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Door Hans Boot

Anthonie (Toon) Mans werd geboren 
op 1 december 1965 in Hellevoet-
sluis. Hij groeide op in Brielle en 
studeerde achtereenvolgens facilitair 
management aan de Hotel Manage-
ment School in Maastricht en 
bestuurskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. Na negen jaar werk-
zaam geweest te zijn als projectma-
nager in het bedrijfsleven, werd 
Mans in 2000 wethouder in Brielle. 
Op 1 maart 2003 werd hij burge-
meester van Hillegom en hij was ook 
coördinator voor het informatiepunt 
Polen namens de gemeenten in de 
Duin- en Bollenstreek tot hij in 2011 
de overstap naar Castricum maakte.

Waarom solliciteerde je naar de 
vacature in Castricum?
,,Na ruim acht jaar Hillegom was ik 
toe aan een nieuwe uitdaging, dus ik 
was mij aan het oriënteren op iets 
anders. Toevallig sprak ik de 
toenmalige burgemeester van 
Castricum, mevrouw Emmens-Knol. 
Ik kende haar goed en zij vertelde 
dat zij met pensioen ging. Ik dacht 
dat Castricum een leuke gemeente 
voor mij zou kunnen zijn. We zijn 
gaan kijken en ik was meteen 
verkocht. Maar ja, dan moet je het 
nog wel worden. Dat is gelukt.”

Was je snel ingeburgerd of liep je 
tegen bepaalde dingen aan?
,,Ik voelde me heel snel thuis. De 
ontvangst was heel prettig. Dat 

begon al met de installatie in Vrede-
burg in Limmen. Daar werd ik heel 
hartelijk welkom geheten, met onder 
andere mooie woorden van locobur-
gemeester Christel Portegies. Zij 
hield een toespraak over de ambts-
keten als symbool voor de diversiteit 
van onze gemeente. Daarna gingen 
we bijna meteen door naar de 
opening van het nieuwe gemeente-
huis en maakte ik direct kennis met 
vele inwoners.”

Is er verschil in mentaliteit tussen 
de bevolking in je vorige 
standplaats en die in de kernen 
van Castricum?
,,Elk dorp, elke kern, elke gemeen-
schap heeft z’n eigen cultuur. 
Hillegom heeft maar één kern en 
Castricum heeft er vijf. De verschillen 
vind ik niet zo groot. Het is allemaal 
redelijk direct en mensen zijn vrij 
nuchter. Veel vrijwilligers zijn er 
actief en er zijn een hoop vereni-
gingen. Dat zegt ook veel over de 
cultuur. De binding en saamhorig-
heid zijn groot. Dat zie je op diverse 
momenten in het jaar. Bij de 
veilingen van de sportclubs, bij de 
Bloemendagen, op Veteranendag, de 
kermissen, Koningsdag en de vrij-
markten niet te vergeten. Het komt 
ook zeker tot uiting bij de lintjes-
regen. Als kleine gemeente zijn we 
vaak koploper in de regio als het 
gaat om het aantal Koninklijke 
onderscheidingen dat we mogen 
uitreiken. Natuurlijk is het geen 
wedstrijdje, maar het zegt wel iets 

over de saamhorigheid en de bereid-
heid iets voor een ander over te 
hebben in onze kernen.”

Wat was je belangrijkste opdracht 
toen je hier aantrad als 
burgemeester?
,,We zaten nog midden in de banken-
crisis, dus ook de gemeente moest 
bezuinigingen. Ik had Personeel en 
Organisatie in mijn portefeuille en de 
opdracht was tien procent besparen, 
zo’n anderhalf miljoen euro. Dat was 
pittig. Voor mij was het in die begin-
periode ook belangrijk om verbin-
ding te maken met de mensen in de 
gemeente. Op de leuke, maar ook op 
de minder leuke momenten. Die rol 
als - noem het maar burgervader - 
vind ik in deze tijd heel belangrijk.”

Hoe is de samenwerking geweest 
met de leden van de colleges en 
gemeenteraden?
,,Elke vier jaar start er weer een 
nieuwe gemeenteraad en een nieuw 
college. Je ziet veel verloop. Soms is 
dat vanwege persoonlijke omstan-
digheden, soms ontbreekt de 
chemie. Je ziet wel dat het aantal 
politieke partijen steeds groter wordt 
en dan komt het meer dan ooit aan 
op de vraag ‘hoe werk je samen?’. En 
aan die vraag probeer ik zo goed 
mogelijk mijn bijdrage te leveren. Zo 
viel er vijf jaar geleden een heel 
college. Dat is heel vervelend om 
mee te maken. Toch heeft het 
bestuur de zaak weer opgepakt en is 
aan het werk gegaan met de maat-
schappelijke agenda van het huidige 
raadscollege.”

Lees het hele interview elders in deze 
krant.

Castricum - Op 7 september 2011 werd Toon Mans geïnstalleerd als 
burgemeester van Castricum. Na de verlenging van zijn eerste ambtster-
mijn in 2017 blikt hij nu terug op zijn tien jaar als eerste burger. ,,De 
complexiteit van mijn werk is toegenomen.”

Tien jaar Toon Mans: 
‘burgemeester zijn is voorrecht’
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DONDERDAG 16 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 18 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, father Mathew met 
inzinggroep.

ZONDAG 3 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. pastor Ron Hopman. 
met Oecumenische Vredesvie-
ring. Gelijktijdig op radio 
Castricum en via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, pastoor Kaleab met 
Gemengd Koor.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Jan Kees 
de Feijter.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. L. v/d 
Dool.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Startzondag: Eucharis-
tieviering met zanggroep. Voor-
gangers: Deken Franklin Brigitha 
en Pastor J. Olling.

DINSDAG 21 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
castricummer.nl/privacy
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Op welke resultaten kijk je met 
plezier terug en wat waren de 
tegenvallers?
,,Wat mij direct te binnen schiet is de 
grote brand in de kerk in Limmen. 
Dat heeft me erg geraakt. Maar in 
tien jaar gebeurt er zoveel, dat ik er 
een boek mee zou kunnen vullen. Ik 
denk al snel aan het Huis van Hilde, 
de ontwikkeling van Geesterhage en 
de vernieuwing van het dorpshart. 
Maar ook aan de noodopvang van de 
asielzoekers, de ontwikkeling van 
Zandzoom en landgoed Duin & 
Bosch en onlangs nog het nieuwe 
station. Maar vergeet ook de maat-
schappelijke agenda niet, waarin we 
inwoners de ruimte hebben gegeven 
- om aan het begin van een raadspe-
riode - inhoud te geven aan wat zij 
willen met onze gemeente. Dat is 
niet alleen bij een mooi papieren 

kunstje gebleven, het is door de raad 
omarmd en er is invulling aan 
gegeven met een raadscollege. Dat is 
uniek in Nederland.”

In welk opzicht is onze gemeente 
veranderd na tien jaar Toon Mans?
,,Dat zou je aan de inwoners moeten 
vragen. Ik heb mijn best gedaan om 
de leefbaarheid, de gezelligheid, 
maar ook de veiligheid te vergroten. 
Met plezier heb ik veel verenigingen 
bezocht, bedrijfsbezoeken gedaan 
en ook bruidsparen en honderdja-
rigen gefeliciteerd.”

Hoe zie jij de toekomst van de 
BUCH en eventuele nieuwe fusie 
van gemeenten?
,,We zitten nu in een lastige fase. De 
eerste jaren waren gericht op de start 
en opbouw van de BUCH. Nu moeten 
we opnieuw de koers uitzetten en 
dat zullen we gezamenlijk moeten 

doen, met vier gemeenten, met vier 
gemeenteraden en vier colleges. Dat 
betekent geven en nemen. Of het tot 
een bestuurlijke fusie komt is aan de 
politiek. Wel kan ik aangeven dat de 
complexiteit van ons werk enorm is 
toegenomen en daar hoort een 
robuuste schaal bij. Dat was immers 
ook de reden om de BUCH te starten. 
Die schaal is groter dan alleen vier 
gemeenten. Ik denk wel dat het goed 
is om het gesprek met elkaar te 
voeren. Samenwerking in welke 
vorm dan ook is essentieel.”

Maak je je zorgen over de 
doorgaans moeizame en lange 
procedures die sommige projecten 
moeten volgen, zoals de bouw van 
betaalbare woningen en het 
oplossen van verkeersknelpunten? 
,,Besluitvorming is nu eenmaal inge-
wikkeld. Je hebt met heel veel 
verschillende belangen te maken. 
Maar denk ook nog even terug. Aan 
het begin van mijn periode hadden 
we te maken met de bankencrisis. Er 

werd nauwelijks meer gebouwd en 
toen de bouw weer aantrok ontstond 
de discussie over stikstof, dus 
opnieuw vertraging. Maar denk ook 
aan alle wet- en regelgeving. Je hebt 
inderdaad een lange adem nodig.”

Weet je al wat je in 2023 wilt doen 
als je tweede termijn erop zit en 
denk je dan nog de ambitie te 
hebben om hier of elders door te 
gaan als burgemeester?
,,Daar ben ik nog niet zo mee bezig. 

Burgemeester Mans: ‘Ik voel 
een grote verantwoordelijkheid’

Toon en zijn partner René Knol in 2012 in De Duynkant. Foto: Oud-Castricum

Openingshandeling van het nieuwe Geesterhage in 2017. Foto: Oud-Castricum

Dodenherdenking in coronatijd. Foto: Gemeente Castricum

Installatie op 7 september 2011. Foto: Ronald Goedheer

Al mijn aandacht gaat nog uit naar 
de coronapandemie en alle impact 
die het heeft gehad en nog steeds 
heeft. We hebben er allemaal mee te 
maken. Het verlies van een dierbare, 
economische schade, leerachter-
standen, mentale schade, eenzaam-
heid. De vele verhalen, die ik hierover 
hoor tijdens mijn werk, maken diepe 
indruk op mij. Ik wil vanaf deze plek 
benadrukken dat ik met iedereen 
meeleef en wens dat we zo snel 
mogelijk terugkeren naar een 
gezonde en veilige samenleving. In 
die afgelopen anderhalf jaar was het 
voor mij heel druk en ik voelde een 
grote verantwoordelijkheid. Je zou 
kunnen zeggen dat ik er een baan bij 
had.” Mans afsluitend: ,,Die tien jaar 

zijn voorbijgevlogen. Ik heb het nog 
steeds heel erg naar mijn zin. Het 
voelt als een voorrecht om burge-
meester van Castricum te mogen 
zijn. De gemeente kent uitdagingen, 
maar is vooral een geweldige plek 
om te wonen, te recreëren en te 
werken. Via deze weg wil ik alle inwo-
ners, ondernemers en zeker ook de 
raad bedanken. Allereerst voor het 
�jne welkom tien jaar geleden, maar 
vooral voor de mooie gemeente die 
u met elkaar maakt.”



Doe mee en 
       rij ook om

Proef autoluwe Dorpsstraat t/m 5 november

woensdag 15 september 2021 

In het Gemeenteblad van 9-9-2021 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeer-
plaats in de Groteweide te Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord 
E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende teke-
ning  kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit 
kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl 

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats Groteweide 
te Castricum

Er zijn mensen 
die onterecht 
kinderopvangtoeslag 
moesten terugbetalen 
aan de belastingdienst. 
De gemeente helpt 
gedupeerden met het 
oplossen van de problemen 
die hierdoor zijn ontstaan.

Heeft u geen brief van de 
gemeente ontvangen? 
Meldt u zich dan eerst 
bij De Belastingdienst 
via www.services.
belastingdienst.nl/
toeslagen-herstel.  Maak hierna 
telefonisch een afspraak via 140251 
(zonder netnummer, dan optie 1) of mail 
naar hersteloperatie@castricum.nl.
We kijken welke hulp u nodig heeft, 

helpen met uitstel van betaling en met 
(onder voorwaarden) kwijtschelding van 
uw schulden bij de gemeente.

Blijf niet zitten met uw vragen. We zoeken 
samen een oplossing

eeft u problemen door de toeslagenaff aire  
De gemeente helpt u verder.

    

 Agenda Raadsplein 23 september 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 20.45  Vooraankondiging juridische interventie achterstand 
 huisvesting verblijfsgerechtigden & motie taakstelling 
19.30 – 20.45  Vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie 
 Participatiewet (SORA)
 Pauze
21.00 – 21.45  Bestemmingsplan sociale huurwoningen op de Clinghe,
 Duin en Bosch
21.45 – 22.30 Alternatieve zienswijze 2e begrotingswijziging BUCH n.a.v. 
 eerste voortgangsrapportage BUCH* 
21.15 – 22.30 Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023
22.30 – 22.45  Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Zienswijze 2e begrotingswijziging 2021 BUCH n.a.v. de 
    eerste voortgangsrapportage 2021 van de GR BUCH
 5 Sluiting

 Agenda raadsinformatieavond
 16 september 2021    

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 20.45  Informatieavond stand van zaken N203

Gemeentenieuws

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 16 en 23 sep-
tember vergadert de raad in het gemeen-
tehuis. Vanwege de Corona-maatregelen is 
er maar beperkt ruimte voor publiek. Indien 
u de vergadering vanaf de publieke tribune 
wilt volgen, vragen we u om u aan te mel-
den via de griffi  e. De vergaderstukken kunt 
u bekijken op castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde pagina kunt u tevens de com-
missie- en raadsvergaderingen live volgen 
en achteraf terugkijken. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffi  e. ij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u 
tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, meld u dan aan via de griffi  e. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 27 september 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-
gen van de raad kunt u bij de griffi  e terecht. 
Dat kan per mail via raadsgriffi  e
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

In het Gemeenteblad van 9-9-2021 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1.  Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeer-
plaats in de Hoogevoort te Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord 
E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende 

 tekening  kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit 
kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl 

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats Hoogevoort 
te Castricum



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 15 september 2021 

Gemeentenieuws

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de op 1 juli 2021 
verleende ontheffing in te trekken voor het plaatsen van knalapparatuur op 
landbouwgrond gelegen tussen Duinweg 2 en Duinweg 3A in Castricum. 
De knalapparatuur-ontheffing is aangevraagd voor het gebruik van knalapparatuur om 
op een diervriendelijke wijze schadelijk wild te verjagen uit de groentegewassen.

Rechtsbescherming 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, 
gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift 
indienen bij de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum.  
Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten: 
• uw naam, adres, postcode en woonplaats; 
• de datum; 
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten); 
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit; 
• uw handtekening. 
  
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD.) 
 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen 
om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij 
de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie 
verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt 
griffierecht geheven. 

Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 
088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD. 349148).

Intrekken van de ontheffing van knalapparatuur Duinweg 2-3a 
 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het bouwen van een garage, datum 
ontvangst 2 september 2021 (WABO2101742)
Duinweg 7 in Castricum, het wijzigen van de bestemming, datum ontvangst 
8 september 2021 (WABO2101776)
Julianaweg 5 in Akersloot, het bouwen van een erker en het wijzigen van de 
gevel, datum ontvangst 7 september 2021 (WABO2101773)
Ruiterweg 52 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
6 september 2021 (WABO2101758)
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

Dorpsstraat 30 in Castricum, het wijzigen van de zij- en voorgevel, verzenddatum 
7 september 2021 (WABO2101524)
Dopheide 2 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 8 september 
2021 (WABO2100857)
Dusseldorperweg 2 in Limmen, het veranderen en vergroten van de woning, 
verzenddatum 10 september 2021 (WABO2100987)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Heereweg 64a in Castricum, het aanleggen van een tuin, verzenddatum 3 sep-
tember 2021 (WABO2101468)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Bakkummerstraat 71 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
4 september 2021 (WABO2101230)
Tempelaarstraat 14 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
6 september 2021 (WABO2101369)
Goudsbergen 12 in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum
 6 september 2021 (WABO2101475)
Molenlei 8 in Akersloot, het plaatsen van afzuiginstallatie en het wijzigen van een 
kozijn, verzenddatum 3 september 2021 (WABO2101552)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende APV (Markt)Standplaatsvergunning Kostadian voor de verkoop van 
“Mexican Food” voor één jaar van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022 aan de 
Raadhuisweg op het pleintje voor de supermarkt in Akersloot, verzenddatum 
4 september 2021 (APV2100521)
Verleende evenementenvergunning circus Barani van woensdag 22 september 
2021 tot en met zondag 26 september 2021 op het parkeerterrein de Brink in 
Castricum, verzenddatum 7 september 2021 (APV2100560)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Castricum - Vrijdagmiddag 24 
september van 15.00 tot 17.00 vindt 
de feestelijke opening plaats van het 
Cultuur Buurtcafé in Geesterhage. 
Een plek waar mensen, jong en oud, 
elkaar kunnen leren kennen en cultu-
rele activiteiten kunnen ontdekken. 

Tijdens de feestelijke opening 
vertellen de gezamenlijke initiatief-
nemers (Stichting Welzijn, Toonbeeld, 
Bibliotheek Kennemerwaard en 
Stichting Geesterhage) er onder het 
genot van een hapje en een drankje 
alles over. De toegang is gratis, maar 
meld je komst wel vóór 21 
september via: inloop@welzijncas-
tricum.nl aan.

Opening Cultuur Buurtcafé Geesterhage

Het Cultuur Buurtcafé Geesterhage wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Foto: aangeleverd

Limmen - Na een jaar van stilte door COVID-19 kon vorige week de traditio-
nele kermisrun weer plaatsvinden. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers 
organiseert dit evenement al jaren tot in de perfectie en ieder jaar is het 
parcours weer anders, uitdagend en veilig. Het leverde ook dit jaar weer 
vermakelijke taferelen op. Foto: Erik Gevaert

Kermisrun zorgt voor hilariteit

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 15 september 2021 

Gemeentenieuws

Kijk voor meer informatie  
op onze website:
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Bezoek
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Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de op 1 juli 2021 
verleende ontheffing in te trekken voor het plaatsen van knalapparatuur op 
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Rechtsbescherming 
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indienen bij de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum.  
Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten: 
• uw naam, adres, postcode en woonplaats; 
• de datum; 
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten); 
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit; 
• uw handtekening. 
  
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD.) 
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om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij 
de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie 
verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt 
griffierecht geheven. 

Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 
088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD. 349148).

Intrekken van de ontheffing van knalapparatuur Duinweg 2-3a 
 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
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september van 15.00 tot 17.00 vindt 
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Cultuur Buurtcafé in Geesterhage. 
Een plek waar mensen, jong en oud, 
elkaar kunnen leren kennen en cultu-
rele activiteiten kunnen ontdekken. 

Tijdens de feestelijke opening 
vertellen de gezamenlijke initiatief-
nemers (Stichting Welzijn, Toonbeeld, 
Bibliotheek Kennemerwaard en 
Stichting Geesterhage) er onder het 
genot van een hapje en een drankje 
alles over. De toegang is gratis, maar 
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Opening Cultuur Buurtcafé Geesterhage

Het Cultuur Buurtcafé Geesterhage wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Foto: aangeleverd

Limmen - Na een jaar van stilte door COVID-19 kon vorige week de traditio-
nele kermisrun weer plaatsvinden. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers 
organiseert dit evenement al jaren tot in de perfectie en ieder jaar is het 
parcours weer anders, uitdagend en veilig. Het leverde ook dit jaar weer 
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Kermisrun zorgt voor hilariteit
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur

zondag 15.30 uur 

maandag 20.00 uur

Respect
donderdag & vrijdag 19.30 uur

zaterdag 20.00 uur

zondag 15.00 uur 

maandag 19.30 uur

dinsdag 20.00 uur

woensdag 19.30 uur

Mijn beste vriendin Anne Frank
zaterdag & zondag 19.30 uur

De Veroordeling
vrijdag 20.00 uur

zondag 20.00 uur

woensdag 20.00 uur 

The Father
dinsdag 19.30 uur 

Druk
zondag 12.30 uur

Paw Patrol - de film
zondag 13.00 uur

De nog grotere Slijmfilm

Programma 16 september t/m 22 september

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

Respect is een muzikale biopic over 
de legendarische zangeres Aretha 
Franklin. Oscar- en Grammy-Award-
winnaar Jennifer Hudson (Dream-
girls) kruipt in de rol van deze Queen 
of Soul. De �lm volgt Aretha Franklins 

carrière vanaf de dagen dat ze als 
kind in een koor in de kerk van haar 
vader zong tot ze een internationale 
superster werd. Respect is het 
buitengewone waargebeurde 
verhaal van dit muziekicoon.

Respect

Televisiejournalist Bas Haan creëert 
zijn eigen monster wanneer hij in zijn 
onderzoek naar de Deventer moord-
zaak steeds meer in het kamp wordt 
gezogen van degenen die ‘de klus-
jesman’ van moord beschuldigen. 
Een media-hetze is het gevolg waar-
door het leven van ‘de klusjesman’ en 
zijn vrouw verandert in een ware 
nachtmerrie. Onthutst door deze 

‘trial by media’ besluit Bas de 
complotten te bestrijden met de 
feiten, maar tot zijn frustratie blijkt 
de beeldvorming sterker dan de 
werkelijkheid. Hij gaat tot het uiterste 
om de waarheid boven tafel te 
krijgen: is er iemand ten onrechte 
veroordeeld door de rechter of is er 
juist sprake van een onschuldig 
slachto�er?

De Veroordeling

Is het anders dan anders? Dat valt te 
bezien! Er is in ieder geval gewerkt 
vanuit ieders persoonlijk creatief 
proces. En daarin zijn ‘de routes’ soms 
anders. Voor de één start het maken 
met waarnemen. Kijken en nog eens 
kijken. Voor een ander kan het niet 
anders dan een uiting van persoon-
lijke expressie zijn. Of het denken 
leidt de weg. Maar ook de intuïtie 
kan een start zijn tot concepten. Hoe 
het proces ook loopt, in het atelier 
staat centraal dat iedereen zijn eigen 
pad mag vinden en volgen. Niks is 
gek en zo wordt er ook naar al 
bestaande kunst en elkaars werk 
gekeken. Kunst beschouwen kan 

heel inspirerend zijn en dit met 
elkaar bespreken levert hele verschil-
lende zienswijzen op. Door de 
componenten ‘kijken’, ‘bespreken’ en 
‘doen’ is het atelier een creatieve 
broedplaats, waar van elkaar geleerd 
wordt, maar soms ook juist niks van 
elkaar wordt aantrokken. Voor de 
expositie in De Oude Keuken hebben 
de exposanten een werk geselec-
teerd, dat het creatief proces heeft 
doorleefd.
De groepsexpositie is te zien dinsdag 
tot en met zondag van 09.00 tot 
17.00 uur aan de Oude Parklaan 117 
in Bakkum. Kijk op www.anders-
bekeken.nl voor meer informatie.

Expostitie ‘Anders dan Anders’
twee maanden in Oude Keuken
Bakkum - Van 6 september tot en met 1 november exposeert atelier 
Anders Bekeken zeer uiteenlopende kunst in restaurant De Oude Keuken. 
Zo’n achttien werken kleuren de wanden van het restaurant. Het atelier 
Anders Bekeken is een kunstproject van Reakt en bestaat dit jaar in 
Castricum tien jaar.

Een zeer afwisselende expositie van werken in De Oude Keuken. Foto: aangeleverd

Castricum - Door de verdere versoe-
peling van de coronamaatregelen 
komt de cultuursector eindelijk weer 
langzaam uit het isolement. Muziek-
vereniging Emergo kan daardoor 
gelukkig weer gaan bruisen als 
vanouds. 
De gelegenheid werd door Emergo 
dan ook gelijk gebruikt om op een 
aantal basisscholen mee te doen aan 
een educatieve cultuurweek voor de 
jeugd. En voor de wat oudere muzie-
kliefhebber deed het kwintet van 
Emergo mee aan het succesvolle 
Muziektuinen Festival van 5 

september. Aan het begin van dit 
muzikale seizoen stond Emergo ook 
stil bij de jubilarissen van dit jaar. 
René Zaal, Erna Lute, Jacques Zonne-
veld, en Johan Breetveld zijn samen 
maar liefst 190 jaar lid van de 
muziekvereniging. Ook dat maakt 
Emergo bijzonder; sommige leden 
zetten nog maar net hun eerste 
schreden op het muzikale pad, 
terwijl andere leden al een rugzak vol 
met muzikale ervaringen hebben 
opgedaan. Dus reden genoeg voor 
Emergo om de jubilarissen even fees-
telijk in het zonnetje te zetten.

Emergo huldigt jubilarissen
Vier jubilarissen met samen 190 jaar muzikale ervaring bij Emergo. Foto: aangeleverd

Aleid Bos (Daatje) en Chris Groot in de Burgemeester Mooijstraat. Foto: aangeleverd

Castricum - Steegdichten is een serie 
van zes foto’s van Castricumse stegen 
met gedichten. Een samenwerking 

van blogger Chris en dichter Daatje. 
Op dit moment hangen de kunst-
werken in de etalage van Hurkmans, 

de voormalige schoenenwinkel.
Deze zomer dienden al verschillende 
winkeletalages als expositieruimte 
voor lokale kunst. Het evenement 
Castricumse Etalage Kunst (CEK) was 
een initiatief van Mieke Rozing. De 
makers van de Steegdichten haakten 
daar deze mooie nazomer op in. 
Chris Groot blogt sinds 2020 zijn 
waarnemingen over het leven op zijn 
blog Music, Food, Poetry  (https://
musicfoodpoetry.blogspot.com). 
Inspiratiebronnen: liedteksten, eigen 
kookuitvindingen, zijn soms manhaf-
tige zeil- en �etstochten en de mens 
als wezen. Dichter Daatje (Aleid Bos) 
voegt daar van tijd tot tijd een 
gedicht aan toe. Meestal naar aanlei-
ding van een blogverhaal.

Toen de blogger 23 foto’s van stegen 
in Castricum plaatste, zonder verhaal, 
sprongen er voor Daatje zes beelden 
uit. Zo ontstond spontaan deze serie 
Steegdichten. De mini-expositie is, 
gewoon vanaf de straat, te zien tot 
28 september bij Hurkmans aan de 
Burgemeester Mooijstraat 6.

Mini-expo Steegdichten

De Woude - Jansje Dane, Marsha 
Metselaar, Alan de Geus, Laura van 
Dijk, Nicole van der Heijden en 
Angèle van den Thillart exposeren op 
25 en 26 september in De Kemphaan 
op het eiland De Woude. Het is de 
derde keer dat deze Zaanse kunste-
naars samen exposeren.

Jansje maakt verrassende beelden 

van alledaagse materialen, zoals 
oordopjes en kippengaas. Alan 
tekent surreële taferelen in sterke 
lijnen en zachte kleuren. Nicole laat 
een serie bewegelijke objecten zien. 
Angèle schildert en boetseert frag-
menten van de mens, zoals torso’s en 
voeten. Marsha maakt �guratief, 
verhalend werk in keramiek en textiel 
en Laura verbeeldt de poëzie van het 

gewone in installaties en fotogra�e. 
Ondanks een groot verschil in mate-
riaal en technieken komt hun werk 
toch samen tot een geheel. Het 
verhalende en poëtische, dat in ieder 
van hun werken te vinden is, zorgt 
voor een caleidoscopische, afwisse-
lende en verrassende tentoonstel-
ling. De expositie is op beide dagen 
van 12.00 tot 17.00 uur te bekijken.

Zes Zaanse kunstenaars 
exposeren in De Kemphaan
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Dinsdag 7 september 
was het eindelijk zover. 
Kindcentrum Visser 
’t Hooft werd officieel 
geopend. De corona-
periode stond dit eer-
der niet toe. ‘Vandaag 
wordt er niet gewerkt, 
maar vieren we feest’, 
sprak directeur Els 

Kok ‘haar’ kinderen toe. Ook werd gelijk stil gestaan 
bij het 46-jarige bestaan van de Visser ’t Hooft, want 
ook het 45-jarige jubileum moest vorig jaar helaas 
worden overgeslagen.

De borden aan de gevels met het frisse nieuwe logo wer-
den onthuld, het lint werd doorgeknipt en de kinderen, alle-
maal gekleed in nieuw gekregen blauwe hoodies, werden 
verrast met activiteiten, georganiseerd door Circus Kristal. 
Carla Smits, voorzitter van het college van bestuur van 
Tabijn (het overkoelende orgaan, red.), heeft het Kindcen-
trum officieel geopend. 

Wat houdt Kindcentrum Visser ’t Hooft in? 
Kindcentrum Visser ’t Hooft is een voorziening voor kinde-
ren van twee tot en met dertien jaar waar zij gedurende de 
dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoe-
ten. Binnen Kindcentrum Visser ’t Hooft zijn onder andere 
zorginstellingen zoals kinderpsychologie praktijk Wijs en 
kinderfysio praktijk Nelissen werkzaam. Het Kindcentrum 
heeft naast voor- en naschoolse opvang ook vakantie op-
vang in eigen beheer en in samenwerking met Forte wordt 
er peuteropvang aangeboden.

Het Kindcentrum bestaat uit een team dat nauw samen-
werkt aan de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. 
Het is open van 7.15 tot 18.00 uur (18.30 uur incidenteel), 
inclusief de vakanties. Meer informatie vindt u op de web-
site van Kindcentrum Visser ’t Hooft, visserthooft.tabijn.nl.  

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

Basisschool Visser ’t Hooft transformeert feestelijk naar een officieel Kindcentrum

’t Hooft
Visser 

K I N D C E N T R UM

Castricum - Ook dit jaar organiseert 
Hengelsportvereniging Castricum 
een roofviscompetitie voor koppels. 
Deze competitie bestaat uit vier 
wedstrijden, waarvan één op 
zeebaars. Leden kunnen zich gratis 
inschrijven. Ga naar www.hsvcas-
tricum.nl voor meer informatie en 
inschrijving.

Roofviscompetitie 
voor koppels

Castricum - In de Week tegen 
Eenzaamheid 2021 (van 30 
september tot en met 7 oktober) 
staan ontmoeting en verbinding 
centraal. Dit jaar willen de gezamen-
lijke steunpunten Eenzaamheid in de 
BUCH met het thema ‘eet je mee’ het 
onderwerp onder de aandacht 
brengen. Iedereen van jong tot oud 
kan deelnemen aan de verschillende 
activiteiten door het bezoeken van 
een eetactiviteit. Het overzicht van 
de activiteiten zal binnenkort bekend 
worden gemaakt via de lokale media 
en bij de verschillende doelgroepen. 
Heb je vragen of wil je een eetactivi-
teit aanmelden, neem dan contact 
op met Ingrid Wellen (i.wellen@
welzijncastricum.nl) of Amber 
Hulsken (a.hulsken@welzijncas-
tricum.nl) of bel 0251 656562 
(Welzijn Castricum).

De Week tegen 
Eenzaamheid

LEZERSPOST

Ik kan mij de reactie van de heer Dekkers in De Castricummer van afge-
lopen week inzake ons plan om op de locatie Maranathakerk een gezond-
heidscentrum te realiseren, goed voorstellen. U voelt zich volledig buiten-
spel gezet. En dat is absoluut niet onze bedoeling.

Wij hebben de intentie om op deze mooie plek in het dorp de huidige 
kerk te vervangen door een gezondheidscentrum met daarop twee lagen 
woningen. Dat hebben we eerder dit jaar aan de gemeente en het college 
kenbaar gemaakt door een plan daartoe in te dienen. Dit plan is inge-
diend als een ‘concept’ aanvraag, waarover gemeente en college zich een 
oordeel kunnen vormen en dit vervolgens kunnen meenemen in de 
discussie wat er op deze locatie zou kunnen komen. Ongetwijfeld zal dit 
met de omwonenden besproken worden, zoals wethouder De Haan de 
omwonenden heeft toegezegd.

We willen zelf ook dolgraag ons plan aan de omwonenden presenteren, 
echter dat is pas mogelijk nadat we bericht hebben gekregen van het 
college dat zij ons plan willen meenemen in de overweging om op deze 
locatie een �lmtheater ofwel een gezondheidscentrum ofwel een combi-
natie van beide met woningen te realiseren. Maar wellicht is ook een 
andere invulling denkbaar. De raad heeft in elk geval aan het college 
verzocht om nu snel met een voorstel tot invulling te komen. Ik heb 
vorige week vernomen dat op dit moment een ambtelijke werkgroep de 
mogelijkheden onderzoekt, dus ook wij wachten dit in spanning af. Als 
omwonenden krijgt u in elk geval - welk plan het ook wordt - alle moge-
lijkheid om mee te denken.

Adri Hopman, Castricum

Reactie op brief 
gezondheidscentrum in Maranathakerk

Castricum - De zomer leek er nagenoeg op te zitten, totdat zich vorige week nog een opleving aandiende. Het bracht 
velen naar het strand om nog wat laatste zonnestralen mee te pakken. Het zorgde voor een volle parkeerplaats en 
zomerse drukte op het strand. Tekst en foto: Henk de Reus

Laatste zonnestralen meepakken

Castricum - Komend weekeinde 
moet Vitesse 1 het in de laatste 
poulewedstrijd voor de KNVB-
districtsbeker opnemen tegen 
Montfoort uit de gelijknamige 
plaats in Utrecht. Beide ploegen 
hebben hun twee eerdere duels 
gewonnen en zijn daardoor al zeker 
van de knock-outfase van het 
bekertoernooi. Montfoort (dat 

uitkomt in de 1e klas Zaterdag 
Zuid-1) heeft een iets beter doel-
saldo, dus moet Vitesse winnen om 
óók winnaar van de poulefase te 
worden.

Nadat Vitesse vorige week thuis 
met 4-2 had gewonnen van Bloe-
mendaal, moest afgelopen zaterdag 
aangetreden worden tegen IJssels-

tein, een buurtgenoot van Mont-
foort. In een matig duel op kunst-
gras van het overigens prachtige 
sportcomplex, won Vitesse 
verdiend met 0-2.
Vlak voor rust bereikte Ron Sche�er 
met een verre vrije trap Milo 
Creemers die vervolgens met een 
geplaatste kopbal de midden voor 
het doel staande Jort Kaandorp in 

staat stelde de bal binnen te 
koppen.
Na rust drong Montfoort wel aan, 
maar het ontbrak de thuisploeg aan 
overtuiging en creativiteit. En 
omdat Vitesse verzuimde met 
diverse goede countermogelijk-
heden het duel op slot te gooien, 
bleef het spannend tot de laatste 
minuut. In blessuretijd viel tenslotte 

alsnog de 0-2 toen een harde 
voortzet van links door een van de 
verdedigers via de voet van Nick 
van de Ven in eigen doel werd 
geschoten. 

Gezien de sportieve strijd om de 
poulewinst kan het zaterdag toch 
best nog wel eens spannend 
worden op De Puikman!

Zaterdag 17.00 uur: Vitesse ‘22 1 - Montfoort SV ‘19 1
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Op zondag 29 augustus werd ik zeer dreigend achtervolgd door een 
hooglander. Door in de doornenstruiken te duiken, bracht ik me in veilig-
heid. Daar bleef het beest bozig voor staan. Na circa twintig benauwde 
minuten kon ik mijn wandeling vervolgen, natuurlijk zo snel mogelijk 
naar hooglandervrij gebied. U zult begrijpen dat ik deze ervaring wilde 
doorgeven aan PWN. Ik googelde  PWN, er kwam een site in beeld: ‘ Wat 
moet ik doen bij (acute) problemen met grote grazers of andere dieren? 
Neem contact op met 0800 0232355. Dit nummer is 24/7 bereikbaar’. Ik 
bel dit nummer en krijg te horen: ‘Dit nummer is alleen bedoeld voor het 
doorgeven van storingen. Andere vragen worden niet in behandeling 
genomen’. Ik zal u de beschrijving van mijn inspanningen om alsnog 
melding te kunnen doen, besparen. Wel wil ik mededelen dat de direc-
teur natuur & beleving van PWN blijft beweren dat dit genoemde 
nummer gebeld kan worden bij incidenten.

Yvonne van Westen, Castricum

hij is er weer
de visser van weleer

de man die met kar en paard
verbleef op strand en onvervaard
in weer en wind bij eb en vloed
de schelpen vond in overvloed

die zijn vangst met behulp van paardenkracht
naar Bakkum tot de ovens bracht
hoe karig was zijn verdiende loon
maar nu krijgt hij zijn eerbetoon

trots en �er staat hij in brons
de schelpenvisser is weer onder ons
hoor de Skulpers met hun gezang

‘onze Toon’ hij leve lang

Dick Groot

De schelpenvisser in beeld

Contact met PWN

LEZERSPOST

Castricum - Het thema van de 
komende Kinderboekenweek luidt: 
‘Worden wat je wil’ en daarom orga-
niseert Boekhandel Laan een Lego®-
wedstrijd, waarin kinderen een 
beroep nabootsen met Lego in een 
schoenendoos. De schoenendozen 
komen in de etalage en in de winkel 
te hangen. Elk kind wint een artikel 
van Lego; de hoofdprijs is een unieke 
trolley van Lego, de tweede prijs een 
grote rugzak van Lego en de derde 
prijs een kleine rugzak van Lego. 
Lever je schoenendoos zo snel 
mogelijk in en uiterlijk voor 1 
oktober.

Schrijf je naam, telefoonnummer en 

e-mailadres op de onderkant van de 
schoenendoos, zodat de deskundige 
jury kan bepalen welke prijs je krijgt. 
De prijzen kunnen op zaterdag 30 
oktober opgehaald worden, samen 
met de schoenendoos. Eén inzen-
ding per kind, samenwerken mag 
natuurlijk wel. De Kinderboekenweek 
duurt van 6 tot en met 17 oktober. 
Boekhandel Laan heeft op de eerste 
zaterdag van de Kinderboekenweek 
(9 oktober) twee fantastische auteurs 
gestrikt: Loes Riphagen komt van 
11.00 tot 13.00 uur langs voor de 
peuters en kleuters. Thijs van Marle is 
er voor de kinderen vanaf 7 jaar 
tussen 14.00 en 16.00 uur. Daarover 
volgende maand meer informatie.

Lego®-wedstrijd bij Laan

Boots van Lego® een beroep na en plaats het geheel in een schoenendoos. Dit 
voorbeeld is gemaakt door Djuri Laan en Tijn Bangma. Foto: aangeleverd

Door Henk de Reus

Drie brandweerwagens waren uitge-
rukt om kinderen te begeleiden bij 
het omver spuiten van houten 
brandweermannetjes. Gijs (6) 
verstaat z’n mannetje. In een mum 
van tijd spuit hij het groene deurtje 
van het brandweerhuisje open. 
Hierna is het de beurt aan Sadee (3). 
Ze heeft wat moeite om de zware 
slang in bedwang te houden, maar 
met een beetje hulp van een brand-
weervrouw weet ze de vier brand-
weermannetjes van het podium te 
spuiten. Een trotse blik volgt. Ze ziet 
het best zitten om later zelf ook 
brandweervrouw te worden.

Levensgroot Jenga
Eenmaal op het terrein is er een keur 
aan spelletjes te vinden, zoals een 

levensgroot Jenga- en vier-op-een-rij 
spel, of piratenkoppen gooien. 
Kinderen kunnen zich ook laten 
schminken. Voor degenen die hun 
energie kwijt willen is er een storm-
baan. Ook aan de inwendige mens is 
gedacht. Bij de ijskar, de popcornma-
chine of de snacktruc kan de maag 
worden gevuld.

Sponsoren
Shireen Bruggeling is voorzitter van 
de Oudervereniging en legt de 
bedoeling van het festival uit. ,,In 
coronatijd hebben we een heleboel 
niet kunnen doen. Met het festival 
willen we vooral de verbinding tot 
stand brengen tussen leerlingen, 
ouders, leerkrachten, opa’s en oma’s 
en verzorgers. Hierbij nemen we de 
corona richtlijnen uiteraard in acht. 
Het was nog een hele organisatie. 

Voor de loterij hebben we een aantal 
sponsoren binnen en buiten de 
gemeente bereid gevonden om 
prijzen beschikbaar te stellen. Hier-
voor zijn we ze erg dankbaar.” Het 
blijken niet de minste prijzen te zijn. 
Zo is een weekendje weg één van de 
dingen die gewonnen kunnen 
worden.

Podiumbeesten
Indah (4) zit intussen aan de 
schminktafel. Ze kiest ervoor om er 
als een tijger uit te zien. Als de kleur-
tjes zijn aangebracht en haar een 
spiegel wordt voorgehouden volgt er 
een tevreden blik. Ze geeft aan dat ze 
zich nu ook echt een tijger voelt. 
Verderop vindt een talentenshow 
plaats. 
Op een podium voeren leerlingen uit 
verschillende groepen een eigen 
show op. Enkele podiumbeesten van 
groep 1/2B weten met hun zang- en 
danceact het publiek direct los te 
krijgen. Iedereen danst, zingt en 
klapt mee. De talentenshow vormt 
het sluitstuk van de middag.

Castricum - Om het nieuwe schooljaar in te luiden organiseerde het 
oudercomité van openbare basisschool De Kustlijn afgelopen vrijdag-
middag een spetterend openingsfestival. Zo’n driehonderd personen, 
waaronder leerlingen, leerkrachten, ouders, opa’s en oma’s, beleefden 
een gezellige middag op het schoolplein.

OBS De Kustlijn pakt uit 
bij start nieuw schooljaar

Drukte op het schoolplein waar van alles te doen is. Foto: Henk de Reus

Indah (4) laat zich op vakkundige wijze omtoveren in een tijger. Foto: Henk de Reus
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Met in achtneming van de nog 
geldende coronamaatregelen heeft 
men toch een leuk en gevarieerd 
programma weten samen te stellen. 
Daardoor kan iedereen zoveel mogelijk 
kennismaken met de activiteiten en 
instrumenten.

Theater- en muziekshowcase
Om 11.00 uur start men met een 
instrumentenshowcase in de theater-
zaal van Geesterhage. Een �itsende 

demonstratie van alle muziekinstru-
menten waarop bij Toonbeeld Geester-
hage les kan worden gevolgd. Aanslui-
tend kan iedereen drie instrumenten 
kiezen waarvoor hij/zij deze middag 
een proe�es krijgt. Dit gebeurt in 
groepjes twee (waarbij iedereen maxi-
maal één begeleider mee naar binnen 
mag/kan nemen). Elke proe�es duurt 
vijftien minuten en tussendoor en in 
de pauzes wordt in de theaterzaal 
Koningsduyn een workshop ‘Kids Voice’ 

en een musicalworkshop gegeven. De 
eerste workshop is van het jeugdkoor 
van Toonbeeld, waarbij deze middag 
iedereen kan aansluiten. Nederlands- 
en Engelstalige nummers van bijvoor-
beeld Miss Montreal, Adèle en Ed 
Sheeran worden door deze groep 
gezongen. Bovendien leer je hier basis-
zangtechniek, presentatie en solo- en 
meerstemmig zingen. Tijdens de work-
shop Musical gaat men aan de slag met 
De Leeuwenkoning. Je gaat zingen, 

dansen en acteren op de echte toneel-
vloer van het theater!

Emergo
De hele middag is muziekvereniging 
Emergo in Theater Koningsduyn 
aanwezig om de vele mogelijkheden 
van muzieklessen en hun orkesten aan 
te prijzen. Toonbeeld organiseert in 
samenwerking met Emergo blazers-
klassen, slagwerkklassen en de cursus 
‘Notenkrakers’. Kinderen vanaf 7 jaar 
gaan in de blazers- en slagwerkklassen 
van start met het begin van muziek-
noten lezen, tellen, en samen spelen. 
Bij de blazers met behulp van de blok-
�uit en bij de slagwerkklas met het 
drumstel en pauken, maar ook met 
melodische slagwerkinstrumenten 
zoals de marimba en xylofoon. 
Kinderen vanaf groep 2 (5-6 jarigen) 
kunnen zich aanmelden voor de 
Notenkrakers. In vijftien lessen maak je 
op woensdagmiddag op een speelse 
manier kennis met muziek, ritmes en 
samen spelen.

Beeldende cursussen
Om 15.30 uur bent u welkom bij de 
Beeldende Ateliers van Toonbeeld 
Geesterhage. Hier ligt het accent op de 
volwassen cursist. Voor u is een 
programma samengesteld waarbij u in 
blokjes van twintig minuten kennis 
gaat maken met het gehele aanbod 
van deze afdeling. Met telkens keuze 
uit twee disciplines komt u in aanra-
king met tekenen en schilderen, edel-
smeden, beeldhouwen, striptekenen, 
workshop staalwerkplaats, gra�ek, 
keramiek (zowel handvormen als 
pottenbakken, vilten. Ook is er infor-

matie over verschillende korte work-
shops zoals ‘Kijken is een kunst!’, Het 
goud van Gustav Klimt en Het stilleven 
van Giorgio Morandi.

Laat weten dat je komt
Tussen de proe�essen door kunnen 
bezoekers in het CultuurCafé (en bij 
mooi weer in de binnentuin) luisteren 
naar optredens van leerlingen die al 
wat jaren les hebben. Een leuke manier 
om te zien en te horen wat je kunt 
bereiken. En dit alles onder het genot 
van een lekkere consumptie, want 
iedere deelnemer krijgt een consump-
tiebon voor zichzelf en voor zijn/haar 
begeleider. Om aan alle regels te 
kunnen voldoen en om niemands 
gezondheid op het spel te zetten, dient 
iedereen vooraf het bezoek aan de 
open dag via info@toonbeeld.tv aan te 
melden. Tijdens de open dag zijn bij 
het muziekgedeelte (11.00 uur) de 
hoofdingang en de ingang achter de 
apotheek in gebruik. De bezoekers van 
het beeldende gedeelte (15.30 uur) 
worden verzocht de ingangen van de 
ateliers (Nelson Mandelahof) te 
gebruiken. In het gebouw is duidelijke 
bewegwijzering aanwezig. Om de 
bezoekersstromen te kunnen regelen is 
er looproute van kracht.

Aan het eind van beide programma-
delen (muziek en beeldend) is er gele-
genheid om in te schrijven of om 
afspraken voor (nog) een proe�es te 
maken of om aanvullende informatie 
te krijgen. Kijk op www.toonbeeld.nl 
voor meer informatie. Toonbeeld Gees-
terhage is gevestigd aan de Geester-
duinweg 7 in Castricum.

Castricum - Voor iedereen, jong en oud, die graag een instrument wil (leren) spelen, een langgekoesterde wens 
heeft om te gaan schilderen of zangles wil nemen, organiseert Toonbeeld Geesterhage op zaterdag 18 
september een open dag. Iedereen bij Toonbeeld staat deze dag voor u klaar om u of uw kind te laten zien wat 
er allemaal mogelijk is. Uiteraard kan men zelf alvast proberen om bijvoorbeeld gitaar te spelen, te drummen, 
te beeldhouwen, of striptekenen te leren. Kom kijken wat Toonbeeld allemaal te bieden heeft op het gebied van 
muziek-, theater-, musical-, en beeldende kunst in cursussen, groepslessen en workshops.

Open dag Toonbeeld Geesterhage op 18 september

Zelf diverse muziekinstrumenten uitproberen tijdens de open dag van Toonbeeld. Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Yvonne herinnert zich nog goed het 
eerste bezoek aan het West-Afri-
kaanse land. ,,In de begintijd van 
W.O.L. liepen er enkele kleinschalige 
projecten op het gebied van gezond-
heidszorg en onderwijs. Vrouwen in 
Limmen hadden een corresponden-
tieproject met vrouwen uit dat land. 
De ontvangst in 1996 was overweldi-
gend. De dorpschef van Nimouya 
vertelde iets over het leven in het 
dorp dat vooral voor vrouwen zwaar 
was. Ze wilden graag een graanmolen 
om hun dagtaak te verlichten. Dit 

gold ook voor de vrouwen in het 
dorp Tougué-Mossi, die en passant 
ook nog graag een kraamkliniek 
wilden.” Er vindt ook een ontmoeting 
plaats met onderwijzer Salif Sodré. 
Dit laatste leidt tot de oprichting van 
Développement Sans Frontière (DSF), 
waarmee de samenwerking formeel 
wordt bekrachtigd en een juridische 
status krijgt. Dorpen in Burkina Faso 
kunnen zich bij DSF aansluiten.

Graanmolens en kraamkliniek
Het is Yvonne en haar collega’s er alles 
aan gelegen om de wens (aanschaf 
graanmolens) in vervulling te laten 

gaan. Terug in Nederland organiseren 
ze een Country Fair in Limmen voor 
de graanmolens. De kraamkliniek 
wordt mogelijk gemaakt door allerlei 
acties op het Horizon College. Hier 
werkte Yvonne tot voor kort als 
docente. De acties brengen F 
42.000,-- op. De cheque wordt over-
handigd aan Salif Sodré die inmiddels 
coördinator van DSF is. In 1999 
worden de graanmolens feestelijk in 
gebruik genomen. De vrouwen 
vertellen dat zij nu meer tijd over-
houden voor onderwijs aan hun 
kinderen en alfabetisering van 
zichzelf.

Een jaar later vindt de feestelijke 
opening plaats van de kraamkliniek. 
De dorpelingen hebben zelf meege-
holpen met de bouw. De overheid 
van Burkina heeft een verpleegkun-
dige aangesteld die een jonge vrouw 
uit het dorp opleidt tot vroedvrouw. 
In 2001 keert Yvonne terug naar 
Burkina en is het in de dorpen groot 
feest. Als waardering ontvangt zij van 
de dorpelingen een houten antilope 
kop. Deze moet haar geluk en 
bescherming bieden.

Yvonne: ,,Analfabetisme en onwe-
tendheid zijn een groot struikelblok 
bij de bestrijding van armoede en 
voor de ontwikkeling van het land. 
Toen wij in 1996 met DSF begonnen 
ging in de dorpen nog maar 10% van 
de kinderen naar de basisschool, 
voornamelijk jongens. Van de volwas-
senen in de dorpen kon alleen de 
dorpsonderwijzer lezen en schrijven. 
DSF wilde hier verandering in 
brengen. Zij werd partner van ICCO, 
een grote Nederlandse ontwikke-
lingsorganisatie, en later ook van 
Kinderpostzegels. Onder de leus 
‘Onderwijs voor Ontwikkeling’ zijn we 
met elkaar aan de slag gegaan.”

Schapenproject
Succesvol was het schapenproject dat 
liep van 2000 tot 2013. Yvonne. ,,Met 
dit project hebben we 3000 kinderen, 
voornamelijk meisjes, op school 
gekregen en gehouden. We gaven 
een jong schaap aan de leerling en 
zijn ouders die het gedurende een 
jaar verzorgden. Aan het einde van 
het schooljaar werd het schaap weer 
verkocht en met de winst van het 

groot geworden schaap werd school-
materiaal voor de leerling gekocht en 
een nieuw jong schaap. Wat overbleef 
gebruikten de ouders bijvoorbeeld 
voor gezondheidszorg.”

Lintje
De tomeloze inzet van Yvonne blijft 
niet onopgemerkt. In 2009 ontvangt 
zij een onderscheiding vanwege haar 
20 jarige inzet voor Burkina Faso. Het 
wordt groots gevierd op het kantoor 
van DSF.

Fietsen voor Burkina
In de jaren erop volgend ligt het 
accent op het vervolgonderwijs. In de 
provinciehoofdstad Ouahigouya 
realiseren WOL en DSF een groot 
onderwijscomplex. In 2006 mag 
Yvonne de eerste steen leggen. In 
2010 krijgt het complex een enorme 
boost door de acties van ‘Fietsen voor 
Burkina’. Zo’n twintig deelnemers 
leggen een monstertocht tocht van 
vijfduizend kilometer af van Limmen 
naar Ouahigouya. Het levert 200.000 
euro op voor onderwijs in Burkina 
Faso.

Als vervolgonderwijs kende men 
alleen algemeen voortgezet onder-
wijs in het land, terwijl er juist 
beroepsonderwijs nodig is om het 
land te ontwikkelen. Inmiddels 
beschikt het onderwijscomplex over 
vijf beroepsopleidingen. Echter het 

aantal leerlingen op het beroepson-
derwijs bleef achter. In 2019 starten 
WOL en DSF met steun van Wilde 
Ganzen een promotiecampagne 
waarbij het belang van beroepson-
derwijs voorop staat. Het leidt tot een 
verdrievoudiging van het aantal 
leerlingen.

Jonge ondernemers
Volgens Yvonne ligt er nog een grote 

uitdaging. ,,Werkgelegenheid is er 
nauwelijks in Burkina door het 
ontbreken van een formeel bedrijfs-
leven. Jongeren met alleen een 
vakopleiding blijken niet in staat om 
een eigen bedrijf op te zetten. 
Daarom gaan we jongeren na hun 
vakopleiding trainen in kennis en 
vaardigheden om een eigen bedrijf 
op te zetten. Voor de training is veel 
geld nodig. Het zou bijzonder �jn zijn 
als er mensen zijn die bereid zijn om 
te helpen het trainingscentrum te 
realiseren.’’

Drive
Terwijl Yvonne over Burkina Faso 
vertelt spat de energie en de gedre-
venheid er nog steeds van af. Waar 
komt haar drive vandaan? ,,Ik woonde 
in mijn kinderjaren in Zaandam. Dit is 
een rood bolwerk. Van huis uit kreeg 
ik mee dat je iets moet doen als je de 
wereld wilt veranderen. Ik ben geïnte-
resseerd in andere culturen en na 
mijn eerste bezoek aan Burkina Faso 
was ik meteen verslaafd aan dat land.”

Levenstaak
Als Yvonne wordt gevraagd wanneer 
haar missie is voltooid is het 
antwoord resoluut ‘Nooit’. ,,Ik kan dit 
niet loslaten, zeker omdat ik de resul-
taten en de vooruitgang zie. Het zou 
wel �jn zijn als meer vrijwilligers en 
donateurs onze projecten willen 
ondersteunen. Ook bestaat er grote 

behoefte aan nieuwe bestuursleden 
bij onze stichting. Deze vergrijst 
onderhand. Ik hoop dat zij na het 
lezen van dit artikel contact met de 
stichting opnemen want er is in 
Burkina Faso nog zoveel moois te 
bereiken!”

Ga voor meer informatie naar www.
stichtingwol.com. Een donatie is 
welkom op NL18 RABO 0336426577.

Limmen - Ruim dertig jaar geleden trad Yvonne Zomerdijk (66) toe tot de Stichting Werkgroep Ontwikkelings-
samenwerking Limmen (WOL). Mede door haar tomeloze inzet kwamen een aantal zeer succesvolle projecten in 
Burkina Faso van de grond. Ze kijkt hier met plezier op terug maar geeft ook aan dat haar missie er nog lang 
niet op zit.

Yvonne zet zich al dertig jaar in voor Burkina Faso

Yvonne Zomerdijk met de geluksantilope die zij van de bewoners van Tougué-Mossi kreeg. Foto: Henk de Reus

Promotiecampagne beroepsonderwijs in 2019. Yvonne, samen met een groepje 
leerlingen van de naaischool. Zij fungeerden die dag als gastvrouwen. 
Foto: aangeleverd

Bezoek 2006 aan een van de scholen waar het schapenproject werd uitgevoerd. Ter 
gelegenheid van het bezoek hadden de kinderen hun schaap mee naar school 
genomen. Foto: aangeleverd

Start ‘monster�etstocht’ in 2010 van Limmen naar Burkina Faso. Foto: aangeleverd

In 2009 ontvangt Yvonne een onderscheiding vanwege haar 20-jarige inzet voor 
Burkina Faso. Links naast haar coördinator DSF Salif Sodré. Foto: aangeleverd





Nieuwe EHBO-trainingen
Castricum - Schalkoort Training & Advies is 
sinds 2007 gevestigd in Castricum en heeft 
een passie voor EHBO. Na een lange onder-
breking door COVID-19 hervat men de EHBO-
trainingen volgende maand. Wel volgens de 
RIVM-regels en zeker nog in kleine groepen, 
op basis van de nieuwe EHBO-richtlijnen die 
sinds 1 september gelden.

Louise Schalkoort schreef haar bedrijf in 2007 in 
bij de Kamer van Koophandel en verzorgde met 
haar team sindsdien al heel wat EHBO-trainingen 
in deze regio. Ze verzorgde bijvoorbeeld alle Ro-
de Kruis EHBO-trainingen, BHV-trainingen inclu-
sief brandmodule, speciale trainingen voor sport-
verenigingen en gastouders en workshops EHB-
DD (eerste hulp bij drank en drugsongevallen, 
ook als voorlichting). 
De instructeurs zijn ervaren en enthousiast, geven 

de trainingen interactief, laagdrempelig en met 
een tikkeltje humor. Het accent ligt op het doen. 
Heeft u geen tijd om een volledige EHBO-cursus 
te volgen, maar wilt u wel weten wat te doen bij 
voorkomende situaties? Schalkoort Training & 
Advies verzorgt ook een workshop op maat, met 
de onderwerpen die u interessant vindt of voor 
uw bedrijf relevant zijn. Zeker ook geschikt als 
onderdeel van een teambuilding voor uw per-
soneel. Bijvoorbeeld om te combineren met een 
(outdoor) activiteit of lunch of diner!

Volgende maand staan trainingen gepland in 
Nieuw Geesterhage. Op 8 oktober EHBO-vol-
wassenen / reanimatie en op 15 oktober een kin-
der-EHBO-training. Wilt u meer weten: bel of mail 
Louise Schalkoort (06 29437224 / louise@schal-
koort.net).

Training mindfulness in 
Wijk aan Zee

Wijk aan Zee - Begin november 
2021 start een nieuwe reeks trainin-
gen mindfulness in het Badgasten-
kerkje in Wijk aan Zee. Na een kleine 
twee jaar geen fysieke trainingen te 
hebben kunnen geven, kan het nu 
weer. Trainer Volker Hinten is er blij 
mee: ,,We hebben met elkaar een 
hectische periode beleefd, die nog 
niet op zijn eind is. Eén van de zorg-
wekkende gevolgen van afgelopen 
paar jaar is het verdriet van men-
sen die er direct mee te maken heb-
ben of hadden. Maar ook de twijfel 
en de tweedeling zijn een direct ge-
volg van deze epidemie. Mindful-
ness kan hierin veel betekenen. Het 
volgen van deze training geeft rust, 
ontspanning, relativatie. Het leert je 
om een bewuste, kalme en vrijere 
omgang te hebben met de dingen 
die op ons levenspad komen. En… 

het is enorm leuk om te doen!’’ Vol-
ker Hinten is een gecerti� ceerde 
trainer van de categorie 1, waar-
door het meestal mogelijk is om via 
de ziektekostenverzekering de trai-
ning volledig vergoed te krijgen. In-
teresse? Surf naar www.mindful-
ness-holland.nl voor aanmelding.

Mindfulness in Wijk aan Zee 
 Volker Hinten Mindfulness trainingen 

Lid VMBN Cat.1 
Laad de batterij weer op! 
Neem even een pauze. Haal 
diep adem. Geef je op voor 

de 8 weekse mindfulness trai-
ning. Je vindt het allemaal op 

je mat. 
 

Start: 2 november 2021.  
Locatie: Badgastenkerkje 

Wijk aan Zee 
info via:  

www.mindfulness-holland.nl

Volker Hinten is gecerti� ceerd trainer 
mindfulness categorie 1. Foto: aangeleverd

Tao Dao 
Acupunctuur

• Galblaas problemen
• Onverklaarde klachten

• Stress klachten
Acupunctuurbehandeling geschiedt volgens de corona hygiëne richtlijnen

Heeft u geen tijd om een volledige EHBO cursus 
te volgen maar wilt u wel weten wat te doen bij 
voorkomende situaties? 
Wij verzorgen voor u bij ons op lo-
catie of bij u thuis een workshop 
op maat.

Ook organiseren wij o.a.:
EHBO CURSUS/REANIMATIE/AED
EHBO KINDEREN
EHBO bij drank of drugs
Instructeursopleiding Rode Kruis
BHV opleidingen en trainingen

TEL. 06-29437224 
WWW.SCHALKOORT-ADVIES.NL
Wij werken naar de richtlijnen van het RIVM Wij werken naar de richtlijnen van het RIVM Esthetic Clinic SBCare

Een vrijblijvend adviesgesprek is altijd gratis
Esthetic Clinic SBCare in Castricum: 

Dé Specialist in botox- en fillerbehandelingen!
Esthetic Clinic SBCare •  Prins Bernhardstraat 1 • T 06-37611599 • www.sbcare.nl • info@sbcare.nl

Herfstactie: 
Hyaluronzuur behandeling met korting

Tao Dao Acupunctuur biedt 
behandelingen op maat. 
Foto: aangeleverd

De galblaas is een belangrijk orgaan
Regio - Door de corona-
pandemie zijn operaties 
uitgesteld en enorme 
wachtlijsten ontstaan. 
Zo ook de galblaasope-
raties. Binnen de Chi-
nese geneeskunst is de 
galblaas een belang-
rijk orgaan; het maakt 
onderdeel uit van onze 
gedragingen. Zo staat 
de galblaas voor actief 
zijn, opdrachten uitvoe-
ren en naar voren tre-
den. Door teveel activi-
teit kan de galblaas uit-
geput raken, waardoor 
gebrek aan motivatie 
ontstaat; je moet van 
alles doen maar kunt 
niet overgaan tot actie. 
Ook kunnen er pijnklach-
ten ontstaan aan de zij-
kant van het been; de galblaas steelt energie 
uit zijn energiebaan om toch nog te kunnen 

functioneren.
Binnen de westerse ge-
neeskunst heeft de gal-
blaas een andere func-
tie. Bij aandoeningen zo-
als galstenen of galblaas-
ontstekingen is daar niet 
veel aan te doen, behalve 
de klachten aankijken, let-
ten op voeding of de gal-
blaas eruit halen middels 
een operatie als de klach-
ten ondraaglijk zijn.

Met acupunctuur en Chi-
nese kruiden zijn gebrek 
aan motivatie, vermoeid-
heid, buikpijn ter hoogte 
van de galblaas en galste-
nen te behandelen, zodat 

de galblaas behouden kan 
blijven.

Meer informatie? Tao Dao Acupunctuur 
(www.acupunctuur-annemarie.nl).

Herfsttopper: hyaluronzuur
Castricum - De herfst is in zicht, dus tijd om je huid 
weer eens goed onder de loep te nemen. Een nieuw 
seizoen vraagt om een andere aanpak! Door UV-
schade in de zomer ervaar je wellicht een toename 
van � jne lijntjes in de huid. Het herfstweer kan er ook 
voor zorgen dat je huid droger en do� er wordt. Hy-
aluronzuur gaat huidveroudering tegen zonder che-
mische toevoegingen. Een gezicht verandert dus 
niet van vorm, maar krijgt de vorm en stevigheid 
van weleer terug. Het hyaluronzuur stimuleert de 

aanmaak van collageen (type 1,3, 4 en 7), elastine 
en zelfs vetweefsel. De behandeling is zeer geschikt 
voor huidverbetering in het gezicht, maar ook voor 
de hals, het decolleté, de handen en zelfs de boven-
armen. Het resultaat: een natuurlijke, stevigere huid 
met een mooie glans. Neem voor een persoonlijk 
advies contact op met Saskia Bouwens, MSc. Aan de 
Prins Bernhardstraat 1 in Castricum (06 37611599 / 
info@sbcare.nl).

NAJAARSSPECIAL



Natuurlijke make-up van Lavera
Limmen - Gebruik jij al natuurlijke make-
up? Natuurlijke cosmetica is beter voor 
het milieu en heeft ook grote voordelen 
voor je huid. Doordat het geen syntheti-
sche sto� en bevat, is de make-up van La-
vera ook geschikt voor de zeer gevoeli-
ge huid. 
Door de aantrekkelijke prijzen en de ho-
ge kwaliteit is de overstap naar natuur-
lijke make-up eenvoudig. Met het bre-
de assortiment van Lavera creëer je de 
look waar jij naar op zoek bent. Van een 
natuurlijke uitstraling tot een extraverte 
look; Lavera heeft voor elk wat wils. Na-
tuurlijk is deze make-up ook verkrijgbaar 
bij G&W Gezondheidsdrogist Aker in Lim-
men en met de actie tweede halve prijs 
nu nog super voordelig ook! 

Kom eens langs aan de Kerkweg 16 en 
laat je informeren. Parkeren kan voor de 
deur! Bel voor informatie: 072 5053138.

NAJAARSSPECIAL

De make-up van Lavera bevat geen synthetische sto� en. 
Foto: aangeleverd
De make-up van Lavera bevat geen synthetische sto� en. 

Gebruik jij al natuurlijke make-up? Natuurlijke cosmetica is beter voor het milieu en heeft ook grote voordelen voor je huid.
Door de aantrekkelijke prijzen en de hoge kwaliteit is de overstap naar natuurlijke make-up eenvoudig. Met het brede 
assortiment van lavera creëer je de look waar jij naar op zoek bent. Van een natuurlijke uitstraling tot een extraverte look; 
lavera heeft voor elk wat wils!

Natuurlijke ingrediënten
Geproduceerd in Duitsland
‘Climate-neutral’ product

2e HALVE PRIJS

lavera. Natuur, die je voelt.

100%
gecertificeerde  
natuurlijke cosmetica

Natuurlijke make-up van lavera

Kom eens langs, u kunt parkeren voor de deur!

Natuurlijk kan ook mooi zijn!!

HOMEOPATHIE
REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
GLUTENVRIJ
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
UPS POINT

GEZOND & WEL 
AKER
Kerkweg 16

1906 AW Limmen
072-5053138

Lavera Biologische cosmetica

N A T U U R C O S M E T I C A

2E PRODUCT 
VOOR ½ PRIJS

Op handen en voeten naar binnen en 
rechtop naar buiten
Castricum - Alleen maar spreekwoordelijk bedoeld bovenstaande titel, alhoewel er een 
stukje waarheid in zit. Dat blijkt immers als je met wat gebrek aan voetonderhoud bij ‘He-
althy Nail Salon’ naar binnen strompelt. Een ingroeiende teennagel kan immers behoorlijk 
in de weg zitten en zelfs zeer pijnlijk zijn. Deze schreeuwt echter om een oplossing via een 
behandeling door Ingrid Oosterbeek, de uitbater van boven genoemde salon. Ook van 
eeltplekken kun je behoorlijk last krijgen, wat ook een bezoek rechtvaardigt.

Ingrid vult een groot gat in het vermeend tekort aan pedicures in Castricum en dan ook nog 
vakbekwame gediplomeerde. Ingrid is niet alleen pedicure, maar ook manicure en is gespe-
cialiseerd in probleemnagels bij handen. Je kunt dan denken aan broze, splijtende of bescha-
digde nagels. Ingrid helpt je van je likdoorns, kloven, ingroeinagels en eelt af met een behan-
deling in overleg. Bij ‘Healthy Nail Salon’ vind je alleen natuurlijke producten en dierproefvrij. 
Daarbij heeft zij en haar collega-pedicures geregeld overleg om alle nieuwtjes op het gebied 
van verantwoorde voetbehandeling bij te houden. Ook volgt Ingrid regelmatig cursussen 
om zoveel mogelijk de problemen met de natuurlijke nagel te kunnen behandelen. In de sa-
lon van ‘Healthy 
Nail Salon’ wordt 
gewerkt met de 
nieuwste ap-
paratuur om je 
na behandeling 
huppelend naar 
buiten te laten 
lopen. Een af-
spraak maken, 
dat kan via de 
app, mail of web-
site. Zie daarvoor 
de advertentie 
hiernaast.

Ingrid Oosterbeek klaar voor uw behandeling. Foto en tekst: Aart Tóth

Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)

Trui van zachte 
viscose in vele wint� -
kle� en en gekle� de 
bl� se

P� cho’s in div� se 
kle� en

W� me vesten en 
bodyw� m� s

K� tje jasjes in 
div� se ma� ialen

NAJAARS-
COLLECTIE

Damesmode van maat 36 t/m 48

huppelend naar 
buiten te laten 
lopen. Een af-
spraak maken, 
dat kan via de 
app, mail of web-
site. Zie daarvoor 
de advertentie 
hiernaast.

Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)





NAJAARSSPECIAL

De najaarscollectie van 
Casa Ibiza

Geen zin in een jurk? Kies voor � jne com-
fortabele broeken met of zonder print, 
te combineren met een leuke top en 
een lekker warm vest. Ze hebben diver-
se soorten vesten, lange en korte vesten, 
stoer en grof gebreide vesten en in aller-
lei kleuren. 

Ook voor leuke cadeautjes kun je goed 
slagen bij Casa Ibiza; leuke vaasjes, wind-
lichten, dromenvangers, windgongen, 
wierookstokjes met houders en nog veel 
meer! Voor beautyliefhebbers mooie 
make-up-pallets van W7, vegan produc-
ten van Revuele, bodysprays, Hei Poa oils, 
enzovoort. Zoek je nog een mooie tas, 
een � jne sjaal of een leuke ketting? Ook 
hiervoor zit je goed bij Casa Ibiza!

Als herboren met 
een coupe van Paola’s

Castricum - Bij Paola’s Kapsalon wordt volop 
geknipt, gespoeld, gekleurd en geschoren. 
Het zijn Paola en Roxane die hun kunsten in 
haarwerken vertonen in de gezellig ingerich-
te ruimte aan de Burgemeester Mooijstraat 
24c. De gastvrijheid en gezelligheid straalt er-
van af!

Ook voor � itsende 
highlights, balayage 
en babylights kun 
je bij Paola en Roxa-
ne terecht. Intussen 
volgt het tweetal 
voortdurend nieu-
we bijscholingscur-
sussen, zodat ze up-
to-date blijven in 
haartrends zoals po-
ny, lange bob en na-
tural waves (beach 
permanent) zijn 

geen probleem. Met kleuren als honing-cara-
mel, hoogblond met grijstinten, zelfs kastan-
jebruin, roodtinten, chocoladebruin en git-
zwart. Paola’s Kapsalon is geopend dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur, 
donderdag van 09.00 tot 20.30 uur en zater-
dag van 09.00 tot 16.00 uur.

Ook heren kunnen wor-
den gekortwiekt met un-
dercutt. Of de buzz cut, he-
lemaal met de tondeuse. 
Bel naar 0251 730469 voor 
een afspraak of loop ge-
woon eens binnen. Kort-
om, een bezoekje waard. 
Ook per e-mail (paolas-
kapsalon@gmail.com) zijn 
ze te bereiken. Tot ziens bij 
Paola’s Kapsalon.

Tassen die iets te vieren hebben

Castricum - Ook dit najaar 
zijn er volop tassencursus-
sen en -workshops waar-
aan deelgenomen kan 
worden in het POOKPOOK 
leeratelier van Marieke de 
Vree. Voor nieuwkomers én 
voor gevorderde makers is 
het mogelijk om een lede-
ren shopper, dokterstas of 
kekke handtas in eigen stijl 
te maken tijdens de kor-
te cursussen van vijf dag-
delen.
Marieke geeft zelf het goe-
de voorbeeld met haar superheldin-handtas-
sen en de serie dokterstassen ‘Ouwe koeien’ 
met applicaties van ‘famous cows’ die dit jaar 
iets te vieren hebben. Zij hoopt hiermee de 
cursisten te inspireren tot het maken van een 
eigen bijzondere tas met humor.

Op 18 en 19 september is een groot aantal 

nieuwe tassen van POOKPOOK te zien in De 
Oude Veiling in Aalsmeer, waar de jaarlijk-
se kunstroute plaatsvindt. De complete nieu-
we collectie en méér is te bewonderen tijdens 
de kunsttentoonstelling in de Anna Paulowna-
straat in Castricum in het weekeinde van 20 en 
21 november. Kijk op www.pookpook.nl voor 
uitgebreide informatie en het cursusaanbod.

pookpook.nl

Alle items in de collectie van Casa Ibiza zijn 
uitstekend met elkaar te combineren. Foto: 
aangeleverd

Dorpsstraat 39 • Castricum • www.casaibiza-shop.nl • 06-18176525

Casa Ibiza is een leuke, gezellige 
winkel geïnspireerd door het zonnige 
Spaanse eiland Ibiza. Met vrolijke, 
felle kleuren gecombineerd met 
rustige basic elementen. Wanneer 
je naar binnen loopt waan je je in 
Ibiza met lekkere loungemuziek en 
een Ibiza aankleding. Naast kleding 
zijn er ook cadeauartikelen en 
accessoires te koop. 

Een winkel waar je blij van wordt. Graag tot ziens bij Casa Ibiza!

DE NAJAARS-
COLLECTIE 
IS BINNEN

Castricum - Bij Casa Ibiza vind je ook in het najaar en in de winter de mooiste, leuk-
ste en betaalbaarste kleding. Ook als het wat kouder is kun je een Ibizajurk aandoen, 
je combineert de jurk dan met een lekkere warme maillot, een � jn vest en stoere cow-
boyboots, helemaal leuk!

Een trendy coupe voor zowel dames als 
heren bij Paola’s Kapsalon. Foto: 
aangeleverd

Burgemeester Mooijstraat 24c Castricum - Tel.0251 730469

Paola’s
kapsalon

Heren-dames-
kinderen

met of zonder afspraak

Actie! 
25% korting 

op kleuringen
(geldig t/m 16 oktober 2021)

WWW.PAOLASKAPSALON.NL

Uit de serie ‘Ouwe koeien’: Tas de la Vache, ter ere van het 
100-jarig bestaan van het merk. Foto: aangeleverd



ZORG

Fysiotherapie 
Manueeltherapie
MSU echografie
Shockwave therapie

Complementaire zorg 
Natuur geneeswijze  
Craniosacraal therapie  

Een duidelijke diagnose door echo,- en 
functieonderzoek. Dit geeft inzicht in 
oorzaak, gevolg en oplossing van uw 
lichamelijke klachten aan spieren, pezen en 
gewrichten. Kijk voor meer informatie 

 www.echo-adfysio.nl 
Kennemerstraatweg 464  1851 NG 

gerbrand@echo-adfysio.nl     
tel 06 53106162

E. v.d. craats (tandarts)
H.M. van den Kommer (mondhygiëniste)
(Big- geregistreerd)

Mondzorg Uitgeest
Vrijburglaan 59, Uitgeest

T  0251 31 66 45 
m  06 511 783 84

www.mondzorguitgeest.nl
e-mail: info@mondzorguitgeest.nl

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK - DAGELIJKS BEREIKBAAR - MA. T/M VRIJ VAN 8.15 - 18.00 UUR

mondhygiëniste H.M. v.d. kommer is ook al geruime tijd 
werkzaam in Akersloot. 
Adres: Simon Pauwelslaan 1, 1921 AX Akersloot.

De mondhygiëniste is nu ook toegankelijk zonder verwijsbrief.

gecertificeerd KRM geregistreerd mondhygiëniste 
aangesloten bij de nvm ( Nederlandse vereniging 
van mondhygiëniste) H.m v.d kommer 
mondhygiëniste bachelor of health

De tandarts en de 

mondhygiëniste zorgen 

er samen met u 

voor dat uw gebit mooi, 

gezond en in optimale 

conditie blijft.

Adres: Schelfhoutlaan 25 | Postcode: 1816 LG Plaats: Alkmaar
Website: www.tandartspraktijk- ekkers.nl | e-mail: tandartspraktijkekkers@gmail.com  

Telefoon: 072- 5119401 | Openingstijden: ma. t/m vrij. 8:30 t/m 17:00 uur
Telefonisch bereikbaar op: ma. t/m vrij. van 8:30 t/m 12:30 uur en 13:30 t/m 16:30 uur

G.EKKERS TANDARTS
PRAKTIJK

Wij hopen u te mogen ontvangen in onze praktijk. Tot snel!

Tandartspraktijk Ekkers, gelegen 
in het Hoefplan te Alkmaar, 
neemt nieuwe patiënten aan.

Naast algemene tandheelkunde 
zijn we gespecialiseerd in het 
behandelen van kinderen, mensen 
met angst voor de tandarts en 
lichamelijk  en geestelijk minder-
validen.

Onze missie en visie
Iedere patiënt verdient alle 
aandacht die nodig is, met als 
eindresultaat een gezond en mooi 
gebit. Dit willen we bereiken door:

-  Met een professioneel, maar gezellig en 
hecht team te werken, waardoor de patiënt 
zich ook welkom en op zijn gemak voelt;

-  Een visie voor de lange termijn, in samen-
werking met de preventieassistentes en/
of mondhygiëniste, om op langere termijn 
van een gezond en mooi gebit te kunnen 
genieten;

-  Alle praktijkmedewerkers volgen  
regelmatig cursussen, waardoor de  
kwaliteit van de zorg gewaarborgd 
is en blijft.

Bij ons kunt u terecht voor de volgende 
behandelingen:

• Algemene tandheelkunde
• (Witte) vullingen
• Kronen en bruggen
• Wortelkanaalbehandelingen
• Mondhygiëne
• Paradontitis
• Esthetische behandelingen
• Bleken
• Röntgenfoto’s
• Orthodontie
• Second opinion

Wilt u een verzorgd gebit? 
Neem dan contact met ons op voor een afspraak

COVID-19:
Ondanks het coronavirus kunnen wij u vei-
lig behandelen. U kunt bij ons terecht voor 
zowel nood- als reguliere zorg. Dit omdat 
wij ons, bovenop de normale hygiëne,  
aan aangescherpte maatregelen houden.

UW ZORG IS MIJN ZORG

Mijnzorg24uur thuiszorg.  
Ook bij u in de buurt.

0854001160 | www.mijnzorg24uur.nl

Je werkt in een sfeer van rust in een huiselijke omgeving samen met de professionals aan een zo optimaal 
mogelijk verblijf voor de gasten. In ’tHuis Lioba ondersteun je gasten bij wie de verzorging in de thuissituatie 
even niet mogelijk is. In het hospice gaat het om de verzorging tijdens de laatste levensfase. Vooral in ’tHuis 
Lioba is op dit moment behoefte aan nieuwe vrijwilligers. 

Wij onderzoeken met jou wat je de meeste voldoening geeft.

Maak een afspraak via:
info@thuis-lioba.nl        www.thuis-lioba.nl
072-2029163        www.hospice-alkmaar.nl

’tHuis Lioba in Egmond Binnen en Hospice - Alkmaar zijn op zoek naar vrijwilligers op allerlei gebieden. 

gesprekken voeren

, een oase van rust

Onze gasten genieten van
jouw kwaliteiten

verzorgen
koken bezoek ontvangen
aandacht geven huishouden
levenservaringen delen

Info@thuis-lioba.nl
www.thuis-lioba.nl
072-2029163
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Wij onderzoeken met jou wat
je de meeste voldoening geeft.

Maak een afspraak via:
info@thuis-lioba.nl
www.thuis-lioba.nl
072-2029163
www.hospice-alkmaar.nl

Je werkt in een sfeer van rust in een huiselijke omgeving 
samen met de professionals aan een zo optimaal mogelijk 
verblijf voor de gasten. In ’tHuis Lioba ondersteun je gasten 
bij wie de verzorging in de thuissituatie even niet mogelijk is. 
In het hospice gaat het om de verzorging tijdens de laatste 
levensfase. Vooral in ’tHuis Lioba is op dit moment behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers.

• verzorgen
• bezoek ontvangen
• huishouden

’t Huis Lioba in Egmond-Binnen en Hospice Alkmaar zijn op 
zoek naar vrijwilligers op allerlei gebieden.

• gesprekken voeren
• koken
• aandacht geven
• levenservaringen delen

Sinds 2017 zijn al veel mensen de oprijlaan 
naar het Sint Liobaklooster in Egmond-
Binnen opgereden en ze raken niet uitge-
praat over hoe bijzonder ze het er vinden. 
Niet alleen de gasten, ook de vrijwilligers en 
professionals ervaren de rijkdom en de rust 
van de plek en koesteren de manier waarop 
de zorg ingevuld kan worden. Er zijn vier 
gastenkamers, 
waarvan één 
kamer geschikt is 
voor echtparen. 
De dag verloopt 
zoals de gasten 
dat zelf aangeven. 
Alles mag, niets 
moet. De vrijwil-
ligers zetten zich 
met hart en ziel in 
om het de gasten 
naar de zin te 

maken.

Zou u vrijwilliger willen zijn in ‘t Huis Lioba 
of heeft u een zorgvraag voor uzelf, een 
naaste of voor een cliënt? Neem contact op 
(072 2029163 / info@thuis-lioba.nl / www.
thuis-lioba.nl) voor meer informatie.

Egmond-Binnen - In ‘t Huis Lioba wordt tijdelijke vervangende mantelzorg aangeboden. 
Er verblijven gasten die aansterken of herstellen van hun ziekte terwijl de verzorgers thuis 
op adem kunnen komen. Dit heet palliatieve respijtzorg.

Ervaar de bijzondere zorg 
in ‘t Huis Lioba

’t Huis Lioba is gevestigd aan de Herenweg 785 in Egmond-Binnen. 
Foto: aangeleverd
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Nieuw bij SHOES 
                    Van den Broek

De verrassende nieuwe 
collectie van Loliyo

Castricum - SHOES heeft voor de komen-
de herfst weer een mooie collectie sa-
mengesteld. Voor dames korte laars-
jes, veter-boots en sneakers in diverse 
herfsttinten zoals bordeaux, zwart, mos-
groen, taupe en bruin. De modestijl is zo-
wel stoer als vrouwelijk. Vervaardigd van 
zacht nappa-, nubuck- en lakleder. Gro-
tendeels allen met uitneembaar voetbed 
en in diverse breedte maten.

Het merk Caprice heeft een nieuw ontwikkelde 
technologie toegepast, het CLIMOTION®-systeem. 
CLI (klimaat), (E-)MOTION (beweging en gevoel). 
Dit systeem biedt een dynamische combinatie van 
zachtheid, � exibiliteit, demping en klimaatregu-
latie, hetgeen zorgt voor een onvergelijkbare loo-
pervaring. Voor de heren is er een mooie sportie-

Beverwijkerstraatweg 6 
1901 NJ Castricum

T. 0251-650 190
Op maandag gesloten.

www.shoesvandenbroek.com

SHOES
VAN DEN BROEK

Sinds 1974

Een kleine greep 
uit onze 

najaarscollectie:

 

GRISPORT - HEREN
Leren instapper  - Zwart 
Uitneembare binnenzool      
    - Active Waterdicht

                      € 99,-
GAASTRA - HEREN
Leer -   Cognac combi
Uitneembare binnenzool

                      € 89,-

CAPRICE
Leer  -  Zwart
Dubbele rits en veter

             € 89,-

CAPRICE
Leer  -  Taupe
Uitneembare 
binnenzool

             € 89,-

CAPRICE
Nubuck Leer  - 
 In Zwart en Bruin
Uitneembare binnenzool

                      € 89,-

MARCO TOZZI 
Leer -  Zwart
Rits en veter

               € 69,-

MARCO TOZZI
Leer -  In Zwart en 
Chestnut

             € 79,-

CAPRICE 
Leer suède – Taupe 
Uitneembare binnenzool

               € 69,-

CAPRICE
Leer Nubuck -  
Wine

             € 79,-

GRISPORT - HEREN
Leer  -  Zwart  -  Active 
Ultralight. Uitneembare 
binnenzool

                      € 99,-

www.loliyo.nu 

Betaalbare damesmode 
voor jong en ouder

Kleine en grote maten 
(maat 38 tot 52)

etaalbare damesmode etaalbare damesmode 
voor jong en oudervoor jong en ouder

Kleine en grote maten 
voor jong en ouder

Kleine en grote maten 
voor jong en ouder

Kleine en grote maten 

DE NIEUWE 
NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN!

K. Wilhelminastraat 1 
(hoek Middelweg) Uitgeest

06-24566202 • info@loliyo.nu
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 

10.00-17.30 uur, zat. 10.00-17.00 uur

Uitgeest - Het is eigenaresse Helma Lute 
weer gelukt om een prachtige collectie 
voor het najaar in te kopen. In de gezel-
lige en sfeervol ingerichte winkel aan 
de Koningin Wilhelminastraat 1 han-
gen de leukste items voor de komen-
de maanden, met natuurlijk alle huidi-
ge modekleuren en volop combinatie-
mogelijkheden. Een stoere herfst- en 
wintercollectie, die zich kenmerkt door 
de zachte uitstraling. Het is een verras-
sende collectie, met voor ieder wat wils, 
van jong tot ouder.

Helma heeft inmiddels al heel wat jaren er-
varing in de kledingbranche. Ze kan haar 
klanten dus heel goed van advies voor-

zien. In haar winkel Loliyo voelt ze zich als 
een vis in het water. ,,Dit is wat ik altijd al 
wilde! Ik werkte eerder onder meer met 
bruidskleding en later ook in een kleding-
winkel. Maar op deze plek een eigen win-
kel is natuurlijk helemaal leuk.” De nieuwe 
najaarsmode hangt prachtig op kleur en 
wordt door Helma iedere week aangevuld 
vanaf verschillende adressen in Amster-
dam. De collectie bevat kleding in de ma-
ten 36 tot 50 en als iets net iets te wijd of te 
lang is, gaat Helma achter de naaimachine 
zitten om het kledingstuk aan te passen.

Voor wie een vriendin wil verrassen, lig-
gen er cadeaubonnen klaar. Helma: ,,Ik 
vind draagbare en betaalbare mode be-

langrijk. Je vindt hier het 
wat degelijker kleding-
merk Blue Seven, maar er 
zijn bijvoorbeeld ook vlot-
te spijkerbroeken vanaf 
29,95 euro. 
Verder tassen, sieraden en 
riemen, maar ook schoe-
nen. Een leuke bijkom-
stigheid is dat men met 
de stempelkaart ook nog 
eens korting kan krijgen.” 
Geregeld verlaten klanten 
met een compleet nieuwe 
out� t blij het winkelpand. 

Volg Loliyo op Facebook  
en instagram voor de 
nieuwste items en even-
tuele prijsvragen en kijk 
op www.loliyo.nu voor 
uitgebreide informatie 
over de winkel.

De mooiste items voor dit najaar bij Loliyo. Foto: aangeleverd

Hizi Hair
Geesterduin 21, 
Castricum
www.hizihair.nl
Boek je afspraak 
online op 
www.hizihair.nl

Maak kennis met 
Hizi Hair Castricum
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ve collectie samengesteld met 
onder meer de merken Gaastra 
en Grisport. De nieuwe Active lijn 
van Grisport heeft een speciale 
zool-opbouw die zorgt voor een 
uniek draagcomfort en uitmun-
tende steun. Alles met een uit-
neembaar voetbed en in diver-
se breedte maten. En niet te ver-
geten de wandelschoenen en vei-
ligheidsschoenen voor dames en 
heren. Kom langs in de winkel aan 
de Beverwijkerstraatweg 6 (bij de 
spoorwegovergang).
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IJmuiden - Momenteel worden elke 
vrijdag op NPO 2 oude amateur�lms 
uitgezonden. Sommige zwart-
wit�lms zijn al bijna honderd jaar 
oud. Op die manier krijgen we een 
mooi beeld van onder meer het fami-
lieleven uit lang vervlogen tijden, 
van kamperen op de hei tot 
schaatsen in de polder. Foto Loek 
Anderson is al zeventien jaar actief 
met het digitaliseren van oude fami-
lie�lms. Omdat de klanten zeer 
tevreden zijn over het resultaat 
groeit de klantenkring gestaag. Daar-
door komen de mensen uit de wijde 
regio van Heiloo tot Hoofddorp hun 
oude dierbare herinneringen bij Loek 
brengen.
Op de foto bij dit artikel staat Loek 

naast de allernieuwste scanner die 
gebruikt wordt om uw dierbare �lms 
te digitaliseren. Dit gebeurt onder 
toeziend oog van een speciaal opge-
leide operator, in een aparte ruimte 
in verband met de privacy. De oude 
�lms worden eerst stofvrij gemaakt, 
daarna gescand en gedigitaliseerd. 
Eventuele breuken worden gratis 
hersteld. Wanneer de �lms zijn over-
gezet op een USB-stick kan het fraaie 
resultaat thuis op de tv heel 
eenvoudig worden bekeken. Kom 
met uw �lms naar de gezellige 
winkel aan de Trompstraat 1-5 in 
IJmuiden. Loek geeft u antwoord op 
alle vragen, inclusief een gratis prijs-
opgaaf en altijd een leuke korting. 
Telefoon: 0255 535818.

ude films kijken lij t leuk
Loek Anderson bij de scanner. Foto: aangeleverd

Limmen - In navolging op de vlag-
genmast in het Heer Derckplantsoen 
in Akersloot in april 2018, bood huur-
dersvereniging Li-Ak van Kennemer 
Wonen de bewoners van het 
complex Duc van Tol in Limmen een 
vlaggenmast aan. Bewoonster Thea 
Rosier, tevens secretaris van de huur-
dersvereniging HVW, licht toe: ,,Het 
complex bestaat uit achttien sociale 
en energie neutrale huurwoningen. 
Er wonen hier zowel jongeren als 
ouderen erg naar hun zin.” Gerda 
Kuyper, voorzitter van Li-Ak, vult haar 
aan: ,,Ook nu is de vlaggenmast een 
welkomstgeschenk van de huurders-
vereniging aan de bewoners. 

Daarvan zijn Jan en Yvonne Valkering 
bereid gevonden om het beheer op 
zich te nemen.” Uiteraard mochten 
Jan en Yvonne voor het eerst de vlag 
hijsen. Dat gebeurde zaterdag rond 
de middag, nadat het einde van een 
�inke regenbui werd afgewacht. 

Yvonne: ,,Wij zijn voor het beheer 
benaderd door Gerda en hopen nog 
vaak bij lief en leed te mogen 
vlaggen. De sfeer en saamhorigheid 
in ons complex zijn overigens erg 
goed. Een keer per jaar houden we 
een barbecue en we hebben een 
buurt-app waar veel gebruik van 
wordt gemaakt.” Tekst: Hans Boot

lag in to  ij uc van ol
Jan en Yvonne Valkering hijsen voor het eerst de vlag. Foto: Hans Boot

LEZERSPOST

Er zal veel meer verkeer door de Burgemeester 
Mooijstraat gaan nu de Dorpsstraat autoluw is 
gemaakt. Ik heb daartoe alle collega’s in het centrum 
gevraagd om hun vervoerders te verzoeken hen in de 
ochtend te laten beleveren. Ik zou omwonenden advi-
seren hetzelfde te doen voor hun (web)bestellingen. Bij 
DHL kun je namelijk vaak levering vóór 11.00 uur 
kiezen. Ik zou ervoor pleiten dat de boa’s meerdere 
keren per dag komen controleren of omwonenden en 
winkeliers hun auto laten staan door bijvoorbeeld hun 
blauwe parkeerkaart ‘door te draaien’, zodat de vele 
vervoerders en de klanten die met de auto komen 
wellicht nog een (tijdelijke) plek kunnen vinden. Zoals 
bijna alle collega-winkeliers van ons winkelcentrum, 
dus ook ikzelf, dit ook in onze petitie aan de burge-
meester hebben aangegeven.
De gemeente zou daartegenover zich voor die omwo-
nenden en winkeliers kunnen inzetten om een (semi)
permanente parkeerplek in de parkeergarage De 
Gouden Stulp voor een betaalbare prijs te kunnen 
verkrijgen. Daar is namelijk nog plek genoeg om te 
parkeren. Maar dan nog zal het vele extra uitgaande 
verkeer uit onze Burgemeester Mooijstraat, wat de 
Stationstraat/Mient opgaat, tot extra veel problemen 
zorgen, want er gaat nu door die laatste straat juist veel 

extra verkeer. 
Eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast. Autoluw wordt 
het daar zeker niet. Bijgevoegd tevens een foto van 
Sander van Aldor Verlichting. Hij wees mij op één van 
de drie verkeersborden die een onvolledige boodschap 
geeft, want er is maar een heel klein gedeelte van de 
Dorpstraat afgesloten. Een aantal ondernemers vreest 
dat de klant hen daardoor links laat liggen.

Hans Laan

Dorpsstraat autoluw

De boodschap op dit verkeersbord is niet volledig. 
Foto: Sander Ju�ermans

Egmond - Dat bij Charon Uitvaartbe-
geleiding alles mogelijk is, is onder-
tussen bekend. Nabestaanden 

konden bijvoorbeeld hun overledene 
met de loopkoets naar zijn laatste 
rustplaats begeleiden. Nu heeft 

Charon ook een eigen oldtimer 
VW-busje voor het vervoer van de 
overledene. Hoeveel mensen zullen 
niet in hun jonge jaren met dit soort 
busje op vakantie zijn gegaan. En ook 
nu zien wij steeds meer jongeren die 
zich aangetrokken voelen tot dit 
busje. Hoe mooi is het dan, dat je in 
een zelfde soort busje door je dier-
baren naar je laatste bestemming 
gereden kunt worden. Wil je het busje 
van dichtbij en binnen bekijken, 
neem dan een kijkje in de stal op 
Natuurbegraafplaats Geestmerloo in 
Koedijk. 
Kijk op de inspiratiepagina op www.
charonuitvaartbegeleiding.nl voor 
meer foto’s van dit leuke busje. 
Charon Uitvaartbegeleiding is dag en 
nacht bereikbaar via telefoonnummer 
06 21516130.

n usje naar laatste rust laats

Met deze oldtimer worden nu overledenen vervoerd. Foto: aangeleverd

Castricum - Michael van Praag, oud-
voorzitter van Ajax, UEFA en KNVB, 
bracht vorige week een bezoek aan 
woonzorgcentrum De Santmark. 
Het bezoek was vanwege de corona-
beperkingen al een keer uitgesteld, 
maar nu was het dan eindelijk zo ver. 
De bewoners waren al bijtijds naar 

het restaurant gekomen en hadden 
vooraf hun vragen genoteerd om aan 
de voetbalcoryfee te stellen. 
Op zijn typerende eigen wijze 
vertelde hij zijn levensloop en hoe hij 
bij Ajax terecht was gekomen. 
Evenzo deelde hij op een mooie 
manier zijn ervaringen als voorzitter 

van Ajax, de KNVB en de UEFA met 
de bewoners, die er zichtbaar van 
genoten. Na zijn presentatie deelde 
hij zijn boek uit, een biogra�e over 
zijn leven en het voetballen, uiter-
aard voorzien van zijn handtekening. 
De bewoners genoten van dit bijzon-
dere bezoek.

ic ael van raag in e antmark
Michael van Praag in De Santmark. Foto: aangeleverd
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In onze serie over familiebedrijven gevestigd in onze gemeente, wederom een a�evering met drie generaties die ruim 91 jaar deel uitmaken van familieondernemingen. Ditmaal de familie de Graaf met een 
rijke historie tot aan de huidige winkel in de Torenstraat en Elektrotechniek op de Ruiterweg.

Door Aart Tóth

Vanaf die tijd ging het eigenlijk alleen 
maar bergopwaarts met uitbreiding 
van belendende panden in de Toren-
straat en zelfs een �liaal in Wormer-
veer. Het was niet alleen meer ‘De 
Graaf elektrotechniek’ maar intussen 
‘Expert de Graaf’ na aansluiting bij 

die inkoopcombinatie. ‘De Graaf elek-
trotechniek’ behoort daarbij, maar 
heeft meer een technische taak in het 
geheel met installatiewerk in de 
verbouw en nieuwbouw. Er volgden 
wat verbouwingen in de jaren 90 en 
opvolgend tot laatstelijk 2020 tijdens 
de coronalockdown. Eigenlijk wordt 
de verkoopruimte constant aange-
past, naar de verandering in arti-
kelen. Zo is er een prachtige show 
van inbouwkeukenapparatuur, met 
zelfs eigen monteurs voor de 
montage. Allemaal om bij de tijd te 
blijven qua technieken en de snelle 
ontwikkelingen in apparatuur. Totaal 

zo’n 45 medewerkers.

Vroeger
Jaap en Cor de Graaf startten dus in 
1930 op de Overtoom 15 in 
Castricum, 1933 in de Bakkummer-
straat 91A, de locatie die na een slui-
ting in 1960 weer een heropening 
meemaakte. Intussen was de winkel 

in de Torenstraat 34 op 8 mei 1952 
geopend, waar men tijdens het 
WK-voetbal 1954 met meutes tegen 
de etalageruit gedrukt stond om de 
tv-beelden te bekijken. Een televisie 
was toen nog een uitzondering in 
een Castricumse huiskamer. De 
winkel aan de Torenstraat 34 ging per 
27 september 1958 naar de Toren-
straat 54. Een grote stap in 1968 toen 
De Graaf zich aansloot bij inkoop-
combinatie Expert, hetgeen ook 
alweer 53 jaar geleden is. Rond 1970 
werd de winkel te klein en werd een 
voormalige kruidenier erbij 
getrokken en in 1980 de kapperszaak 

van Boddeke. De winkel aan de 
Torenstraat 34 werd weggedaan. Het 
betekende een ommekeer in het 
aanbod, met uitgebreide service en 
cursussen voor personeel, wat weer 
bijdroeg aan de service en kwaliteit 
richting consument. Intussen alweer 
1980 wanneer het 50-jarig bestaan 
werd gevierd met een dagje uit met 
het gehele personeel. Robert de 
Graaf kwam in 1993 de directie 
versterken en in 1995 nam Eric de 
Graaf de Installateurstak van De Graaf 
voor zijn rekening, die intussen aan 
de Ruiterweg 36A gevestigd was en 
nog is. Danny werd verantwoordelijk 
voor de winkeltak en is dat nog 
steeds. Robert werd rond 1996 alge-
meen directeur, na een tijdje 
meelopen met vader Aad.

Toekomst
Intussen geheel ingericht om de 
klant zoveel als mogelijk persoonlijk 
voor te lichten en van service te voor-
zien. Er zijn zelfs gezellige zitplekken 
om klanten rustig bij een gewenst 
bakje ko�e te kunnen voorlichten. 
,,Dat is verschrikkelijk belangrijk, 
persoonlijk contact met de klant en 
voorlichting geven. Dat is onze kracht 
bij de lokale klanten, maar intussen 
ook in de regio. Daarbij is het ook 
nog mogelijk via internet te 
bestellen”, volgens Danny de Graaf. 
Tegen de verwachting in heeft 
COVID-19 met zijn beperkingen geen 
negatieve invloed gehad op de 
omzet. De telefoonlijn stond dage-
lijks roodgloeiend met vragen, maar 
ook zelfs bestellingen. In latere 
instantie was het mogelijk klanten op 
afspraak te helpen, hetgeen wel 
prettig bleek omdat er nooit sprake 
was van een piek waarbij klanten 
moesten wachten. ,,Wij zien de 

toekomst dan ook met veel 
vertrouwen tegemoet, zeker met de 
razendsnelle ontwikkelingen op 
witgoed- en bruingoedgebied. Deze 
ontwikkelingen zorgen er ook voor 
dat onze klanten ons ook altijd graag 
opzoeken voor advies en oplos-
singen. Bij ons is verkoop niet alleen 
iets afrekenen maar we proberen 
altijd een totaal oplossing te bieden.’’

,,Tenslotte gaat het erom dat uitein-
delijk iedereen tevreden gebruik kan 
maken van zijn aankoop. Online is 
Expert ook enorm aan het groeien, 
maar het unieke is dat alle online 
aankopen lopen via de lokale Expert-
winkel. Natuurlijk voor de snelheid 
directe leveringen via centrale maga-
zijnen, maar altijd met een deur 
dichtbij om bij aan te kunnen 

kloppen. Ook onze eigen service-
diensten komen langs voor een 
vakkundige installatie. Daarmee 
onderscheiden wij ons duidelijk van 
de grote ketens qua klantgerichtheid, 
mede door een eigen serviceteam 
dat apparatuur voor u aansluit en 
probleemoplossend werkt”, volgens 
Danny aanvullend. Natuurlijk bent u 
als consument intussen nieuwsgierig 
geworden wat dan wel die kwaliteit 

en keuze is. Welnu, dat kunt u vinden 
op www.expert.nl/castricum, waarbij 
de site eigenlijk een verlengstuk is 
van de winkel. Even bellen kan ook 
naar 0251 651441. Mailen kan ook 
naar castricum@expert.nl. Met een 
groeiend aantal inwoners van de 
gemeente Castricum, intussen bijna 
37.000, �jne zekerheid in de 
toekomst.

Castricum - Het begon eigenlijk allemaal op de Overtoom 25 in 1927 toen Jacobus Cornelis de Graaf (1909, Ome 
Jaap) een winkel begon aan het begin van het radiotijdperk en zijn broer Cornelis Jacobus (1914, Ome Cor) een 
paar jaar later bij hem kwam werken. Het assortiment bestond hoofdzakelijk uit muziekinstrumenten plus het 
installatiebedrijf. Vanaf 1930 werd het meer een winkel op elektronisch gebied. Het �liaal kwam er in 1934 aan 
de Bakkummerstraat 91A in Bakkum, dat er tot 1970 gevestigd bleef. Ome Cor verplaatste intussen de winkel 
van de Overtoom naar de Schoolstraat en in 1952 naar nummer 34 in de Torenstraat. Dat werd in 1957 Toren-
straat 54. Intussen was Aad de Graaf (1937) zich vanaf zijn vijftiende al in het installatiebedrijf aan het 
vermaken. Na het vertrek van Ome Cor ging de vennootschap over in een besloten vennootschap, met Aad de 
Graaf, zijn broer Jos en neef Nico de Graaf.

Uitdaging De Graaf ligt op groeiende Expert-koers

Jaap en Cor de Graaf voor de eerste winkel aan de Overtoom 25. Foto: Werkgroep Oud-Castricum

Van links naar rechts Aad de Graaf met zonen Eric (1965), Robert (1964) en Danny 
(1970). Rechts Jos, de broer van Aad. Foto: Werkgroep Oud-Castricum

De etalage van de winkel aan de Torenstraat 34. Foto: aangeleverd

Een deel van het huidige winkelpersoneel met geheel links in de spotlight Danny de 
Graaf. Foto: Aart Tóth

De huidige leiding van familie De Graaf in vol ornaat: van links naar rechts Eric, 
Danny en Robert de Graaf. Foto: Aart Tóth



Castricum - Het hele jaar door kun je de natuur in huis halen met de prachtige kwaliteits-
bloemen van Gerda Adrichem en haar team. Bloemen 22 is hét adres voor een fraai boeket, 
een mooie plant of diverse accessoires, zoals vazen, bloempotten en nog veel meer leuks. 
Boeketten worden geheel naar eigen voorkeur ter plaatse gemaakt met vakkundig advies 
qua samenstelling en verzorging. De winkel is geopend op maandag van 12.00 tot 18.00 
uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 
uur. De winnaar van onze puzzel kan dit keer een prachtig boeket van Bloemen 22 tege-
moet zien!
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. varkensvlees; 7. ergens tegen gekant zijn; 12.
reuzenslang; 13. eirond; 14. roem; 15. voorzetsel; 17. haar-
loos; 19. groot natuurbos; 21. inhoudsmaat (afk.); 22.
niets(nut); 24. deel van een auto; 27. maat voor aardappelen;
28. dierenverblijf; 30. sociaal economische raad (afk.); 31.
redactie (afk.); 32. verlangen (hoop); 33. deel van etmaal; 35.
navigatiemiddel; 37. tuimeling; 38. stalen ros; 41. toiletartikel;
42. bokaal met visjes; 44. deel van een jaar; 46. deel van het
gebit; 47. koningin van de Griekse goden; 48. hecht geheel;
49. rivier in Duitsland; 50. insectenlarve; 52. wrede romeinse
keizer; 54. gelaatsuitdrukking; 56. karaat (afk.); 58. bestuur
van een staat; 61. scheepsvloer; 62. mannelijk huisdier; 64.
snijwerktuig; 65. kiezelzandsteen; 67. oorlogstuig; 68. grap-
penmaker; 70. soldatenkost; 72. oude vochtmaat van vier
ankers; 73. militair ziekenhuis; 76. groef (rillijn); 77. gods-
dienst (afk.); 78. lading van een schip. 79. aardig en schattig;
81. heden; 82. aardkluit; 83. muggenlarve; 84. tennisterm; 86.
periode van mooi weer kort voor de herfst; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. financier van een sportclub; 2. getijde; 3. keu-
kenmeester; 4. open plek in een bos; 5. ingedijkt stuk land; 6.
eiland in Indonesië; 7. nogmaals; 8. elitegroep; 9. plechtige
belofte; 10. Rolls Royce (afk.); 11. bedrag; 16. gegraven
waterbron; 18. lokspijs; 20. bejaard; 21. iel en mager; 23.
handwarm; 25. land in Azië; 26. openbaar vervoermiddel; 27.
zuivelproduct; 29. iemand zonder werklust; 32. droogmachi-
ne; 34. klein hert; 36. hertensoort; 37. deel van een vis; 39.
water bij Amsterdam; 40. plaats in Engeland; 42. familielid;
43. uilensoort; 45. ijshok op een vissersboot; 46. metaalsoort;
51. binnenvaartuig; 53. vertragingstoestel; 54. eerste mens in
de ruimte; 55. hetzelfde; 56. legerplaats in open veld; 57.
kampeerverblijf; 59. rivier in Duitsland; 60. gefaald; 62. kerk-
bediende; 63. plaats in Overijssel; 66. recht stuk in een vaart;
67. woud; 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71.
zachte metaalsoort; 73. graanstengel; 74. inval (bedenksel);
75. laatst (volkstaal); 78. paleis in Apeldoorn; 80. heftig en
krachtig; 82. personeelszaken (afk.); 85. technische universi-
teit (afk.).

Kwaliteitsbloemen bij Bloemen 22

Puzzel mee en maak kans op een prachting boeket van 
Bloemen 22! Mail de oplossing voor maandag 20 september 
naar puzzel@castricummer.nl

Gerda Adrichem van Bloemen 22. Foto: Aart Tóth
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Deze bijzondere zoek- en ontdekwan-
deltocht was de start van het nieuwe 
thema in de kleutergroepen van 
Helmgras over kabouters en de herfst. 
De kleuters gaan voor het eerst buiten 
de school op pad. Voor hen een 
bijzondere ervaring! De kinderen 
zoeken onder andere uit waar kabou-
ters Pim en Pientje wonen, voelen aan 
het mos en gaan op zoek naar 
paddenstoelen. Om het kabouter-
thema in de klas vorm te geven, 
denken de kinderen mee aan de 
inrichting van de groep. Eerst maken 
ze een woordweb met woorden die te 
maken hebben met het thema. Vervol-
gens kiezen de kinderen zelf hoe ze de 

werkhoeken kunnen inrichten. Er 
komt een kabouterhuis voor rollen-
spel en een kabouterwinkel, waar arti-
kelen uit het bos te koop zijn. Aan de 
ontdektafel wordt gerekend met 
kastanjes en bij de verteltafel spelen 
de kinderen verhalen uit prenten-
boeken na. Door op deze manier met 
thema’s te werken, zijn de kinderen 
heel betrokken bij het onderwerp en 
wordt voorkennis die de kinderen al 
hebben geactiveerd. Door zaken rond 
het thema met elkaar in verband te 
brengen, ontstaat er ook in het brein 
van de kinderen een web van associa-
ties, waarbij ze relatief gemakkelijk en 
snel nieuwe dingen leren.

Kleuters Helmgras gaan 
op ontdekkingstocht
Castricum - Op 7 en 8 september gingen de kleuters van kindcentrum 
Helmgras op avontuur in het Noord-Hollands Duinreservaat. Gewapend 
met een rugzak met spannende opdrachten en onderzoeksmaterialen en 
met een rode puntmuts op, liepen de kleuters de uitgezette wandeling 
bij bezoekerscentrum De Hoep.

Kleuters van kindcentrum Helmgras op zoek- en ontdekkingstocht bij De Hoep tijdens de start van het kabouterthema. 
Foto: aangeleverd
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Door Joop Bakker

Men speelde nog geen drie minuten 
of Adelbert kreeg net buiten de 16 
een vrije trap. Het schot werd in 
eerste instantie gekeerd door de 
keeper, maar de terugvallende bal 
werd door Adelbert alsnog inge-
schoten; 1-0. Er waren meerdere 
kansen voor FCC in de wedstrijd om 
gelijk te komen, echter zie je dan dat 
het de tegenstander wel lukt. In de 
40ste minuut is het Adelbert dat uit 
een counter de voorsprong vergroot 
naar 2-0. Nog geen drie minuten 

later is het Thom Heling die met een 
prachtig schot van wel dertig meter 
afstand, hard en strak in de rechter 
winkelhaak scoort; 2-1. 
Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft gaat het in de 
beginfase gelijk op, echter door het 
neerhalen van een Adelbertspeler in 
het strafschopgebied kreeg men de 
mogelijkheid om de score verder te 
vergroten. Nick Kramer schoot deze 
in eerste instantie op de lat, maar de 
scheidsrechter vond dat deze over-
genomen mocht worden en in 
tweede instantie schoot Kramer hem 

nu wel onhoudbaar in; 3-1.
Hoe ongelukkig het al verschillende 
keren was gelopen, is het in de 79ste 
minuut wederom raak. Hands in het 
strafschopgebied van FCC, Adelbert 
kreeg wederom weer een penalty. 
Tay Tervoort, die hem strak inschiet 
in de linkerhoek, ziet hem er prachtig 
uitgetikt worden door Mats Kwanten. 
Er moest echt wat gebeuren om deze 
wedstrijd toch nog met een goed 
resultaat over de streep te trekken.
De trainers van Castricum brachten 
Mathijs Mulder en Ernst Buijnsters in. 
Deze twee spelers lieten meteen van 
zich horen. Het is Mathijs Mulder in 
de 83ste minuut die zich vrij speelt 
op het middenveld en een loep 
zuivere pass op de op scherp staande 
Elario Zweet geeft. Hij gaat alleen op 
de keeper af en maakt het prima af; 
3-2. Vervolgens is het Ernst Buijnsters 
die in het strafschopgebied snoei-
hard uithaalt en zijn schot op de 
armen van een Adelbertspeler ziet 
belanden. Een zuivere penalty, maar 
waar de scheidsrechter aan de 
andere kant er continu voor �oot gaf 
hij hier niet thuis. Nog geen twee 
minuten later is het wederom Ernst 
Buijnsters die niet te stoppen is en 
binnen de 16 wordt neergehaald. 
Hier kan de scheidsrechter niet meer 
omheen, hij geeft terecht de penalty. 
Deze word snoeihard door de zelf-
verzekerde Elario Zweet ingeschoten; 
3-3, hetgeen ook de uiteindelijke 
eindstand werd.

Castricum - FC Castricum moest afgelopen zaterdag voor zijn tweede 
bekerwedstrijd naar Egmond-Binnen. Daar werd gespeeld tegen St. Adel-
bert, dat evenals FC Castricum zijn eerste bekerwedstrijd had gewonnen. 
De wedstrijd op sportpark De Kwekerij resulteerde in een 3-3 eindstand.

FC Castricum blijft dit keer 
steken in doelpuntrijk gelijkspel 

FC Castricum wist een 3-1-achterstand uiteindelijk om te buigen tot een gelijkspel: 
3-3. Foto: Sandy Klaver

Er zijn workshops ‘access bars’ en 
klankschalen. Voor inschrijvingen en 
informatie voor deze workshops en 
rondleidingen kun je op www.tuin-
vankapiteinrommel.nl terecht. Land-
Artgroep Fenix (Anja Jonker, Marije 
Samuels en Nicole Spit) doet respect-
volle en kunstzinnige ingrepen in het 
landschap en maakt de bekende 
omgeving tot nieuwe beleving door 
kunst en details toe te voegen. Land-
Artkunstenaars werken met materi-
alen rechtstreeks uit de natuur zoals 
zand, aarde, hout en steen om een 
direct verband te zoeken tussen 

natuur en cultuur. In de tuin kun je 
reusachtige klaprooszaden bewon-
deren of een metamorfose onder-
gaan in een mensgrote cocon en 
herboren worden als vlinder. Neem 
eens plaats op een sofa van gras.
Bijna iedereen heeft wel van het 
Zwanenmeer van Tsjaikovski 
gehoord. Het is één van de 
beroemdste balletvoorstellingen van 
de wereld. Dit is uitgebeeld in de 
vijver van de tuin, waarbij je de 
fantasie over de muziek en de dans 
achter het verhaal de vrije loop kunt 
laten. Er zijn veel houten beelden 

tentoongesteld. Een bijzondere deel 
is ingericht met houten beelden van 
handen. Behalve de prachtige kunst-
vormen die hier te zien zijn, geeft dit 
aan hoe belangrijk het is dat mensen 
elkaar kunnen aanraken. Iets dat we 
het afgelopen jaar node hebben 
gemist. Speciaal voor Oase der 
Muzen schreef Susanne van Reenen 
een bundel tuingedichtjes. Ze liet 
zich de afgelopen lente en zomer 
inspireren door de tuin. Een tuin 
waar je ontspanning en nieuwe 
energie vindt. Hier draait het om in 
de Oase der Muzen.

De tuin is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 09.30 tot 16.30 
uur. Speciaal geopend op zaterdag 
25 september, waarbij de expositie 
met extra activiteiten wordt 
afgesloten.

Castricum - Het was een prachtige zomerweek, misschien wel de mooiste 
van het jaar. De Tuin van Kapitein Rommel stond in het teken van de Oase 
der Muzen. Vol met beelden en LandArt die tentoongesteld is door de 
LandArtgroep Fenix. Er werden diverse workshops en rondleidingen 
gegeven door de kunstenaars van Fenix. Wegens het succes van de afge-
lopen week is deze expositie verlengd tot en met zaterdag 25 september.

Wegens succes verlengd: Oase der Muzen

Het Zwanenmeer van Tsjaikovski op kunstzinnige wijze verbeeld. Foto: Henk Veen

AGENDA
WOENSDAG 15 SEPTEMBER

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

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

ZATERDAG 18 SEPTEMBER
Castricum UIT-Festival in theater 
Koningsduyn en op het plein voor 
cultureel centrum Geesterhage. 
Lokale culturele verenigingen en 
instellingen uit Castricum, Akers-
loot, en Limmen presenteren hun 
aanbod door middel van een kraam 
en/of een optreden.

ZONDAG 19 SEPTEMBER
Seizoenmarkt van 11.00 tot 17.00 
uur in het centrum van Castricum 
met 65 kramen in de Dorpsstraat en 
Burgemeester Mooijstraat.

Wandelexcursie van 2½ uur door 
het Oer-IJ-gebied bij Castricum om 
10.00 uur vanaf Huis van Hilde aan 
het Westerplein 6 (achter het NS 
-station) in Castricum. Deelname is 
gratis. Info en aanmelden op www.
oerij.eu.

Jazzy huiskamerconcert met Jos 
van Beest (piano), Hans Mantel (bas) 
en Frits Landesbergen (drums) om 
16.00 uur aan de Kapelweg 51 in 
Limmen. Reserveren à 12,50 euro 
via josvanbeest.muziek@kpnplanet.
nl (gelimiteerd aantal plaatsen). 
Foto: aangeleverd

DINSDAG 21 SEPTEMBER
Multi-sportochtend voor senioren 

van 10.00 tot 11.30 uur bij Tafelten-
nisvereniging Castricum aan de 
Gobatstraat 12a met tafeltennis, 
callanetics wandelen. Aanmelden 
bij Winnie Assendelft (wassendelft@
teamsportservice.nl / 0251 254740) 
is verplicht. Info op www.team-
sportservice.nl/kennemerland. Foto: 
aangeleverd

Schelpentoernooi om 10.30 uur bij 
jeu de boulesvereniging De Stetters 
aan de Van Haerlemlaan 31a in 
Bakkum. Dit toernooi staat open 
voor iedereen en vindt elke derde 
dinsdag van de maand plaats. 
Inschrijven via www.ontip.nl en 
informatie over de vereniging via 
www.stetters.nl.

Smakelijk Evenement, een infor-
meel zakendiner voor onderne-
mende vrouwen uit Castricum en 
omstreken om 17.00 uur bij restau-
rant Comer in Egmond aan Zee. 
Aanmelden en info via www.goed-
contact.nl.

WOENSDAG 22 SEPTEMBER
Maandelijkse voorleesmiddag Boek-
Start PLUS voor kinderen van 4 tot 6 
jaar om 15.15 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard aan de Lage Weide 
2 in Limmen. De kinderen spelen 
ook samen een ontdekspel. 
Aanmelden en info op www.bknw.
nl/agenda of bij de klantenservice 
(072 5156644). Foto: aangeleverd

EXPOSITIES
Foto’s van Willem Visser in grand 
Beelden en LandArt van LandArt-
groep Fenix in de Tuin van Kapitein 
Rommel tegenover het NS-station 
in Castricum tot en met zaterdag 25 
september te zien maandag tot en 
met vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur. 
Speciaal geopend op zaterdag 25 
september waarbij de expositie met 
extra activiteiten wordt afgesloten. 
Info op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.

De Zaanse kunstenaars Jansje Dane, 
Marsha Metselaar, Alan de Geus, 
Laura van Dijk, Nicole van der 
Heijden en Angèle van den Thillart 
exposeren op 25 en 26 september 
in De Kemphaan op het eiland De 
Woude. De expositie is op beide 
dagen van 12.00 tot 17.00 uur te 
bekijken.

Schilderijen van Sjoerd Duin en 
beelden van Han Duin in de exposi-
tieruimte bij Gemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot tot en met 
26 september elke zondag van 
13.30 tot 16.30 uur.

Mini-expositie Steegdichten tot 28 
september te zien in de etalage van 
Hurkmans aan de Burgemeester 
Mooijstraat 6 in Castricum

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

Atelier Anders Bekeken exposeert 
tot en met 1 november zeer uiteen-
lopende kunst in restaurant De 
Oude Keuken aan de Oude Parklaan 
117 in Bakkum. De groepsexpositie 
is dinsdag tot en met zondag te 
zien van 09.00 tot 17.00 uur. Info op 
www.anders-bekeken.nl.



Door Henk de Reus

Annelies (37) vertelt hoe het idee is 
ontstaan. ,,We hebben tien jaar terug 
een wereldreis met z’n tweeën 
gemaakt. We wilden nog een keer 
een verre bestemming aandoen 
voordat de kinderen naar school 
gaan.” Maarten (33) voegt hier aan 
toe dat ze het vliegtuig om duur-
zaamheidsredenen links lieten 
liggen. Dit is min of meer te 
verwachten van iemand die voor z’n 
beroep gemeenten adviseert bij het 
verduurzamen van huizen. De 
afstand was niet meer het belang-
rijkste criterium. Annelies: ,,Onze 
voorkeur ging uit naar een land of 

streek met een andere cultuur waar 
het doorgaans mooi weer is. We 
kwamen toen al snel bij de Balkan 
uit. Het leek ons wel een uitdaging 
om de tocht per elektrische �ets af te 
leggen. Ook beter voor het milieu. 
We kochten twee elektrische 
bak�etsen, één voor de bagage en 
één voor de kinderen.” Maar met 
twee �etsen ben je er nog niet, want 
hoe kom je op de plaats van bestem-
ming? Hiervoor werd de vader van 

Annelies lief aangekeken. Hij huurde 
een camper en bracht ze in drieën-
halve dag naar Tirana, de hoofdstad 
van Albanië. Maar dit geeft toch ook 
CO2 uitstoot? ,,Klopt”, zegt Maarten, 
,,maar je probeert het zoveel moge-
lijk te beperken.”

Voorbereiding
Vooraf was er geen gedetailleerd 
reisplan gemaakt. Wel hadden Anne-
lies en Maarten zich in Albanië 
verdiept. De reisroute daar werd per 
dag bekeken en bepaald. Kosovo 
stond ook op het lijstje. Maarten: 
,,Het beeld dat we hiervan hadden 
waren de oorlogsbeelden van de 
televisie. Dit geldt ook voor Bosnië 
en Herzegovina. We dachten bij 
onszelf laten we er gewoon heen-
gaan en kijken hoe het daar nu is 
zodat we dat aan andere mensen 
kunnen vertellen.”

Gastvrijheid
De gastvrijheid en de behulpzaam-
heid van de mensen zijn Maarten en 
Annelies het meest bijgebleven. 
Maarten: ,,Soms stopten we 
onderweg om te picknicken. Er 

kwamen dan vaak mensen aanlopen 
die ons spontaan iets aanboden. Zo 
kwam er een keer een vrouw naar 
ons toe met twee peertjes voor onze 
kinderen. Toen we aangaven dat we 
ook van bessen hielden nam ze ons 
mee naar haar huis waar ze tomaten 
en bessen voor ons plukte. Toen de 
buurvrouw voorbijliep vertelde ze 
haar dat wij �etsers uit Nederland 
waren. De buurvrouw vroeg ons mee 
te komen en even later zaten we aan 
een tafel die werd vol gezet met van 
alles wat ze in huis had. Toen we 
weer vertrokken gaf ze ons eten en 
een �es citroensap mee.”

,,De elektrische bak�etsen en de 
blonde koppies van Ravi en Sifa 
trokken onderweg veel bekijks”, 
vertelt Annelies. ,,Mensen wilden 
graag met onze kinderen op de foto. 
We werden meerdere keren spon-
taan van de straat geplukt voor 
buurtfeestjes met accordeonmuziek 
en raki.”

Maarten: ,,De behulpzaamheid gold 
zeker ook voor de �etsenmakers 
waar we zo nu en dan langs 

moesten, bijvoorbeeld voor het 
vervangen van een kapotte spaak of 
van een versleten remblokje. Het 
was soms lang zoeken voordat we bij 
de juiste �etsenmaker terecht 
konden.”

Spannend
,,Op de grens van Kosovo naar 
Montenegro werd het even span-
nend”, vertelt Annelies. ,,We moesten 
eerst op een onverharde weg door 
een dikke laag modder �etsen. Net 
over de grens lag er weer asfalt, maar 
konden we niet verder omdat er alle-
maal bomen dwars over de weg 
lagen. We moesten steeds eerst de 
bagage en de kinderen uitladen om 
de �etsen eroverheen te kunnen 
tillen. Verderop lag een �ink pak 
sneeuw. Terug gaan was geen optie. 
We duwden samen de bak�etsen 
één voor één door de sneeuw en 
haalden hierna de kinderen op. We 
tilden ze op omdat ze niet het juiste 
schoeisel hadden. Ze hadden het 
bovendien door het stil zitten erg 
koud gekregen. Er waren enkele 
momenten waarop we overwogen 
een hulplijn in te schakelen. 
Gelukkig was de weg verderop wel 
schoon gemaakt. Dit was te zien aan 
de meters hoge sneeuw aan de 
zijkant van de weg.”

Srebrenica
Onderdeel van het reisplan was een 

bezoek aan Srebrenica. Het lag niet 
op een gunstige route en Annelies 
en Maarten wilden de kinderen niet 
te veel met verhalen over de oorlog 
belasten. Annelies boekte een 
dagtour vanuit Sarajevo en ging er 
alleen heen. Ze vertelt dat het 
bezoek indrukwekkend was. ,,Je 
krijgt een goed beeld van wat er is 
gebeurd en hoeveel impact dit heeft 
op de betrokkenen en de mensen 
eromheen. Ik sprak een kleindochter 
van een vrouw die haar man en zoon 
heeft verloren. We raakten in gesprek 
en toen ik de woorden ‘they died’ 
uitsprak verbeterde zij mij direct 
‘they where killed!’... Ik werd er stil 
van.”

Terugreis
Voor de terugreis hoefde het gezin 
geen beroep te doen op de vader 
van Annelies. Maarten: ,,We maakten 
tijdens onze vakantie automatisch 
vrienden met de �etsenmakers die 
we tegenkwamen. Via één van hen 
raakten we in contact met een auto-
dealer. Deze haalde regelmatig met 
een vrachtwagen of trailer auto’s op 
in Duitsland. Toevallig stond er deze 
keer een rit naar Nederland op het 
programma. We hadden geluk en 
konden meerijden. De �etsen 
werden op de trailer gezet en binnen 
dertig uur waren we weer terug in 
Nederland en konden we terug-
kijken op een fantastische vakantie.”

Castricum - Ze wilden nog graag een avontuurlijke reis maken voordat hun kinderen leerplichtig werden. Om 
milieuredenen kozen Annelies en Maarten Bax niet voor het vliegtuig, maar voor de elektrische �ets. Omdat ze 
graag warm weer wilden werd de bestemming het westelijk deel van de Balkan. De indrukken die ze tijdens hun 
�etstocht van 2500 kilometer opdeden delen zij met de krant.

Castricums gezin fietste 2500 kilometer 
door westelijk deel van de Balkan

Annelies en Maarten �etsten met hun kinderen Sifa (3) en Ravi (5) vierenhalve maand door het westelijke deel van de Balkan. 
Foto: Henk de Reus

De afgelegde route.
Bron: Google Maps

Onderweg trokken de blonde koppies van Ravi en Sifa veel bekijks. 
Foto: Henk de Reus

Obstakels onderweg. Foto: aangeleverd

Onderweg een picknick-/genietmomentje bij het meer van Ohrid (Noord 
Macedonië). Foto: aangeleverd
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LEZERSPOST

In De Castricummer van 28 juli een artikel ‘Alles over afval’ van de 
gemeente en verder een interview met twee ambtenaren: het gaat 
goed met de afvalscheiding maar het kan beter. Als ik de stukken lees 
krijg ik nergens de indruk dat er met de bewonersbelangen rekening 
wordt gehouden. ,,Last van ongedierte/insecten, oh, dat was vroeger 
ook bij twee weken, dus drie weken kan ook.” Wat een onzin. Volstrekt 
omgekeerde redenatie. De vele vliegen die ons huis vanuit de GFT-bak 
binnenkomen en de maden zijn hinderlijk. De stank is in strijd met 
beginselen van volksgezondheid, ook hier geldt  een zorgplicht van de 
overheid. De lapmiddelen met hydra etc. zijn een druppel op de gloei-
ende plaat. Wil de gemeente alstublieft rekening met ons houden? En 
dan de logica toen we met drie bakken van eens in de twee weken naar 
eens in de drie weken gingen  legen. Oh het is allemaal zo moeilijk om 
GFT vaker op te halen; auto’s, personeel etc. Er is ‘niet’ nagedacht over 
welke frequentie  per bak type qua bederf en volume gewenst is! De bak 
voor restafval, een kleine, heb ik met negen weken nog niet half vol. 
Waarom om de drie weken legen?

Goed, wij zijn geen gemiddeld gezin, voor degene met een volle grotere 
restafvalbak kan een telefonisch verzoek worden ingesteld als de 
termijn te lang is. En dan het ‘oranje’ monster. Deze kon niet als kleine 
bak geleverd worden? Wat een onzin, de kleine bak is er, de wielen zijn 
er, de mal voor het deksel is er, als de gemeente niet vraagt, doet de 
leverancier niets. Ambtelijke of politieke onwil of onkunde? Welke 
omgevingsarchitect heeft deze disharmonisch schreeuwerige oranje 
kleur gekozen? Bij mij zit deze bak na drie weken nog niet half vol. 
Mensen weten soms niet waar ze met die grote drie bakken heen 
moeten, zetten ze in de voortuin of zelfs op straat. Ons dorp wordt echt 
mooier, met dit afvalbeleid. Vleesbakjes en schaaltjes, melk en 
vlapakken vooraf afspoelen om de gemeentelijk georganiseerde over-
last te beperken. Weet de gemeente hoeveel burgers bereid zijn meer te 
betalen om van deze overlast verlost te worden? In arme gemeenten 
hebben ze in de zomer een hogere ophaalfrequentie! Er valt heel wat te 
herzien aan dit afvalbeleid. Misschien dat men in het perspectief van de 
komende gemeenteraadsverkiezingen bereid is een en ander nog eens 
grondig te wijzigen.

H. van Egdom

Afvalscheiding en ophaalschema

In de Castricummer van 8 september werd verslag gedaan van een 
bijeenkomst over klimaatverandering. Aan de orde was het OPCC-
rapport. Wat telkens weer opvalt is de urgentie waarmee standpunten 
naar voren worden gebracht. We worden gedreigd met hel en verdoe-
menis als we niet onmiddellijk iets gaan doen. ,,Er is niet veel tijd meer 
en de komende tien jaar zijn cruciaal, hoe langer we wachten hoe moei-
lijker en duurder het ombuigen wordt. Nu doorpakken is geld besparen.” 
En tenslotte: ,,Het gaat niet zonder pijnlijke keuzes.” Allemaal teksten om 
mensen tot actie aan te zetten. Welke? Om ze de stuipen op het lijf te 
jagen of om ze voor te bereiden op een al dan niet �nancieel onzekere 
toekomst. Is dat nou nodig?

Dat het klimaat verandert, staat wel vast. Dat is echter niet de eerste 
keer in het bestaan van de aarde. Heel lang geleden smolt de ijskap in 
het noorden van Europa ook al. Tata Steel bestond nog niet, we vlogen 
niet en we stookten nog niet op kolen. Daarna werd het warmer op 
aarde. Niemand weet hoe dat kwam. Wat is de invloed van de mens op 
de klimaatverandering? We weten het niet en dat is maar goed ook. 
Sommige onruststokers veranderen het woord klimaatverandering door 
klimaatcrisis. Bij een crisis zoals de coronapandemie moet onmiddellijk 
worden ingegrepen. Elke storm, overstroming, elke periode boven de 
dertig graden is een bewijs van een crisis. Dus er moet worden inge-
grepen worden. Hoho, rustig aan.

Sommige politici willen ons graag in de richting van een klimaatdicta-
tuur duwen met heel veel beperkingen die ons leven er niet leuker op 
maken. Alleen al de gekkigheid om ons van het gas te halen en 
biomassa te gaan stoken. Biomassa jaagt meer CO2 de lucht in dan 
steenkool en gas. Er is gas in overvloed en het is relatief schoon. Dat de 
gasproductie in Groningen stopt, betekent niet dat de gasconsumptie 
ook moet stoppen. Zon en wind leveren voorlopig te weinig energie op 
energieneutraal te leven. Bovendien vervuilt het verbranden van hout 
enorm en zijn windturbines foeilelijk. Zolang er geen kernenergie of 
energie uit waterstof beschikbaar zijn, is inzetten op aardgas belangrijk 
en nodig.

Verder? Jazeker. Gebouwen isoleren en zuinig omgaan met fossiele 
brandsto�en, maatregelen tre�en om extreme regenval of droogte op 
te vangen en zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen. Kritisch 
kijken wat je wel en niet koopt en niet te vergeten doorgaan met de 
ontwikkeling met kernreactoren die stroom leveren. Zie je, zo somber is 
het niet.

Herman Sterken

Klimaatverandering

Margreet: ,,Als je je partner verloren 
hebt, kom je in een nieuwe wereld 
terecht. Je komt los te staan van het 
normale leven. Soms is dat moeilijk 
uit te leggen aan familie en vrienden. 
Als je met lotgenoten praat, is een 
half woord daarentegen vaak al 
genoeg. Het is �jn dat je begrepen 
wordt en niets hoeft uit te leggen.’’ 
Nel sluit aan: ,,Rouwenden voelen 
zich inderdaad vaak onbegrepen en 
begrijpen zichzelf soms ook niet, in 
een tijd waarin het snelle leven over-
heerst. Rouwen is het hervinden van 
jezelf en ontdekken hoe je weer kunt 
zorgen voor jezelf en ook weer zin in 

het leven kunt krijgen. Het is hard 
werken, mensen zijn vaak moe in een 
rouwperiode.’’ Het gaat er zeker niet 
alleen treurig en zwaar aan toe in de 
gespreksgroepen. Alleen al de erken-
ning en herkenning maken vaak al 
dat je je lichter voelt en er zijn 
natuurlijk ook momenten waarop er 
gelachen kan worden.

Aanmelden
De gespreksgroep gaat op 
donderdag 4 november van 10.00 tot 
12.00 uur van start in Castricum, op 
de locatie van het Supreme college 
(voorheen Maranathakerk) en staat 

open voor mensen uit de verschil-
lende kernen van de gemeente. Circa 
tien mensen zullen deelnemen en de 
groep komt om de veertien dagen bij 
elkaar. Mannen en vrouwen die hun 
partner hebben verloren kunnen zich 
voor de gespreksgroep aanmelden. 
Het advies is echter om niet eerder 
dan minimaal zes maanden na het 
overlijden van de partner aan de 
groep deel te gaan nemen. Uiteraard 
mag het ook langere tijd na het over-
lijden van de partner zijn. De kosten 
voor deelname bedragen 90 euro. 
Voor aanmelden of meer informatie 
kan contact opgenomen worden met 
Nel Groen (06 23205300 / phm.
coumans@ziggo.nl) of Margreet de 
Jongh (06 22973186 / margreetde-
jongh@gmail.com). Aanmelden kan 
ook bij Welzijn Castricum (0251 
656562).

Castricum - Binnenkort start vanuit Welzijn Castricum een gespreksgroep 
rouwondersteuning voor mannen en vrouwen die hun partner verloren 
hebben. Nel Groen en Margreet de Jongh, gecerti�ceerd rouwbegelei-
ders met jaren ervaring in het begeleiden van groepen, gaan de groep 
begeleiden.

Gespreksgroep: ondersteuning 
bij rouw na partnerverlies

Margreet de Jongh en Nel Groen begeleiden de gespreksgroep. Foto: aangeleverd

Limmen - In Limmen was het vrijdag, zaterdag en zondag feest. Op de basisregels na leek de kermis haast als vanouds. 
De meiden opgetut, de jongens met een biertje op richting ‘eetBarlekker’ aan de Dusseldorperweg. Bezoekers werden 
toegelaten na het tonen van de corona-app. Toezichthouders hielden de toestroom van bezoekers in de gaten. Een 
vervelend incident was er zondagavond wel: zanger Mart Hoogkamer staakte zijn optreden nadat hij enkele malen een 
lading bier over zich heen kreeg. Het team van eetBARlekker vraagt bezoekers door te geven wie de biergooier is 
geweest. Volgend jaar is alles misschien weer normaal. Iets waar de inwoners van Limmen nu al naar uitkijken. Tekst en 
foto: Bert Westendorp

Bijna weer ouderwets 
kermis vieren in Limmen
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Bakkum - Jeu de boulesvereniging 
De Stetters houdt op dinsdag 21 
september het laatste schelpentoer-
nooi van dit seizoen. Op sportpark 
Wouterland zullen circa 35 teams van 
twee personen strijden om een prijs. 
Deze teams zijn afkomstig uit het 
hele land. Het toernooi begint om 
10.30 uur en duurt tot ongeveer 
17.30 uur. 

Deelnemers kunnen zich via www.
ontip.nl inschrijven. Bezoekers zijn 
tijdens het toernooi van harte 
welkom. Wie zelf overweegt om zich 
bij de vereniging aan te sluiten, kan 
ook op een reguliere speeldag langs-
komen voor een kennismaking. 
Speelmateriaal is  aanwezig. Kijk op 
www.stetters.nl voor meer 
informatie.

Laatste schelpentoernooi
van dit seizoen bij De Stetters

Castricum - Het centrum van 
Castricum zal zondag gevuld zijn met 
65 kramen. Voor het eerst dit seizoen 
kan de traditionele Dorpsmarkt door-
gang vinden. De borden staan al 
langs de weg voor een prachtige 
markt met een mooie mix van lokale 
ondernemers en andere inspirerende 

bedrijven. Een markt voor jong en 
oud, waar voor iedereen iets leuks te 
beleven valt. 

De markt is open van 11.00 tot 17.00 
uur, de kramen staan in de Dorps-
straat en de Burgemeester 
Mooijstraat. Iedereen is welkom!

Dorpsmarkt Castricum vult 
centrum op zondag 19 september

Door de coronabeperkingen eerder dit jaar kan nu pas weer een Dorpsmarkt 
gehouden worden. Foto: aangeleverd

Saskia, die regelmatig op vrijdag 
komt met een van haar meisjes en 
haar baby, vertelt dat ze in de buurt 
woont en vaak in de speeltuin naast 
het Peutercafé komt: ,,Wij hebben 
een paar keer nieuwsgierig door het 
raam naar binnen gegluurd. Toen we 
een keer in de speeltuin aan het 
spelen waren, was het Peutercafé 
ook open. Wij raakten aan de praat 
met Katherine en kregen wat infor-
matie. Zij nodigde ons enthousiast 
uit om binnen te komen kijken. Ook 
mijn kinderen waren meteen enthou-
siast.” Ze vindt het afwisselende en 
leuke programma het leukst. Ook het 
grote assortiment speelgoed voor 
binnen en buiten en de gezellige 
begeleiding is een meerwaarde.

Ioana, moeder van David (2) en 
Andre (3 maanden): ,,Ik vind de inter-
actie tussen de kinderen leukst.” En 
Mellisa, moeder van Jacob (2) en 
Rianne (4) vertelt ons dat ze wel 
iedere dag wil komen. Zij vindt de 
activiteit met de kinderen zoals 
muziek, dansen en verhaaltjes voor-
lezen het leukste. En natuurlijk om af 
en toe met een paar andere moeders 
te praten. Elma is de lieve oma van 

Noor (2) en zij komen bijna elke dag. 
,,Het Peutercafé ken ik door een 
poster die ik in het winkelcentrum 
zag. Mijn kleindochter houdt van 
knutselen met het bekertje limonade 

er bij en de cracker. Daarna is het vrij 
buitenspelen wat ze met plezier veel 
doet.’’

Wilt u ook met uw peuter langs-
komen? Het Peutercafé is geopend 
op maandag en vrijdag van 09.30 tot 
11.00 uur en op dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur. De locatie is het Buurt- 
en Biljartcentrum aan de Van Speyk-
kade 61 in Castricum.

Castricum - Op 1 september vierde het Peutercafé Welzijn Castricum haar 
eerste verjaardag. Ondanks de pandemie is de opkomst tot nu toe erg 
goed geweest. Tijdens de zomervakantie bleef het Peutercafé open met 
enkele speciale activiteiten. Enkele moeders en grootmoeders vertellen 
ons iets over hun ervaring.

Peutercafé viert eerste verjaardag

Ouders, grootouders en peuters zijn enthousiast over het Peutercafé. 
Foto: aangeleverd

Regio - Tussen 13 september en 10 
oktober organiseert Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier de 
Waterbazenactie ‘Scheppen voor 
schoon water!’ om aandacht te 
vragen voor het nut van afvalrapen. 
Veel afval dat op straat belandt, komt 
uiteindelijk in de sloot of in het riool 
terecht.
Via de rioolwaterzuiveringen en 
gemalen halen we veel rommel uit 
het water. Maar met kleiner afval 
(zoals stukjes plastic) lukt dit niet 
altijd. Dat is slecht voor de waterkwa-
liteit, planten en dieren die in en om 
het water leven. Ook kan kleiner afval 
uiteindelijk in de zee belanden. 

Gelukkig rapen steeds meer mensen 
zwerfafval rond het water.

Wandel, vaar of sup en raap mee
Tijdens het suppen, varen of wande-
lend langs de waterkant kom je op 
veel plekken zwerfafval tegen. Ruim 
onderweg zoveel mogelijk zwerfafval 
op, iedereen is welkom om mee te 
doen. Nog beter: leg het zwerfafval 
dat je vindt vast met de gratis Litte-
rati App. Gebruik hierbij de code 
WATERBAZEN. Zo help je mee 
probleemgebieden in kaart te 
brengen en draag je bij aan het 
verminderen van het 
zwerfafvalprobleem.

Waterbazenstartpunten
Op vijf locaties in Hollands Noorder-
kwartier zijn Waterbazenstartpunten 
ingericht met zwerfafvalbin-
gokaarten, vuilniszakken en infor-
matie over winacties. 

Wat dacht je van afval rapen tijdens 
jouw wandeling in de natuur in 
Bergen, Blokker, Castricum of Den 
Helder? Of tijdens het varen in Broek 
op Langedijk of suppen in Alkmaar? 
Check voor de locaties, activiteiten 
en winacties bij jou in de buurt: 
hhnk.nl/waterbazen en doe mee! 
Onder de Waterbazen die meedoen 
verloot men een aantal leuke prijzen.

Afval rapen op en rondom water 
Castricum is één van de vijf locaties in de provincie waar een startpunt voor de Waterbazenactie is ingericht. Foto: aangeleverd

Woensdag 8 september was de feeste-
lijke uitreiking door docent klassieke 
talen Petra Wildeboer bij het Bonhoef-
fercollege. We feliciteren Edy Roque 
Martins Afonso met haar gouden 
medaille, Jens Wittebrood, Sara Kok, 
Rosanne Duin en Selina Ramon-
Schluter met hun zilveren medailles 
en Ruben Hakkenberg, Denise Otto, 
Jasmee Nijman, Rosalie Korthouwer, 
Anouk van Angelen, Ella Berends, Ella 
Smits, Benjamin Corten, Deirdre Groot, 
Felicia van den Elzen, Roos de Wit met 

hun bronzen medailles. Euroclassica, 
een samenwerkingsverband van 
vakverenigingen van classica in 
Europa, biedt leerlingen elk jaar de 
mogelijkheid deel te nemen aan de 
Europese examens Latijn en Grieks. 
Het examen Grieks bestond dit jaar uit 
een tekst over Herakles met veertig 
multiple-choice-vragen in de 
volgende categorieën: Morfologie, 
Syntaxis, Tekstbegrip en Woorden-
schat, Erfgoed en Cultuur. Een woor-
denboek was daarbij niet toegestaan.

Mooie prestatie leerlingen 
van het Bonhoeffercollege
Castricum - De leerlingen van 3-gymnasium van het Bonhoe�ercollege 
hebben voor de zomervakantie deelgenomen aan het Europees examen 
Grieks. Zij hebben een hele mooie prestatie neergezet, want van de 36 
uitgedeelde medailles in de vorm van een certi�caat gingen er 16 naar 
het Bonhoe�ercollege!

Vorige week vond bij het Bonhoe�ercollege de feestelijke uitreiking plaats. 
Foto: aangeleverd



Door Willem Koot

Na twintig minuten spelen hadden 
beide teams geen noemenswaardige 
kansen gehad. Maar uit het niets 
kwam Kalou van der Steen alleen op 
het doel af. Steenhard schoot hij met 
links binnen. Vijf minuten later weer 
een mooie kans; Jacco de jong 
schoot rakelings naast. Met een 
1-0-voorsprong voor Limmen �oot 
de uitstekend leidende arbiter Groot 
voor de rust. Na rust werd het wat 
onrustig aan beide kanten. Met 
Randy Scheerman als nieuwe sluit-
post van Limmen kwam VSV steeds 
vaker voor zijn doel. Tot de zeven-
tigste minuut hield men keurig 
stand, maar tien minuten voor tijd 
kwam VSV op gelijke hoogte uit een 
schermutseling. Limmen leek aan het 
kortste eind te trekken. VSV kwam 
goed opzetten en rook de winst, 
maar Limmen had nog iets over. Een 
lange bal van Björn Valkering kwam 
via Sem Winter bij de Jong. Via de 

keeper werd het een hoekschop. Het 
bleef gelijk en daar mag qua kansen 
VSV het meest tevreden mee zijn.

Limmen - Op een zonovergoten sportpark Dampegheest trad voetbalver-
eniging Limmen zondagmiddag aan tegen het op papier sterke VSV. De 
wedstrijd begon nadat burgemeester Toon Mans eerst de heren Peter van 
Kessel en Jan Nijman in het zonnetje had gezet middels een lintje. Zij zijn 
nu allebei Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Limmen - VSV gelijk: 1-1

Jan Nijman (links) en Peter van Kessel 
werden benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Foto: Willem Koot

Castricum - Peter Zwaan, al jaren 
trouw lid van jeu de boulesvereni-
ging De Stetters, is vorige week in 
Frankrijk kampioen geworden. Hij 
nam deel aan een groot concours in 
de Ardeche in Zuid-Frankrijk.  Na een 

bloedstollende partij won hij met zijn 
partner de grote bokaal en een 
aanzienlijk prijzenpakket. Zijn vrouw 
naam ook deel, zij speelde met een 
andere partner maar viel niet in de 
prijzen.

Peter Zwaan kampioen in Frankrijk
Peter Zwaan (rechts) tijdens de prijsuitreiking in Frankrijk. Foto: aangeleverd

Limmen - De veertigste editie van 
de Katerloop vond zondagochtend 
plaats onder ideale weersomstan-
digheden. In totaal hebben honderd 
enthousiaste deelnemers, variërend 
in leeftijd van 5 tot 75 jaar, hun 
eigen ronde gelopen vanaf de 
Heeren van Limmen. De jeugdige 
deelnemers liepen één of twee 
rondes van 850 meter via de tuin 
van de Corneliuskerk. Voor de deel-

nemers aan de loop over 5 en 10 
kilometer was een parcours door 
Limmen uitgezet. Bij de jeugd tot en 
met 8 jaar eindigden Sep, Jordi en 
Danou als bovenste drie. Collin, 
Lotte en Quinty waren de snelste 
drie bij de jeugd van 9 tot en met 12 
jaar. 

De tijden bij de volwassenen waren 
als volgt: 5 kilometer, heren: 1. Allard 

Boerema (20:31); 2. Hugo Bruschke 
(20:59); 3. André Aslander (21:11). 5 
kilometer, dames: 1. Rachelle Bruin 
(24:00); 2. Sylvia Louwen (24:17); 3. 
Anita Koot (26:22). 10 kilometer, 
heren: Roy Frinking (34:22); Frank 
Verduin (36:13); Vincent Docter 
(38:37). 
10 kilometer, dames: Eline Groen-
land (43:34); Floor Welling (49:07); 
Noelle Veraart (49:48).

Uitslag veertigste Katerloop
De jeugd van 9 tot en met 12 jaar rende twee rondjes via de tuin van de Corneliuskerk.Foto: aangeleverd

De zaterdag in het voorweekeinde 
waren er door de verhinderingen 
maar weinig wedstrijden te plannen. 
Hierdoor had de rest van het toernooi 
steeds een vol programma met veel 
gezelligheid na a�oop. Ook op de 
�naledag was er op alle banen volop 
strijd. In de hoogste categorie prolon-
geerde Gaby Beelen haar titel. Bij de 
heren won Ruud Vis in een zeer 
aantrekkelijke �nale van Marnix Blom 
met 6-4, 6-4. Ruud pareerde de harde 
ballen van Marnix goed en sloeg op 
de belangrijke momenten toe. De 
laatste wedstrijd van het toernooi was 
de gemengd dubbel in de hoogste 

categorie. Met wisselende en verras-
sende opstellingen werd getracht het 
spel van de tegenstander te ontre-
gelen. Anna Rootjes en Yvo van der 
Horst wonnen uiteindelijk met 7-5, 
6-3 van Nikki Hakkesteegt en Björn 
Vermeulen. Zo kwam een einde aan 
een heel gezellige en goede Onder-
linge. De 195 deelnemers hebben 
heel veel plezier beleefd aan hun 
wedstrijden. Na a�oop werd nog 
volop nabeschouwd op het terras. 
Extra leuk was de grote groep van 
beginnende tennissters in de cate-
gorie 8 die hun eerste wedstrijd 
speelden en daar volop van genoten.

Bakkum - Afgelopen week zijn de clubkampioenschappen van TC 
Bakkum gespeeld met als hoogtepunt het �naleweekeinde op 4 en 5 
september. Ruud Vis en Gaby Beelen zijn clubkampioen geworden.

Ruud Vis en Gaby Beelen 
clubkampioen TC Bakkum 2021

Gaby Beelen en Ruud Vis zijn de 
clubkampioenen bij TC Bakkum. 
Foto: aangeleverd

Stroeve bekerpartij tegen R.K. 
EDO levert remise op: 3-3

Door Nico Adrichem

Deze ploeg wist het Meervogels ook 
lastig te maken door snel diep te 
spelen op hun ijzersterke spits en 
vaak de afvallende bal te bemach-
tigen. Daar hadden onze mannen 
het moeilijk mee en zo liepen zij het 
eerste half uur achter de feiten aan. 
Twee gemakkelijk gegeven straf-
schoppen lieten het scorebord 
binnen tien minuten op 1-1 staan en 

pas in de veertigste minuut zorgde 
een goedlopende aanval voor een 
2-1-voorsprong bij rust. In die fase 
had Meervogels de regie over het 
duel enigszins overgenomen, 
zonder overigens tot goed spel te 
komen.

Na rust knalde R.K. EDO meteen een 
vrije trap onberispelijk binnen en de 
fase die daarop volgde was ronduit 
rommelig te noemen. Meervogels 

kreeg wel de beste kansen, maar 
deze waren niet aan de aanvallers 
en middenvelders besteed. De slot-
fase bracht nog enig vermaak: in de 
87e minuut waren verschillende 
comedy capers-acties oorzaak van 
de 2-3 en vlak voor tijd wist Jens 
Verduijn de 3-3 op het bord te 
knallen. Een resultaat wat tegen een 
vierdeklasser natuurlijk niet goed 
genoeg is, dus er valt nog genoeg te 
doen en te bespreken de komende 
weken.
Volgende week wederom partijen 
voor de beker: 11.00 uur Meervogels 
’31 2 - VSV 2 en 14.00 uur Grasshop-
pers 1 - Meervogels ’31 1. Suppor-
ters, komt allen!

Akersloot - Meervogels ’31 2 wist in de ochtend ternauwernood een 
winstpartij te boeken tegen de routiniers van Vitesse ’22 en kaapte een 
2-3 overwinning weg. Het vlaggenschip trad aan tegen de mannen uit De 
Goorn: R.K. EDO, dat vorige week verrassend derdeklasser Grasshoppers 
op de knieën kreeg met 3-1.

Mees Tiebie in verbeten duel. Foto: Lynn Adrichem
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