar is ook erg
belangrijk want zo draagt iedereen bij aan een circulaire economie. Met de opbrengsten steunt

Muttathara vele projecten in ontwikkelingslanden. De stichting
wordt volledig gerund door vrijwilligers en op dit moment is er
ruimte voor drie nieuwe krachten. Op de eerste plaats zoekt
Muttathara een chauffeur voor
het ophalen en bezorgen van
verkochte goederen. De tweede
vrijwilligersvacature betreft een
beheerder van het buitengebied
en tenslotte is ook een winkelmedewerker voor de elektrahoek
zeer welkom. Iedereen is van harte welkom om te reageren op de
vacature, of het nu iemand van
18 of 78 is.
Vrijwilliger zijn bij Muttathara is
heel waardevol, maar bovenal
ook heel leuk. Kijk op www.muttathara.nl voor de beschrijving
van de vacatures of stuur een email naar secretariaat@muttathara.nl voor meer informatie.

Genieten in natuurtuin De Doornduyn

Castricum - Op zondag 13 september is het weer Open Tuindag. Evenals bij voorgaande edities zal De Doornduyn op deze
dag geopend zijn voor publiek.
De natuurtuin van 2,5 hectare
aan de voet van de duinen is die
dag tussen 11.00 en 16.00 uur te
bezoeken.
De vogels zingen er hun hoogste
lied en voor de liefhebbers van
bloemen en planten valt er heel
wat moois te zien.
De Doornduyn doet mee aan de
Groene Route (www.degroeneroute.nl), een groep van duur-

zaam werkende kwekers en tuineigenaren in het noordelijk deel
van de provincie Noord-Holland.
Zij willen anderen graag inspireren tot origineler en natuurlijker
tuinieren.
Groepen (vanaf 10 personen)
kunnen een afspraak maken
voor een rondleiding inclusief
koffie/thee en wat lekkers voor
10 euro per persoon. Voor individuele bezoekers bedraagt de entreeprijs 4 euro. De natuurtuin is
te vinden aan de Duinweg 2. (Foto: aangeleverd)

Sportieve activiteiten in de
buitenlucht voor 60-plussers

sers zijn van harte welkom, sportief of niet-sportief.
De ochtend start om 10.00 uur en
zal rond 12.00 uur afgelopen zijn.
De deelnemers verzamelen zich
op de parkeerplaats aan de Geversweg tegenover huisnummer
9. Tijdens deze ochtend komen
alle drie de activiteiten aan bod.
Uiteraard sluiten de deelnemers
de ochtend af met koffie of thee
op gepaste afstand.

Castricum - Op vrijdag 2 oktober vindt een Multi-sportochtend plaats met Pilates, Nordicwalking en een les ‘Gezond Oud’.
Een uitgelezen kans om kennis
te maken met deze beweegacti-

viteiten. Bewegen in groepsverband is gezond, maakt je vitaal
en het zorgt voor sociale contacten. Daarnaast is er niks mooiers
dan bewegen in de buitenlucht,
vooral in deze tijd. Alle 60-plus-

Inschrijven is verplicht en dient
vóór donderdag 1 oktober via
www.teamsportservice.nl/kennemerland te worden gedaan.
Neem voor vragen contact op
met buurtsportcoach Winnie Assendelft
(wassendelft@teamsportservice.nl / 0251 254740).
Team Sportservice Kennemerland organiseert deze activiteit in
het kader van de Nationale Ouderendag. (Foto: aangeleverd)

Welkom Rita Springer:

Stichting KIST heeft nieuwe voorzitter
Castricum - Per 1 september
heeft Stichting KIST een nieuwe
voorzitter. Ilja Beudel, die vanaf
2014 bij Stichting KIST betrokken
was, overhandigde eind augustus de voorzittershamer aan Rita
Springer. De organisatie heeft als
doelstelling het initiëren, organiseren en uitvoeren van culturele,
historische en educatieve projecten. De stichting wil verbindend
zijn in een gemeenschap door
het gezamenlijk realiseren van
cultureel-historisch producties in
de regio.
Rita Springer neemt graag de
voorzittershamer over en geeft
als motivering: ,,Ik houd ervan
om te kijken waar verhalen uit het
verleden zich verbinden met het
heden. Al vaker heb ik de voorzittershamer gehanteerd, onder andere bij het gemeentelijk vrouwenoverleg, de medezeggenschapsraad en de WMO-raad. Op

Vast in lift
Castricum - Afgelopen donderdag, even voor 16.00 uur, kwam
in een appartementencomplex
aan de Triade iemand vast te zitten in de lift. Er was op dat moment geen liftmonteur beschikbaar. Daarom werd de brandweer
ingezet om de persoon te bevrijden. De lift is daarna buiten werking gesteld door de elektriciteit
uit te schakelen. Zodra er een liftmonteur beschikbaar zou zijn,
zou die zich over de storing ontfermen. (Foto: aangeleverd)

Uurtje poëzie en muziek bij Laan
Castricum - Boekhandel Laan organiseert in september een uurtje poëzie en muziek. Daatje (Aleid Bos) komt op vrijdagavond
een paar gedichten voordragen uit haar nieuwe bundel en Maarten Nijman (zang en gitaar) biedt met mooie liedjes tussendoor
de tijd om te mijmeren. Na de voordrachten is er gelegenheid een
bundel te laten signeren.
Rachel de Wit, boekhandel Laan:
,,Ik vind poëzie in combinatie met
passende muziek zo mooi! Blij dat
we mensen kunnen verwelkomen voor zo’n fijn uurtje. Na sluitingstijd, dat wel, vanwege corona. We hebben maar een beperkt
aantal plaatsen om de anderhalve meter afstand te garanderen.’’

even huilen - 24 blije gedichten’.
Beide bij Leporello Uitgevers. De
drie bundels zijn ook als set uitgebracht onder de titel: ‘Dit is Daatje’.

Vanaf september verkrijgbaar in
de boekhandel: ‘Misschien brengen de scherven nog geluk’, DaaDaatje is het dichterspseudoniem tje, Leporello Uitgevers 2020
van Aleid Bos (1972). Ze woont en ISBN: 9789079624331 en ‘Dit is
werkt in Castricum. In november Daatje’, Daatje, Leporello Uitgeen maart stond ze met Maarten vers 2020 ISBN 9789079624362.
Begin september is Daatjes der- en anderen op het cultureel podi- (Foto: aangeleverd)
de dichtbundel verschenen: ‘Mis- um van De Bakkerij met de ‘Nacht
schien brengen de scherven van het Dagboek’. In het dagenog geluk’, Leporello Uitgevers. lijks leven is ze tekstschrijver/reIn haar eerdere bundels waren dacteur van juridische teksten en
klank en grafische vorm leidend, overheidsinformatie.
in deze domineert het ritme. De
gedichten gaan over voorbije lief- Maarten Nijman speelt meestal
de, hervonden eigenheid en da- met de band All You Can Eat en is
gelijks voortploeteren, geblutst in het dagelijks leven lean coach
en gebarsten. Essentie: schoon- en wereldverbeteraar. Hij is ook
heid zit niet in de perfectie die een van de drijvende krachten
ons wordt voorgeschreven door achter Transitie Castricum. Aleid:
mode en commercie. In 2018 ver- ,,Maarten maakt ingewikkelde
schenen van Daatje ‘Bij de dood dingen eenvoudig. Daarom is hij
van mijn moeder’ en ‘Mag ik hier ook zo’n goede muzikant.’’

Uitgestelde kampioenshuldiging
biljartvereniging Het Steegie
Castricum - De leden van biljartvereniging Het Steegie hebben
niet de kans gekregen om het seizoen 2019-2020 af te kunnen ronden. Door de coronacrisis lag de
competitie stil, maar met enige
vertraging is de kampioen inmiddels alsnog gehuldigd.
De spanning liep in de maanden
januari en februari van dit jaar behoorlijk op. De runners up Gerard
Borst en Herman Veldt kwamen
dicht in de buurt van de gedoodverfde kampioen Sjaak Stuifbergen. Als beginnend biljarter zie
je wekelijks dat Sjaak beter wordt,
hetgeen dan ook resulteerde
in het kampioenschap. Tweede
werd Herman Veldt en derde Gerard Borst. Inmiddels is het nieuwe seizoen van start gegaan, natuurlijk rekening houdend met alle coronavoorschriften. De leden
van Het Steegie hopen dat alles
snel weer normaal wordt, zodat
ook de wekelijkse contacten weer In het midden Sjaak Stuifbergen, links Herman Veldt en rechts Gerard
op het oude niveau komen.
Borst. (Foto: aangeleverd)

Schatkist op het strand
Castricum - Aan het einde van
een stranddag blijft er veel vergeten en verloren speelgoed
liggen. Zonde, vind Tanja Beentjes van Transitie Castricum. Dit
speelgoed komt in zee en in de
duinen terecht. Maar voortaan
kan het in de schatkist, die bij
PaanZee is neergezet, worden
gelegd.

dit moment zijn mooie projecten in voorbereiding: De Wit in de
vrachtrijderij, de jaren zestig in de
IJmond, de geschiedenis van de
schelpenvissers. Verhalen terug-

halen middels boek, film, podcast. Juist die verschillende vormen om verhalen door te geven
vind ik interessant.’’ (Foto: aangeleverd)

Het uurtje poëzie en muziek vindt
plaats op vrijdag 18 september
om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar bezoekers dienen zich
wel vooraf via info@boekhandellaan.nl aan te melden. Boekhandel Laan is gevestigd aan de Burgemeester Mooijstraat 19 te Castricum.

zondere sfeer te creëren. Zo is
bijvoorbeeld een bord geplaatst
met de tekst: ‘Behave like animals,
animals do not leave trash’. Ook is
PaanZEE bezig om nieuwe houten prullenbakken te plaatsen zodat het afval gescheiden kan worden. Marcel Tervoort heeft de
schatkist gemaakt en afgelopen
donderdag geplaatst. Gevonden
en verloren speelgoed kan in de
De transitiebeweging staat on- kist worden gelegd om vervolder meer voor consuminderen, gens door kinderen opnieuw te
delen en spelenderwijs verande- worden gebruikt. Wat in Castriring brengen. Transitie Castricum cum aan Zee kan, kan natuurlijk
heeft in lijn met deze gedachte ook in andere kustplaatsen. Dus
PaanZEE benaderd met het ver- deel dit idee met kennissen en
zoek een schatkist te maken voor vrienden langs de hele kust en
vergeten en verloren speelgoed. wie weet, ontstaat er een hele kePaanZEE is altijd bezig om op en ten aan schatkisten in Nederland!
rond het parkeerterrein een bij- (Foto: Tanja Beentjes)
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LEZERSPOST
E-bike schaamte
Wat een uitvinding, zo’n e-bike! Regelmatig fiets ik hele einden, waarvan ik niet dacht
dat ik dat ooit ongetraind zou redden. Ik suis
langs velden en wegen, maar toch langzaam
genoeg om de omgeving rustig in me op te
nemen. Zoals de motor voor de echte diehards een gevoel van vrijheid teweeg brengt,
naar het schijnt, zo doet mijn e-bike dat voor
mij. En ik heb maar een eenvoudig model,
een stadsfiets en ik word regelmatig ingehaald door de luxere types die angstaanjagend hard kunnen.
Eigenlijk kun je overal heen, zolang je accu maar vol is en je je oplader meeneemt.
Want het is flink trappen als hij leeg is… Ik
heb dat aan den lijve ondervonden, toen ik in
mijn overmoed te ver was gegaan. Ik was een
beetje dom. En dan is twintig kilometer ineens toch wel een end, want zonder ondersteuning fietst mijn e-bike zwaarder dan mijn
gewone fiets met zeven versnellingen. Op Instagram volg ik ‘ANWB-stelletjes’. Heel grappig zie je die dan identiek geklede stelletjes
op hun e-bikes de straten afschuimen. Doorgaans zijn het de zestigers en zeventigers, die
op de duurste modellen rijden en met opgeheven hoofd, een beetje arrogant, iedereen voorbij sjezen. Sommigen verontschuldigen zich, al passerend, anderen bedanken
je op sarcastische toon dat ze er langs mogen racen.
Opmerkelijk genoeg, is het niet verplicht een
helm te dragen. Laatst reed ik zelf op mijn ebike achter een ouder echtpaar op gewone
fietsen en ik belde, want wilde passeren. Ze
hadden beiden een achteruitkijkspiegel op
hun stuur, keken erin, toen naar elkaar en één
van hen schudde het hoofd naar de ander. Ik
bleef er even achter hangen, in de veronderstelling dat ze opzij zouden gaan, maar dat
gebeurde niet. Ik belde nog eens, een beetje
ongerust vanwege het nee-schudden. “Rustig
an zeg, mevrouw”, zei de dame geïrriteerd en
wiebelig gingen ze achter elkaar rijden. “Dank
u wel!”, riep ik vrolijk, want niemand kon mijn
heerlijke ritje verpesten! De meesten rijden
met een zeer vergenoegde houding rakelings
langs de ordinaire fietsertjes.
Op naar de koffie met appeltaart op een terrasje lekker ver uit de buurt, want ja, waar heb
je die fiets anders voor! De bikes worden dan
bijkans op het terras geparkeerd. Stel je voor

dat ze gestolen worden. Dus met het zicht op
hun kostbare bezit wordt de versnapering genuttigd. Zoals de motorrijders om hun glimmende machines heen staan en met de handen in de zij pochen over de cilinderinhoud,
zo staan de e-bikers op te scheppen over de
actieradius van hun motortje en de veel betere rijeigenschappen vanwege hun véél betere accu. Heerlijk. Dat er meer fietsongelukken
dan ooit gebeuren, laat hen koud.
Met een noodgang, luid bellend, gaat een
vrouw op een luxe e-bike mij voorbij. Rechtop, neus in de wind. Ik heb mijn snelheid aangepast, want nader een rotonde en zie daar
een jonge moeder met twee kinderen fietsen. Een meisje naast haar op haar eigen fietsje en een kind achterop. De vrouw nadert de
fietsers en roept dat ze opzij moeten gaan. De
jonge moeder kijkt verschrikt om en steekt
haar arm uit om het kind dat naast haar fietst
bij haar nekje vast te pakken. ,,Kijk uit!”, roept
de fanatieke mevrouw. De jonge vrouw stapt
af en manoeuvreert haar dochtertje naar de
kant. ,,Jezus!”, roept ze vertwijfeld. De vrouw
op de e-bike gaat vol in de remmen en stapt
ook af, fiets tussen haar benen. ,,Jezus?”, zegt
ze verontwaardigd, terwijl ze haar armen omhoog heft, alsof ze Hem aanroept. ,,Moet dat
nou?” Ze kijkt boos naar de jonge moeder, die
haar met grote, verschrikte ogen aankijkt.
Het meisje, met haar fietsje aan de hand, kijkt
zorgelijk en staat er wat bedremmeld bij. Het
kind achterop steekt het duimpje in de mond
en kijkt wijselijk de andere kant op. Die heeft
er geen boodschap aan. ,,Ja, moet dat nou?”
zegt de jonge vrouw. ,,U ziet toch dat ik hier
met een kind rijd, nota bene op een rotonde!” Omdat ik er niet langs kan en er getuige van ben, vraag ik me af of ik me ermee zal
bemoeien. Maar de vrouw op de snelle fiets
stapt al op en schiet vooruit. Weg is ze. ,,Gaat
u maar”, zegt de jonge vrouw dwingend, terwijl ze zuchtend met haar ogen draait en
met haar arm een weids gebaar maakt dat
ik er langs kan. ,,Rustig aan maar hoor”, antwoord ik goedig. Ik haal mijn schouders verontschuldigend op en weet zo gauw niks beters te zeggen. Ik stap op. Heel even schaam
ik me voor mijn e-bike en rijd in de laagste
stand weg.
Naam inzender bij de redactie bekend

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

Geslaagde Lasertagactiviteit Akersloot
Akersloot - Afgelopen zondag
hebben 19 jongeren en kinderen
lasertag gespeeld op het evenemententerrein aan de Roemersdijk. Deze activiteit werd georganiseerd door het jongerenwerk
van Stichting Welzijn Castricum
en gaf jongeren de kans om buiten sportief met elkaar iets spectaculairs te doen en zo kennis te
maken met het jongerenwerk. La-

noten ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk tegenstanders uitschakelden en zelf zo min mogelijk uitgeschakeld werden.
Tussen de spelrondes zorgde Storey Club voor frisdrank en chips
om even bij te kunnen komen.
Het was een spannende strijd
waarbij team Blauw net iets meer
potjes won dan team Oranje. (Foto: aangeleverd)

Brenda Calis:

,,Passie voor sport delen met elkaar’’
Castricum - Atlete Brenda Calis, lid van AV Lycurgus in Assendelft,
werkt in het dagelijks leven met cliënten van de Parnassia Groep
bij zorginstelling Dijk en Duin. Afgelopen maandag nam ze vier
cliënten mee naar de atletiekbaan van AV Castricum, om ze te laten kennismaken met sprinten.

Clusius College redt vierhonderd
kilo biologische tomaten

om voedselverlies en voedsel- gemaakt. Ook de personeelsleverspilling.
den konden tomaten mee naar
huis nemen om er iets lekkers
Het Clusius College Castricum van te maken. Op het Clusius
werkt graag aan een verspil- College Castricum zijn er al dilingsvrije toekomst en daar- verse lekkere dingen mee geom heeft de school een bijdra- maakt. Onder andere een lekge geleverd om de biologische kere tomatensoep!
tomaten te redden van de vuilstort. Verleden week zijn op el- Met alle vestigingen van het
ke Clusiusvestiging vijftig kilo- Clusius samen, zijn op deze magram tomaten geleverd, waar- nier vierhonderd kilo lekkere
mee tijdens de kookles bijvoor- biologische tomaten gered van
beeld soep of tomatensaus de verspilling! (Foto’s: aangelevoor de spaghetti kan worden verd)

sertag Alkmaar had het veld getransformeerd tot strijdterrein
met opblaasbare obstakels, waarachter de jongeren zich konden
verstoppen.
De deelnemers hadden ieder
acht ‘levens’ en moesten, als ze
uitgeschakeld waren, weer terug naar de basis om opnieuw
een leven de activeren. Het doel
was om samen met hun teamge-

Brenda: ,,In de afgelopen weken
heb ik samen met hen de Diamond Leaque gekeken. Ik merkte dat ze dit gaaf vonden, met
name de sprintonderdelen. Ook

thousiaste reacties van de cliënten brachten Brenda op het idee
om ze een keer mee te nemen
naar de plaatselijke atletiekbaan.
,,Mijn passie voor sport met hen
delen! Zo zijn ze even in een andere omgeving, van het terrein af
en lekker buiten!’’ Het werd een
mooie middag voor de vier jongvolwassenen die nog nooit een
startblok hadden aangeraakt.
Brenda: ,,Ik heb ze uitgelegd hoe
je een startblok instelt. Daarna
mochten ze ieder een eigen startblok pakken en het zelf gaan proberen. Het wegstarten vonden ze
lastig. Hoe zet je dan af? Druk zetten, jezelf wegduwen, ik heb het
voorgedaan en ze wat tips gegeven.’’ Na deze instructies hebben
de vier cliënten zelf een aantal
sprintjes getrokken op de baan.
Ze begonnen met 20 meter, maar
bouwden dat onder leiding van
Brenda via 40 meter op naar 100
meter.
vroegen ze me, als ik bij ze langs De vier vonden het ‘gaaf’ en ‘voor
kwam, regelmatig of ik getraind herhaling vatbaar’. Het gebruiken
had. Als ze wisten dat ik een wed- van de atletiekbaan was mogelijk
strijd had, wilden ze altijd we- vanuit de Running Therapie. (Foten hoe het gegaan was.’’ De en- to: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Castricum - Tomaten; telers
zitten met enorme overschotten. Daarom is contact met het
Clusius College opgenomen
om te kijken of de school mee
kan helpen de groenten te redden van verspilling. Deze week
is het namelijk de verspillingsvrije week. Een week waarin de
Stichting Samen tegen voedselverspilling aandacht vraagt
voor de bewustwording rond-

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL
EN HOFGEEST.NL

Nieuwe kaartautomaat
bij veerpont
Kijk voor het actuele
nieuws op: Akersloot
Kijk voor het actuele nieuws op:

WWW.JUTTER.NL
WWW.CASTRICUMMER.NL
Akersloot - Bij de veerpont staat op te gaan. Automobilisten ko- op de veerpont anderhalve mesinds
kort
een
nieuwe
kaartautopen – voorlopig nog – hun kaart- ter afstand tot elkaar te houden
EN HOFGEEST.NL
maat. Voetgangers en (brom)fiet- je op de pont zelf: dit heeft te ma- in verband met het coronavirus.
sers kopen hier voortaan eerst
een kaartje voordat ze de pont op
gaan. De nieuwe kaartautomaat
is nu in gebruik en vanaf 14 september is het niet meer toegestaan om zonder kaartje de pont

ken met het voorkomen van files en wachtende auto’s voor de
pont.
Betalen bij de kaartautomaat en
op de pont kan uitsluitend door
te pinnen. Verder dient iedereen

Kijk voor de (ongewijzigde) taBezoek onze website:
rieven en vaartijden op https://
www.castricum.nl/aanvragen-enregelen/pont-akersloot-en-deWWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
woude.

Bezoek onze website:

WWW.PLUSWIJZER.NL
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Landschap Noord-Holland zet
in op 1 miljoen m extra natuur
Regio - De druk op grond in Noord-Holland is immens, economische activiteiten rukken overal op en natuur verliest al jaren terrein. Met grote gevolgen voor de biodiversiteit en onze gezondheid. Landschap Noord-Holland maakt zich zorgen, want deze trend lijkt niet te stoppen. Daarom komt de natuurorganisatie in actie en organiseert een campagne voor uitbreiding en versterking van de Noord-Hollandse natuur met 1.000.000 m2 binnen het NatuurNetwerk Nederland. ,,De plannen liggen al klaar,
want het is een kwestie van snel reageren als zich een kans voordoet om grond aan te kopen. En het is altijd spannend en een ingewikkeld proces”, zegt Do van Dijck, gebiedsmanager bij Landschap Noord-Holland.

Het is vechten om de ruimte
in Noord-Holland. Natuur verdwijnt, steden breiden uit, centra voor distributie en dataopslag worden groter, infrastructuur van wegen verandert en
ook duurzame initiatieven als
windmolenparken en zonneweides vragen om een plek.
Er blijft steeds minder ruimte over om te ontsnappen aan
de drukte. Daarom heeft Landschap Noord-Holland haast en

wil ze zo snel mogelijk gebieden aankopen om zo natuur veilig te stellen voor de eeuwigheid. De organisatie financiert
de grondaankopen met inkomsten uit het Noord-Hollands Natuurfonds.
Natuurliefhebbers
en particulieren kunnen doneren aan dit fonds. Voor 7,50 euro koop je al een vierkante meter grond en help je mee om natuur meer ruimte te geven.

Groen is goed voor mensen
In de chaotische en stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene
plekken waar men zich even kon
opladen. Nederlanders zijn de
corona periode beter doorgekomen, omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Dat geven ze aan in een onderzoek van
Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De
resultaten van het onderzoek laten zien dat men veel behoefte
heeft aan toegankelijke natuur
in de buurt en dat het belangrijk
is om te investeren in groen.
Investeren in natuurontwikkeling levert veel op
Een mooi voorbeeld van wat
natuurontwikkeling kan opleveren is de polder Callantsoog.
Een bijzonder gebied van duinen en polders met een rijkdom
aan overgangsgebieden van
zout naar zoet water. In de polder Callantsoog ligt de Zandpolder, een gebied van Landschap
Noord-Holland, en voormalig
bollenland. Landschap NoordHolland vormde deze gronden
in 2012 om naar een natuurgebied met hoge natuurwaarden.
Tegenwoordig vind je hier vele
zogenaamde Rode Lijst-soorten
die kenmerkend zijn voor het
kustgebied. Uit het rapport Kust
op Kracht dat in opdracht van
de provincie is opgesteld, blijkt
dat investeren in natuurontwikkeling dit soort mooie resultaten kan opleveren.
Bijdragen aan
meer ruimte voor natuur
Iedereen die natuur dichtbij huis
belangrijk vindt, kan meedoen
door vierkante meters natuur te
kopen via het Noord-Hollands
Natuurfonds van Landschap
Noord-Holland. Meer informatie
is op www.nhnatuurfonds.nl te
vinden. (Foto: Menno Schaefer)

Schilderkring Uitgeest
exposeert in De Oude Keuken

Bakkum - De leden van de Schilderkring Uitgeest zetten hun
10-jarig jubileum extra kracht bij door de komende maanden te
exposeren in restaurant De Oude Keuken. De overzichtstentoonstelling toont een verscheidenheid aan gebruikte technieken en
stijlen. Bezoekers kunnen de doeken tot en met 2 november dagelijks komen bekijken tussen 09.00 en 17.00 uur.
Op maandagavonden bevolkt
een bepakt en bezakt gezelschap
een van de zalen van cultureel
centrum De Zwaan in Uitgeest.
Eenmaal binnen zoekt iedereen
een ruime tafel en vult deze met
kwasten, tubes verf, tafelezels en
schilderdoeken. Snel daarna is ieder geconcentreerd bezig aan
zijn of haar schilderij. De expositie omvat schilderijen in de categorieën modern, abstract, realistisch, impressionistisch, fijnschildertechniek, enzovoort. Ook qua
materiaalgebruik is er een grote diversiteit: er wordt zowel op
doek als op paneel geschilderd,
met olie- en acrylverf, met (pastel)krijt, met houtskool en al het
andere wat in de kunstwereld
wordt gebruikt.

stellingen. Er worden modelavonden georganiseerd, waarop naar model wordt getekend
en geschilderd (en waar men
aan het eind altijd weer wordt
verrast door de verschillen terwijl men toch allemaal hetzelfde model voor ogen had). Regionaal wordt de groep ook door
veel mensen herkend: vrijwel wekelijks is de groep te vinden op
mooie plekken in de omgeving
waar “en plein air” wordt geschilderd en waar men ook graag met
de toevallige passanten in gesprek gaat.

kend door de jaarlijkse deelname
aan de Kunstroute van Uitgeest.
Omdat die dit jaar geen doorgang kon vinden, is men met plezier uitgeweken naar De Oude
Keuken. Hoewel er natuurlijk ook
mensen bijkomen en vertrekken,
is de samenstelling van de groep
door de saamhorigheid door de
jaren heen vrijwel altijd hetzelfde
gebleven. De Schilderkring Uitgeest bestaat uit Ton Brakenhoff,
Jenny Wezel, Anneke Brinkman,
Hans Bruinsma, Frans ten Berge, Marianne Cappendijk, Wilga
Hoek, Marie-Josée Hamers, Dorota Poniatowska en Ton van Wijk.

De tweewekelijkse kringavonden
hebben het karakter van een inloopatelier: iedereen, schilder of
niet, ervaren en onervaren, mag
binnenlopen zowel voor een
praatje als om mee te doen. ResHoewel men zowel individueel taurant De Oude Keuken, is geals in groep op meerdere plekken vestigd aan de Oude Parklaan
exposeert, is de kring vooral be- 117 te Bakkum.

Die grote diversiteit blijkt juist de
verbindende factor. Ieder van deze schilders heeft een eigen atelier. Maar in de beslotenheid van
zo’n atelier is de schilder alleen.
Op de kringavonden zoeken de
schilders elkaar juist op om tips
en technieken uit te wisselen.
Schilderijen worden bekeken en
geanalyseerd op hun sterke en
minder sterke punten en ervaringen worden gedeeld. Zo ontstaat
een meerwaarde die de solistisch
werkende schilder anders nooit
gehad zou hebben.
Werken in de groep blijkt verder
te gaan dan alleen de eerder genoemde kringavonden. Regelmatig bezoekt men met elkaar
musea, exposities en tentoon- Het schilderij ‘Meerpad’, door Ton Brakenhoff. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe omgevingsverordening

Woningbouw en energietransitie mogelijk
maken en landschap beschermen
Regio - Gedeputeerde Staten
hebben de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld met
daarin nieuwe regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De provincie wil ontwikkelingen als woningbouw
en windenergie mogelijk maken
en het waardevolle Noord-Hollandse landschap beschermen.
Als Provinciale Staten op 5 oktober de Omgevingsverordening
NH2020 vaststellen, gaat de nieuwe verordening in op 1 november 2020.

lijker geworden om te zien welke regels waar gelden. De provincie wil ontwikkelingen, zoals woningbouw en de energietransitie,
mogelijk maken en zet in op het
beschermen van mooie en bijzondere gebieden in Noord-Holland. Men zoekt naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid, zoals
omschreven in de visie voor de
ontwikkeling van Noord-Holland;
de Omgevingsvisie NH2050.

en het nieuwe beschermingsregime Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Het Bijzonder provinciaal landschap (BPL) beschermt
de meest waardevolle onderdelen van het Noord-Hollandse
landschap op basis van ecologische, cultuurhistorische, aardkundige of landschappelijke kwaliteiten. In het BPL zijn de kernkwaliteiten van de landschappen (bijvoorbeeld weidevogelleefgebieden of open strandvlaktes) vastgelegd. De kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast. (Foto: aangeleverd door Provincie
Noord Holland)

Beschermen Bijzonder
Provinciaal Landschap
In de nieuwe omgevingsverorde- In de nieuwe verordening zijn drie
ning zijn regels samengevoegd beschermingsregimes waarmee
op het gebied van natuur, mi- het landelijk gebied beschermd Lees op onze website www.castrilieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte wordt: Unesco werelderfgoed, cummer.nl de uitgebreide versie
en water. Hierdoor is het makke- Natuur Netwerk Nederland (NNN) van dit artikel.

Scan of fotografeer afval in de HVC afval-app

Van ingewikkeld naar
eenvoudig afval scheiden
Regio - Vanaf de bank een chipskoker scannen en weten waar je
die kunt weggooien? In de keuken op je smartphone zien in welke afvalbak je het theezakje kunt doen? Met de nieuwe functionaliteiten in de HVC afval-app is er een hulp in het huishouden. HVC
wil afval scheiden steeds makkelijker maken om tot meer hergebruik te komen. Daarom is de afvalwijzer binnen de HVC afvalapp uitgebreid met een barcodescanner en een foto mogelijkheid. In één oogopslag is nu duidelijk in welke bak een product
hoort.

werkt wordt. Belangrijk voor de
fotoherkenning is wel dat bij het
nemen van een foto op één product wordt ingezoomd, zodat de
app het duidelijk herkent en de
juiste afvalbak adviseert.
De barcodescanner voor dagelijkse boodschappen Ook de database van barcodes wordt continu bijgewerkt. ,,De huidige gebruikers hebben de app getest.
In de database zitten nu 1,5 miljoen barcodes. Daarvan zijn er
150.000 gevalideerd en gekoppeld aan een of meerdere producten”, zegt bedenker en ontwikkelaar Rick Buiten van EcoScan. ,,Ik blijf afspraken maken
met grote winkelketens en merken om toegang te krijgen tot alle barcodes.”

Lerende app
De app is al een tijdje online,
maar blijft leren van de input
van gebruikers. De barcodedatabase is inmiddels flink aangevuld. Er komen dagelijks nieuEen papierbak, een gft-bak, een bruikt, omdat we door goed te we barcodes bij. Hetzelfde geldt
bak voor plastic, blik en drinkpak- scheiden waardevolle grondstof- voor de fotodatabase die ook
ken en eentje voor restafval. Af- fen behouden. Wanneer de afval- steeds ‘slimmer’ wordt”. Voor de
val scheiden aan huis kan, maar stromen van hoge kwaliteit zijn, barcodescanner en foto mogeis niet zo simpel. Hoe bepaal je is de opbrengst in hergebruik lijkheid geldt dat deze voornain welke afvalbak een product ook optimaal. De app is hier een melijk werkt op gewone dagehoort? Dat kan nu door een foto eenvoudig hulpmiddel bij.”
lijkse boodschappen zoals verte maken of een barcode te scanpakkingen van voedingsmidnen in de afvalwijzer van de app. Foto herkenning
delen en badkamerproducten.
,,Wij zijn er trots op om als eerste binnen de app
Naast deze twee nieuwe functiafvalinzamelaar deze innovatieve Met de app kan van allerlei soor- onaliteiten binnen de afvalwijzer
functionaliteit aan te bieden om ten afval een foto genomen wor- is het ook mogelijk om voor aninwoners het gemakkelijk te ma- den die door de scansoftware dere producten het invulveld te
ken om afval te scheiden”, zegt herkend wordt. De software van gebruiken. En de chipskoker en
directeur Inzameling Gertjan de de app matcht vervolgens het af- het theezakje? Die mogen bij het
Waard. ,,Samen met inwoners val met de juiste prullenbak aan restafval. De HVC afval-app is te
kunnen we er zo voor zorgen dat de hand van de gegevens in de downloaden in de App Store en
het meeste afval wordt herge- database, die doorlopend bijge- in Google Play. (Foto: HVC)

