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PETIT CREMEUX
6 STUKS
-FRAMBOOS
-PASSIE
-BOSVRUCHTEN 8,95

100% FRUIT 
EN ZONDER KLEUR- 
EN SMAAKSTOFFEN

DEZE WEEK DE

Naj�rs-
SPECIAL

IN DEZE
KRANT

Door Hans Boot

Het blijft een komisch gezicht als je 
de deelnemers aan de kermisrun 
door het water ziet ploeteren. 
Vooral als de plaatselijke brandweer 
de zwemmers met een sterke straal 
probeert te verrassen. Dat hoort er 
volgens vrijwilligster Esther Hof 
allemaal bij: ,,Het idee achter de run 

is dat iedereen vanaf twaalf jaar 
sportief met elkaar bezig is. Er doen 
ongeveer 350 mensen mee die drie 
rondjes van ruim drie kilometer 
lopen. Onderweg komen ze allerlei 
obstakels tegen, zoals een glijbaan, 
boomstammen, steigerelementen 
of een schuimbak. Voor de deelne-
mers is er ’s avonds muziek en eten 
in de Heeren van Limmen.’’

Na de warming-up gaan de lopers 
de kerk in en nadat ze gezegend 
zijn voor een behouden tocht 
stormen ze klokslag 16.00 uur de 
kerk weer uit. Spoedig springen ze 
bij de haven aan het Stetlaantje 
over pontons en klimmen over 
plastic pijpen om de overkant te 
bereiken.

Rond 17.00 uur komen de eerste 
deelnemers binnen. Als iedereen de 
eindstreep heeft gehaald worden 
de tien snelste lopers beloond met 
een fraai shirt.

Limmen - De kermis in Limmen en Akersloot gaat altijd gepaard met een 
‘kermisrun’, oftewel een hardloopwedstrijd door het dorp met hinder-
nissen. Ook de tiende editie in Limmen was er een die de inwoners veel 
plezier bezorgde.

Ook tiende kermisrun weer een succes

De warming-up. 

Een nat pak hoort erbij... Foto’s: Hans Boot

PUZZEL MEE!  
  ELDERS IN DEZE KRANT
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 15 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Diaken Marcel de 
Haas. Woord- en 
communieviering.

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

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

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

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met Inzinggroep.

ZONDAG 18 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Bert Appers, 
Vredeszondag. Te volgen op 
radio Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. P. Nijssen.

R.K. Parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur, Oec. 
Viering in PKN Dielofslaantje met 
Herenkoor en voorgangers: E.
Plaisier en J. Eekels.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, kapelaan Jaider met 
Gemengd Koor. Startzondag.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Hans Luttik. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

In de Oude Keuken op ‘Dijk en 
Duin’, 10.00 uur, pastor Anton 
Huisman.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met Corneliuskoor. 
Voorganger: Pastor M. 
Nagtegaal.

MAANDAG 19 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 20 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Kapelaan Jaider.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Door Hans Boot

Wie vorige week dacht dat er in de 
Goudenregenlaan begonnen was 
met graven voor de aanleg van glas-
vezel, had het mis. Uit navraag bij de 
gemeente bleek namelijk dat het 
ging om het vervangen van de gaslei-
ding door Stedin. Omdat dit voor de 
gehele bomenbuurt geldt, werd erbij 
gezegd dat het totale project zeker 
nog een aantal maanden in beslag 
zou nemen. Wat zou het mooi 
geweest zijn als glasvezelexploitant 
E-Fiber daarop had kunnen inhaken 
en met Stedin mee had kunnen liften 
voor de aanleg van glasvezelkabels, 
die voor februari 2024 overal in de 
gemeente moeten liggen. Volgens 
een woordvoerder van genoemde 
exploitant was die combinatie echter 
onhaalbaar vanwege het feit dat 
gasleidingen dieper in de grond 
liggen dan die van glasvezel.

Rechter
Het voorgaande roept de vraag op 
hoe het nu staat met de planning van 
E-Fiber. Op haar website staat dat er 
in Castricum is gestart, maar in de 
praktijk klopt dat niet. Bovendien is 
de planning volledig omgegooid, 

zodat inwoners van het eerdere 
gebied 7 plotseling nr. 1 zijn 
geworden. De woordvoerder heeft 
daarvoor de volgende uitleg: ,,Je bent 
voor een planning afhankelijk van 
een groot aantal factoren, wat onder 
andere weer met vergunningen te 
maken heeft. Wij verwachten nu dat 
eind september de eerste schop de 
grond ingaat en dat daarvoor de 
betre�ende wethouder wordt 
uitgenodigd.’’

Ondertussen blijft Delta Fiber, de 
tweede glasvezelexploitant met een 
vergunning van de gemeente, 
bezwaar maken tegen het feit dat 
men moet wachten tot E-Fiber haar 
project heeft opgeleverd. De 
gemeente kon hierover meedelen dat 
Delta een voorlopige voorziening 
heeft gevraagd bij de rechter om de 
werkzaamheden van E-Fiber te 
kunnen opschorten. De rechtbank 
heeft dit verzoek echter afgewezen.

Markt(werking)
Ondertussen heeft Ziggo ook van 
zich laten horen. Eerder is in deze 
krant vermeld dat deze provider, 
evenals KPN, het niet nodig vindt om 
zich bij een van de exploitanten aan 

te sluiten, omdat zij hun eigen 
netwerk voldoende vinden. Ziggo 
zegt dit nog eens expliciet in een 
recente folder: ,,Van onze datacenters 
tot de straatkast ligt glasvezel. Van de 
straatkast tot je huis kiezen wij voor 
kabel, de bewezen en betrouwbare 
techniek die op dit moment al naar 
de meeste huizen in Nederland ligt.’’
Desondanks vindt Ziggo het belang-
rijk om haar vaste klanten en nieuwe 
belangstellenden zo goed mogelijk te 
informeren door tot en met 14 
oktober elke vrijdag op de markt van 
Castricum met een stand te gaan 
staan. Daarover laat de provider 
weten: ,,Ziggo heeft de afgelopen 
maanden het netwerk in Castricum 
vernieuwd. Wij hebben geprobeerd al 
onze klanten telefonisch te bereiken 
om te vragen of ze tevreden zijn en 
begrijpen dat de vernieuwing van het 
netwerk eventuele vragen met zich 
mee kan brengen. Omdat de dichtst-
bijzijnde Ziggo-winkels zich op 10 
kilometer afstand van Castricum (in 
Alkmaar en Beverwijk) bevinden en 
wij vanzelfsprekend niet al onze 
klanten hebben kunnen benaderen, 
hebben wij ervoor gekozen om op de 
vrijdagmarkt in Castricum te staan. 
Hier geeft Ziggo klanten persoonlijk 
antwoord op vragen over het glasve-
zelkabelnetwerk en Ziggo-
producten en -diensten.’’ Kortom, de 
marktwerking rond de aanleg van 
glasvezel in onze gemeente is volop 
in beweging. Wordt uiteraard 
vervolgd.

Castricum - De bewoners van de bomenbuurt kunnen hun borst nat 
maken. Alle stoepen in dit gebied gaan de komende maanden open voor 
de aanleg van een nieuwe gasleiding. Ondertussen is het wachten op de 
start van de graafwerkzaamheden van E-Fiber voor het glasvezelnet-
werk. Als alles volgens planning verloopt, worden de straten in 
genoemde buurt binnen drie jaar voor de derde keer opgebroken.

Straat open voor gas of glasvezel?
Veel belangstelling voor de Ziggo-stand op de markt. 

De Goudenregenlaan is inmiddels weer dicht. Het wachten is nu op glasvezel. Foto’s: Hans Boot



woensdag 14 september 2022

Gemeentenieuws

        

Agenda Raadsplein  
Donderdag 15 september 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Plan voor 73 woningen aan 
de Startingerweg in Akersloot
Ten oosten van de Startingerweg in 
Akersloot verrijzen, als het aan de 
gemeente Castricum ligt, begin volgend 
jaar 73 woningen. Na gesprekken met 
omwonenden en belanghebbenden heeft 
het college het bestemmingsplan, dat 
de woningbouw mogelijk moet maken, 
naar de raad gestuurd. Die vergadert 

morgenavond over de vaststelling ervan.

Het plan bestaat uit 73 woningen, 
waaronder 18 sociale huurwoningen 
en 7 sociale koopwoningen. Met deze 
woningen wordt invulling gegeven aan 
de grote vraag naar woningen onder 
woningzoekenden. 

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

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

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

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

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

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Quickscan Rekenkamercommissie BUCH naar de 

BUCH-samenwerking 
5 Sluiting 

De vergaderingen bijwonen
Op donderdag 15 september en 
donderdag 22 september vergadert de 
raad in het gemeentehuis. U bent van 
harte uitgenodigd de vergaderingen bij te 
wonen vanaf de publieke tribune. Ook kunt 
u de vergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken via de website: 
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde 
webpagina vindt u alle vergaderstukken. 

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

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen, dan kunt u 
zich aanmelden voor het raadsspreekuur. 
Het raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de ri e  tot uiterlij  .00 uur op de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 19 september 2022.

C ntact met de ri e
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad kunt 
u ij de ri e terec t. at an per mail via 
raads ri e@castricum.nl of telefonisc  via 
088 909 7014, 088 9097094 of 088 909 
9082.

Zondag 18 september 2022, vrijdag 23 
september 2022 en nog 1 nader te bepalen 
dag mogen er van de Provincie maximaal 
50 helikoptervluchten plaatsvinden vanaf 
Uitgeesterweg 37 in Limmen, zie kaartje. 
De vluchten zullen worden uitgevoerd tussen 
09.00 en 17.00 uur door Experience Events.

Voor vragen: 
Experience Events
Ralf Clevers, Operationeel Manager
T: 085-4897654

 ralf@e perienceevents.nl
W: www.experienceevents.nl

Rijbaan Dorpsstraat gestremd 
op 26 en 27 september
De rode asfaltlaag van de Dorpsstraat 
tussen de rotonde C.F. Smeetslaan en 
de Stationsweg, is op veel plaatsen 
beschadigd en moet worden vernieuwd.
Planning van deze werkzaamheden is als 
volgt:
- Maandag 26 september tussen 7:00 

en 18:00 uur verwijderen van de oude 
asfaltlaag;

- Maandag 26 september tussen 18:00 uur 
en dinsdag 27 september 6:00 uur nieuw 
asfalt en markeringen aanbrengen.

Om de overlast voor omwonenden en 
ondernemers zoveel mogelijk te beperken, 
wordt de aanwezige bovenste asfaltlaag 
maandag overdag verwijderd. Aansluitend 

wordt ’s avonds en ‘s nachts het nieuwe 
asfalt en de diverse markeringen weer 
aangebracht. 

De weg is gedurende de werkzaamheden 
afgesloten voor alle verkeer. Voor het 
etsver eer ordt een omleidin  in esteld. 

In de week voorafgaand aan de 
asfaltwerkzaamheden vinden voor-
bereidende werkzaamheden plaats, in 
de vorm van het plaatselijk herstraten 
en ophogen van goten en aangrenzend 
straatwerk. Voor vragen kunt u terecht bij 
de gemeentelijke toezichthouder de heer 
Schönig, te bereiken via telefoonnummer 
14 0251, of per mail: 
fran sc oni @de uc .nl

     

Agenda raadsinformatieavond
Donderdag 22 september 2022  

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

19.30 – 21.00 Raadsinformatie-
bijeenkomsten Raadzaal
Presentatie Omgevings-
dienst Noord-Holland   
Noord over hun werkzaam-
heden

Raadsinformatiebijeenkomst
Trouwzaal
Presentatie GGD Hollands Noorden 
over hun werkzaamheden 

Prinses Beatrix Spierfonds collecteert 
van 11 t/m 17 september 2022

Rondvluchten 



12 inderegio.nl • 14 september 2022NIEUWS

Door Ans Pelzer

De gemeente heeft een subsidiere-
geling in het leven geroepen. Deze 
is bedoeld voor energiebesparende 
maatregelen, zoals isolatie, HR++ 
glas, een thuisaccu, laagtempera-
tuurverwarming en 
douchewarmteterugwinning.

Verduurzaming als speerpunt
Wethouder Valentijn Brouwer 
(Klimaatbeleid): ,,We gaan ons elek-
triciteits- en warmteverbruik in 
toenemende mate verminderen 
door energiebesparing en isolatie. 
De resterende energievraag te 
halen uit hernieuwbare bronnen. 

Dit is nodig om de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen. 
Dat geldt overigens niet alleen voor 
het elektriciteitsverbruik door de 
inwoners maar ook voor het 
verwarmen van woningen. Om dit 
te realiseren is door de gemeente-
raad besloten om het verduurza-
ming van woningen als een van de 
speerpunten te stimuleren.’’

Hoge energieprijzen
,,Met deze subsidieregeling wordt 
de hogere energierekening en de 
investering van woningeigenaren 
enigszins gecompenseerd,” zegt 
Brouwer. ,,De huidige energie-
prijzen zetten woningeigenaren 

mogelijk extra in beweging om hun 
woning te verduurzamen. Dat 
ondersteunen we door deze 
subsidieregeling.’’

Stapelen
Per adres mag jaarlijks eenmalig 

gebruik worden gemaakt van deze 
regeling. De subsidieregeling kan al 
vanaf één energiebesparende 
maatregel worden aangevraagd. 
Tevens kan deze worden gecombi-
neerd met de landelijke ISDE-subsi-
dieregeling (investeringssubsidie 
duurzame energie en energiebe-
sparing). Stapelen van subsidies is 
vanaf 21 april dit jaar mogelijk voor 
woningeigenaren.

Brouwer: ,,Door die combinatie 

mogelijk te maken wordt het voor 
woningeigenaren nog laagdrempe-
liger en aantrekkelijker gemaakt om 
te investeren in energiebesparende 
maatregelen.’’ De subsidie loopt tot 
1 januari 2023 of tot het plafond 
van € 150.000,- is bereikt.

Vraag advies voor de gemeentelijke 
en landelijke subsidies via www.
duurzaambouwloket.nl/castricum 
of bij een van de coaches van 
CALorie.

Castricum - Om de hogere energierekening enigszins te compenseren 
kunnen huiseigenaren gebruikmaken van de subsidieregeling energie-
besparing bestaande woningen. De gemeente hoopt hiermee ook wonin-
geigenaren, die willen verduurzamen, te ondersteunen. ,,De energietran-
sitie is urgent en wordt breed gevoel in Nederland.’’

Wethouder Brouwer over energietransitie: 
‘verduurzamen woningen speerpunt’

Lang niet iedereen heeft de (�nanciële) middelen om te verduurzamen. 
De energieprijzen rijzen de pan uit, steeds meer mensen komen daardoor 
in de problemen. 
De Castricummer wil hierover graag in gesprek met inwoners. Dat kan 
ook anoniem, uw naam is dan alleen bekend bij de redactie. Correspon-
dent Ans Pelzer gaat met dan met u in gesprek. Mail naar: redactie@
castricummer.nl

Oproep: Energiearmoede

Als eigenaar/bewoner van een 
koopwoning kunt u ook gebruik 
maken van de landelijke Investe-
ringssubsidie Duurzame Energie 
en Energiebesparing (ISDE). Dat 
kan met een investering in een 
(hybride) warmtepomp, zonne-
boiler, een aansluiting op een 
warmtenet en met vijf typen 
isolatiemaatregelen. De ISDE-
subsidie loopt door tot 2030.

De Landelijke 
ISDE-subsidie

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 14 september 2022

Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Aangevraagd

Kerklaan 4-b in Akersloot, het bouwen van een woning, datum ontvangst 7 septem-
ber 2022 (Z22 090450)
Mient 111 in Castricum, het bouwen van een schuur (legalisatie), datum ontvangst 5 
september 2022 (Z22 090314)
Perceel kadastrale sectie C nummer 12846 (langs Vitesse 22 in Castricum, het 
herinrichten van voormalige tuinbouw/moestuinen gebied, datum ontvangst 5 septem-
ber 2022 (Z22 090313)
Roemersdijk 1 in Akersloot, het bouwen van een nieuwe schuur, datum ont-
vangst 1 september 2022 (Z22 089937)
‘t Kieftenland 42 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
1 september 2022 (Z22 089907)
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

De Skulper 24 in Akersloot (Kavel 1 sectie A perceel 3183), het bouwen van een 
woning, verzenddatum 1 september 2022 (Z22 085863)
Lindenlaan 66 in Castricum, het realiseren van een dakopbouw, verzenddatum 6 
september 2022 (Z22 080717)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Polderdijk 8a in Castricum, het bouwen van een paardenstal, verzenddatum 1 sep-
tember 2022 (Z22 073639)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende standplaatsvergunning (tijdelijk) voor de verkoop van kerstbomen 
op het Kooiplein in de periode van vrijdag 2 december 2022 tot en met donder-
dag 15 december 2022, Kooiplein Castricum, verzenddatum 7 september 2022 
(Z22 083634)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De onderstaande 50 bomen worden vanaf 20 september 2022 verwijderd wegens de 
reconstructie van de Rijksweg van Limmen.

Aankondiging verwijderen bomen

Voor vragen over het verwijderen van deze 50 bomen kunt u contact opnemen met 
projectleider Joep van der Peet. info@castricum.nl of tel. 088-909 7540

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Boomsoort:  Locatie:
1 Kleinbladige linde Rijksweg 42
1 Kleinbladige linde Rijksweg 42
1 Kleinbladige linde Rijksweg 31
1 Kleinbladige linde Rijksweg 39
1 Iep cv.   Rijksweg 53
1 Iep cv.   Rijksweg 65
1 Iep cv.   Rijksweg 63
1 Iep cv.   Rijksweg 51
1 Iep cv.   Rijksweg 51
1 Kleinbladige linde Rijksweg 109
1 Kleinbladige linde Rijksweg 107
1 Kleinbladige linde Rijksweg 130a
1 Kleinbladige linde Rijksweg 134
1 Kleinbladige linde Rijksweg 136
1 Kleinbladige linde Rijksweg 136b
1 Iep cv.   Rijksweg 144
1 Iep cv.   Rijksweg 148
1 Iep cv.   Rijksweg 150
1 Iep cv.   Rijksweg 156
1 Iep cv.   Rijksweg 162
1 Iep cv.   Rijksweg 137
1 Iep cv.   Rijksweg 137
1 Iep cv.   Rijksweg 137
1 Iep cv.   Schipperslaan 1
1 Iep cv.   Rijksweg 66

Boomsoort:  Locatie:
1 Iep cv.   Rijksweg 22
1 Iep cv.   Rijksweg 119
1 Kleinbladige linde Rijksweg 42a
1 Kleinbladige linde Rijksweg 44
1 Kleinbladige linde Rijksweg 102
1 Kleinbladige linde Rijksweg 102
1 Kleinbladige linde Rijksweg 104
1 Iep cv.   Rijksweg 49c
1 Kleinbladige linde Rijksweg 31
1 Kleinbladige linde Rijksweg 19
1 Kleinbladige linde Rijksweg 15
1 Kleinbladige linde Rijksweg 17
1 Kleinbladige linde Rijksweg 109
1 Kleinbladige linde Rijksweg 91
1 Kleinbladige linde Rijksweg 118a
1 Kleinbladige linde Rijksweg 118
1 Kleinbladige linde Rijksweg 134
1 Kleinbladige linde Rijksweg 136c
1 Iep cv.   Rijksweg 142
1 Iep cv.   Rijksweg 154a
1 Iep cv.   Rijksweg 156
1 Iep cv.   Rijksweg 164a
1 Iep cv.   Rijksweg 121
1 Kleinbladige linde Rijksweg 117a
1 Kleinbladige linde Rijksweg 117a



25%
op bijna alle 

luxe producten*

VIERT U DIT FEESTJE 
MET ONS MEE? 

Kom naar de winkel voor mooie aanbiedingen, 

toffe cadeaus, leuke winacties en heerlijke 

traktaties. Natuurlijk organiseren wij dit feest 

niet alleen!

Feestelijke agenda 

Donderdag 15 september | OPI manicure
Onderga een manicure op afspraak bij onze OPI adviseuse voor €7,50. Bij aankoop 

van een product van OPI krijg je de behandeling cadeau. 

Vrijdag 16 september | Kayori experience
Kom vrijblijvend langs voor de Kayori experience: een heerlijke 

handmassage van onze Kayori adviseuse. 

Zaterdag 17 september | Collistar advies
De Collistar adviseuse staat de hele dag voor je klaar met 

de beste Collistar adviezen en de mooiste producten. 

Zeker zijn van een plekje? Reserveer alvast vooraf. 

WIJ BESTAAN

12,5
JAAR!

op bijna alle 
luxe producten*

MOOI van den Haak
Geesterduin 54, 1902 EL Castricum
0251-671561

bij besteding 
vanaf €50,-

ONTVANG 
EEN MOOI 
CADEAU

vanaf 

* vraag naar de 
voorwaarden 
in de winkel

Dorpsstraat 64 te Castricum     
0251 - 650850
www.vanamsterdam.nl

WOONVRAGEN? 
LAAT HET ONS WETEN!

* De Scooterbox 
repareert alle merken scooters. Wij 
halen uw scooter gratis op. Ook 
levering nieuwe. Droogmakerij 
74-b Heiloo, www.descooterbox.nl 
06-22020702 AGM-Dealer
*Meubelsto�eerder Op Maat
heeft tijd over. Hersto�eren en repa-
raties, opvullen van stoelen, fauteuils 
en banken, vernieuwen van binnen-
vulling, leerreparaties, diepreinigen, 
ruime keuze kwaliteitssto�en. KVK. 
vrijbl. prijsopg. Voor meer info: 06 - 
3884 7149

*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 
gewone �etsen om te knutselen. 
Tel. 06-14069852
Gratis afhalen:
Kersenhouten dressoir, br2.20, h90, 
d50. 4 deurtjes, 4 laadjes. 
Tel. 06-44598868
Verloren:
Verloren, Ray Ban zonnebril, zwart 
metaal met varifocus glazen. Bij 
voorbaat dank voor uw telefonische 
reactie. Tel. 06-13109498

Te koop:
Kinderledikantje met toebehoren, 
50,-,  �essenwarmer merk Philips 
Avent, 10,-,  box muziek mobiel 
konijntjes 10,-. Tel. 06-12552914
Gevraagd:
Wie heeft er voor een schoolklas nog 
een gratis werkende typemachine 
en/of lamineerapp. Of speelgoedau-
tootjes? Tel. 06-41646940
Te koop:
Splinternieuwe nieuwste “kpn 
tv afstandsbediening”. 12,50. Tel. 
06-10372114
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Een scène uit de voorstelling ‘Ballads’. 
Foto: Neel Verdoorn Dance Projects / Elske Verdoorn

Iedereen kent wel een ballade in een 
verschillend muziekgenre. De teksten 
en verhalen zijn als voedsel voor de 
ziel. De ballade is van oorsprong een 
verhalend lied: één van de oudste 
liedgenres waarin thema’s als liefde, 
dood, trouw en ontrouw, geluk en 
verleiding worden bezongen. 
Choreografe Neel Verdoorn: ,,In alle 
tijden putten mensen kracht uit de 
ballade, en juist nu, in deze bizarre 
tijd is ‘Ballads’ een re�ectie van nu, 

relativeert en geeft troost.’’ De 
ballade verbindt mensen, troostend 
en verzoenend, de ballade zoekt naar 
de menselijke maat en wezenlijk 
contact met anderen. Wat een 
bijzonder mooie voorstelling om het 
nieuwe theaterseizoen in Castricum 
mee te beginnen! Zondagmiddag 18 
september om 15.00 uur in theater 
Koningsduyn Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 3. Kaarten zijn via 
www.geesterhage.nl verkrijgbaar.

Weergaloze dans- en 
muziekvoorstelling ‘Ballads’
Castricum - Theater Koningsduyn opent op zondag 18 september het 
nieuwe theaterseizoen met een weergaloos mooie dans- en muziekvoor-
stelling over de ballade. Twee dansers, Roisin Verheul en Lorenzo Capo-
dieci van Neel Verdoorn Dance Projects, dansen op muziek van onder 
meer Sting, Chopin en Melody Gardot. Sopraan Viola Cheung en pianist 
Maarten Van Veen brengen de muziek live ten gehore. Elk personage vult 
een rol in deze voorstelling, danser en musicus versmelten prachtig in 
een gezamenlijk verhaal.

Castricum - De Engelse cellist Tim 
Posner is een begenadigd solist met 
een originele repertoirekeuze. Hij 
wordt op de piano begeleid door de uit 
Australië afkomstige pianist Joseph 
Havlat. 

Tim Posner speelt op 23 september om 
20.00 uur in de dorpskerk van 
Castricum Weberns miniaturen, Schuh-
manns wonderschone Fantasiestücke 
en de minder bekende, maar zeer 
indrukwekkende cellosonate van Von 

Dohnányi. Ook de te weinig gespeelde, 
maar briljante tweede cellosonate van 
Mendelssohn brengt hij ten gehore. 
Een genot voor de celloliefhebber! Het 
volledige programma is op www.ihms.
nl te vinden. Kaarten kunnen via die 
website worden gereserveerd, maar 
zijn ook in de kerk verkrijgbaar voor 
aanvang van het concert. Graag 
betalen met contant geld.

Romantiek en vroeg-twintigste-
eeuwse lyriek in de dorpskerk

Cellist Tim Posner. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

De �lms worden vertoond in Filmthe-
ater Corso in de Dorpsstraat, waar ze 
al vele jaren welkom zijn. 
Voor slechts 46 euro bezoek je 
unieke �lms voor een redelijke prijs. 
Zo kun je kijken naar top�lms als The 
Duke, Ali & Ava, The Worst Person In 
The World, Madres Paralelas, Adieu 
Monsieur Ha�mann en Minari. Inte-
resse? Je koopt bij CineCast een �lm-
pakket voor zes �lms. 

De �lms worden vertoond op vier 
vaste tijden. Bij de bestelling maakt 
je een keuze voor één van die tijden. 
Dat kan via https://�lmhuiscinecast.
nl/product/�lmkaart/. Eerst meer 
weten? Dat kan via Nanda Ranzijn 
(info@�lmhuiscinecast.nl / 0251 
656510). Wil je op de hoogte blijven 
van het aanbod van CineCast, ga dan 
ook naar de site en meld je aan voor 
de nieuwsbrief.

Castricum - Sinds 1994 is Filmhuis Cinecast actief, na te zijn ontstaan uit 
de toenmalige ‘Volksuniversiteit Castricum’. Nadat de universiteit stopte 
is het Filmhuis in 2012 verdergegaan onder de naam ‘CineCast’. Al die 
jaren verzorgen zij in de periode van oktober tot maart maar liefst zes 
�lmvoorstellingen met alleen maar kwaliteits�lms.

ine ast ruim  jaar h t lmhuis

Secretaris Nanda Ranzijn van CineCast staat klaar om informatie te verstrekken. 
Foto: Aart Tóth

Heiloo - Ramses Sha�y; Nederlands 
chansonnier, componist, liedjes-
schrijver, levensgenieter en acteur, 
wie kent hem niet. In samenwerking 
met De Zee Theaterproducties 
verzorgt de Cultuurkoepel een 
speciale, hartverwarmende en 
bijzondere voorstelling die de echte 
Sha�y-liefhebber absoluut niet mag 
missen. Met Liesbeth een markant 
koppel, dat op alle grote podia de 
mensen in vervoering bracht. Een 
unieke productie in navolging van 
Op Maarten! en Bram!
Renée van Wegberg, Béatrice van der 
Poel, Sjors van der Panne, Gerard 
Alderliefste en band bestaande uit: 
Arie den Boer (drums) en Jeroen 
Vierdag (bas) onder leiding van Cor 
Bakker (piano) brengen samen een 
ode aan Ramses Sha�y om nooit te 

vergeten. Zij bundelen hun liefde, 
passie en kunsten in dit rijke Ramses-
programma en laten bekend én 
onbekend Sha�y-repertoire verder 
zwerven: een vurige wens van de in 
2009 overleden zanger en 
levenskunstenaar.

Heerlijke verhalen en anekdotes 
verbinden de muziek en houden 
Ramses springlevend. Mis deze 
unieke productie niet, die alleen te 
beleven is in de Cultuurkoepel. Kom 
op zaterdag 1 oktober (15.15 uur of 
20.15 uur) of zondag 2 oktober (20.15 
uur) naar de Koepel! Koop kaarten à 
27,50 euro bij voorkeur in de voor-
verkoop (via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl) want de kans dat kaarten 
nog aan de deur verkrijgbaar zijn is 
uiterst klein.

RAMSES! in de Cultuurkoepel
Ramses Sha�y overleed in 2009 op 76-jarige leeftijd. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Soof

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 15.00 uur

maandag 20.00 uur
The Princess

woensdag 20.00 uur
Zee van Tijd
vrijdag 20.00 uur

zaterdag & zondag 15.00 uur
Pink Moon

vrijdag 15.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Alcarràs
zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

Where the Crawdads Sing
zondag 12.30 uur

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

Minions: 
Hoe Gru superschurk werd

Programma 15 sept t/m 21 sept

Regisseur Ed Perkins maakte een 
confronterende kroniek over het 
publieke leven en de dood van de 
geliefde ‘people’s princess’ Diana 
Spencer. 
Op 31 augustus 1997 – dit jaar 
precies 25 jaar geleden – veroor-
zaakte haar dood een publieke 

The Princess

Het jonge koppel Lucas en Johanna 
zeilt in de jaren 80 met hun zoontje 
Kai de wereld rond: stapelverliefd, 
onbezorgd en vol dromen en 
idealen. Midden op de Atlantische 
Oceaan verandert alles, wanneer de 
ergste nachtmerrie van de jonge 
ouders werkelijkheid wordt. Het 
abrupte einde van de reis is het 

begin van innerlijke strijd. In hun 
wanhopige pogingen om overeind te 
blijven, drijven de twee steeds verder 
uit elkaar. Veertig jaar later 
ontmoeten de vroegere geliefden 
elkaar weer en blijkt dat de tijd zeker 
niet alle wonden heeft geheeld. Zee 
van Tijd is de openings�lm van het 
Nederlands Film Festival.

Zee van Tijd
(Nederlands Film Festival)

uitbarsting van rouw zoals Engeland 
niet eerder meemaakte. De �lm laat 
zien wat dat zegt over ons, de 
toeschouwers die de beelden keer 
op keer willen zien. Ook nu weer. 
Zonder voice-over en uitsluitend aan 
de hand van archiefbeelden – zowel 
uit de media als openbare amateuro-
pnames – ontstond een indringend 
en uiteindelijk het meest waarach-
tige portret van Diana.
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LEZERSPOST

Wie bij Castricum aan Zee naar het strand gaat, kan zien dat het strand-
plateau en het strand een opknapbeurt kunnen gebruiken. Op het 
plateau is het Blinckers-gebouw een treurigstemmende blikvanger en de 
stalling van tweewielers en auto’s moet nodig aangepast worden aan de 
huidige behoeften. En op het strand moeten bijvoorbeeld paviljoens 
aangepast worden aan de veiligheidseisen van Rijkswaterstaat. De 
gemeente werkt daarom aan een langetermijnvisie hoe dit voor 
Castricum belangrijke gebied zich in de komende jaren kan ontwikkelen. 
Nu de discussie over de toekomst van Castricum aan Zee op gang komt, is 
het niet onverwacht dat ondernemers hun plannen beginnen te presen-
teren. Er is duidelijk een groeiende wens van ondernemers om in 
Castricum aan Zee hotelkamers te exploiteren. Zo’n ontwikkeling is 
onwenselijk. Immers, een belangrijk deel van de inwoners van Castricum 
heeft zich in een enquête in 2020 nadrukkelijk uitgesproken voor een 
rustig familiestrand, zonder verdere groei van de horeca en verblijfsac-
commodatie. Bij de discussies over het strand wordt ook nu nog nauwe-
lijks rekening gehouden met de centrale rol van het unieke Noord-
Hollands Duinreservaat, waarin het strand is ingebed. De rust van de 
duinen is Castricums kapitaal, dat toeristen en dagjesmensen aantrekt. 
Maar dat gebied is kwetsbaar. De gemeente en de Castricummers moeten 
dit aspect een centrale rol geven in discussie over de toekomst van 
Castricum aan Zee. Natuurorganisaties, zoals Stichting Alkmaarder-
meeromgeving en Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, zetten zich 
hiervoor in en zullen hun visie blijven benadrukken.

Stichting Alkmaardermeeromgeving

Bijdrage ingekort door de redactie. De volledige bijdrage is op www.castri-
cummer.nl te lezen.

Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest zijn mooie dorpen om in te wonen. 
Je kunt hier heerlijk �etsen en wandelen. Of... toch niet? Het toenemende 
vliegverkeer ontneemt je de zin om naar buiten te gaan. Tijdens de coron-
acrisis was het een verademing om van het ronkende, �jnstof uitstotende 
vliegverkeer af te zijn. Na de coronacrisis koesterde ik de hoop dat het 
luchtruim boven onze regio ontzien zou worden. Zeker nu de stikstofcrisis 
zo urgent is. Maar nee, die hoop blijkt ijdele hoop. Het vliegverkeer is 
momenteel weer ongekend druk. De vliegtuigen komen achter elkaar, 
minuut na minuut, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Waar is het eind ? Wie 
hebben hier nog meer last van? Ik las dat de bewoners van Heiloo worden 
opgeroepen om mee te denken over het groenbeleidsplan voor de 
komende tien jaar. De gemeente wil samen met de mensen nieuwe 
inzichten en actuele onderwerpen in kaart brengen. Op 20 september 
2022 zal er een bewonersbijeenkomst zijn in hotel Fletcher om over het 
beleidsplan te praten. Omdat ik mij tamelijk alleen voel in het onge-
noegen over het vliegverkeer zou ik iedereen die hier ook last van heeft 
willen uitnodigen om mij een e-mail te sturen. Als ik een aantal mails zou 
ontvangen met klachten over het intensieve vliegverkeer, zou ik mij 
gesterkt voelen in mijn poging om dit aan de kaak te stellen. Na ontvangst 
van de e-mails zou ik deze onder de aandacht van de gemeente willen 
brengen. Ik hoop hiermee van harte dat dit onderwerp op de agenda van 
20 september 2022 komt te staan. Als u dit plan wilt steunen stuur dan 
een mail naar: leenravelink@gmail.com. Alvast bedankt.

Leen Ravelink

Vorige week heeft het gelukkig weer even geregend. Maar wat gebeurt? 
Het uitlaten van je huisdier met regen wordt dan onaangenamer, dus snel 
terug van huis. Sinds enkele maanden moet ik een rollator gebruiken voor 
loopvaardigheid en om eventuele (ernstige) fysieke valschade en kosten te 
voorkomen. Het is mij al lang bekend dat de poep bij regenweer slechter 
wordt opgeruimd. Met twee benen en vier wielen wordt het nog ingewik-
kelder om kak te mijden. En ja hoor, het gebeurt, kak aan één wiel. Ik denk, 
ik ga een beetje in de natte grasrand rijden, dan raak ik de kak misschien 
enigszins kwijt. Maar nee hoor, nog twee wielen in de kak! Leuk om als je 
thuis komt drie wielen schoon te moeten maken en uit het pro�el van 
banden kak te peuteren. Mijn stemming daalde nog verder, zult u wel 
begrijpen. Bij deze een oproep aan de inwoners: houdt s.v.p. rekening met 
de medebewoners van het dorp. Dat verzoek geldt ook voor snelheden; 30 
kilometer is 30 kilometer en geen 60 of hoger. Laat uw beplanting van uw 
tuin niet het trottoir versmallen, het is publiek terrein, u hindert medebe-
woners op het voetpad onnodig of onrechtmatig. Overheid, handhaaf uw 
eigen regels, deel prenten uit aan sportieve rijders op de verkeerde plaats. 
Als u uw eigen regels niet handhaaft, ondermijnt u de geloofwaardigheid 
van het instituut overheid. De zogenaamde snelheidsbeperkende door-
gang op de Bloemen daagt alleen maar uit om er hard met auto’s doorheen 
te rijden. Voor �etsers is de versmalling een hindernis en ook gevaarlijker. 
Was dat de bedoeling? Met de andere kant opkijken en niets doen lost u 
niets op. Er zijn al veel te veel zaken in ons land niet tijdig aangepakt.

H. van Egdom

Toekomst van Castricum aan Zee

Toenemend vliegverkeer

Poep aan de wielen

Door Hans Boot

Joop Rijkho� mag je een echte 
Zaankanter noemen. Hij werd 
geboren op 21 september 1931 in 
Assendelft en woonde daar tot 
1973. De wieg van zijn echtgenote 
Ada Admiraal stond in Uitgeest, 
waar zij op 20 april 1938 ter wereld 
kwam. Ada vertelt waar ze Joop 
ontmoette: ,,Dat was op de Assen-
delver kermis in oktober 1958. De 
vonk sloeg direct over en na twee 
jaar zijn we verloofd. In 1962 werd 
ons huis in Assendelft-Noord opge-
leverd en in hetzelfde jaar stapten 
we in het huwelijksbootje.’’

De bruidegom licht vervolgens toe 
hoe zijn carrière is verlopen: 
,,Aanvankelijk heb ik na mijn 
middelbare school een aantal 
administratieve opleidingen 
gevolgd op het gebied van onder 
andere boekhouden en handels-
kennis. In 1947 startte ik op kantoor 
bij de blikfabrieken van Verblifa. Na 
mijn militaire dienst vervulde ik 
vanaf 1953 diverse administratieve 
functies, maar ik ben later omge-
schoold naar personeelswerk. Bij 
het Ziekenfonds Spaarneland 
zwaaide ik als chef personeels-
zaken af in 1991 en kon ik gaan 

genieten van de VUT.’’

Lesruimte
Ada werd, zoals in die tijd heel 
gebruikelijk was, voor haar huwelijk 
ingezet op de boerderij van haar 
ouders om het gezin draaiende te 
houden. Toen ze getrouwd was 
sloeg ze echter haar vleugels uit: 
,,Ik ben diverse cursussen gaan 
volgen en begon met de moeder-
mavo. Daarna koos ik voor het 
modevak en heb mij gespeciali-
seerd in de herenmode, het maken 
van hoeden en sieraden en leerver-
werking. In 1980 ben ik gestart met 
het geven van les aan huis en 
leidde ook leerlingen op tot lerares. 
Ook heb ik geëxamineerd tijdens 
modevakexamens in Utrecht. Nu 
geef ik nog steeds naailes in de 
wintermaanden.’’

Het beroep van Ada was aanleiding 
voor het stel om in 1990 te 
verhuizen naar hun huidige woning 
aan de Willem de Rijkelaan. Joop: 
,,Daarvoor woonden we vanaf 1973 
aan de Kleibroek. Omdat de ruimte 
daar voor Ada te klein werd, 
hebben we dit huis gekocht waar 
we op de plek van de garage een 
mooie lesruimte konden laten 
bouwen. Het bevalt nog steeds 

prima en als het nodig is brengen 
we wat aanpassingen aan, zodat 
we hier nog niet weghoeven.’’

Sportschool
De grote en fraaie achtertuin bood 
Joop ook de gelegenheid om een 
van zijn favoriete hobby’s uit te 
oefenen: ,,Ik heb groene vingers en 
dus kon ik me hier uitleven. Daar-
naast heb ik nog altijd veel plezier 
van mijn moestuin bij de Castri-
cummer Werf. Verder heb ik in mijn 
leven vrijwilligerswerk gedaan en 
was ik secretaris van de voetbalclub 
SVA in Assendelft. Ook hield ik mij 
graag bezig met fotogra�e en 
momenteel bridge en �ets ik nog 
steeds met veel plezier.’’

Ada zocht haar liefhebberijen in de 
sport en zij maakte dankbaar 
gebruik van haar creatieve vaardig-
heden: ,,Ik ben nog zo’n vier keer 
per week in de sportschool te 
vinden of zwem in het buitenbad 
van Uitgeest of in zee. Naast 
bridgen en �etsen geniet ik ook 
nog van boetseren, handwerken en 
zijde schilderen.’’

Festiviteiten
Het diamanten paar kreeg drie 
kinderen, waarvan twee zoons 
(1963 en 1970) en een dochter 
(1966). Twee wonen er in Castricum 
en de derde vestigde zich in Bloe-
mendaal. Joop en Ada werden 
verder verblijd met acht kleinkin-
deren en tot nu toe met één 
achterkleinkind.

Het bereiken van de prachtige mijl-
paal van zestig jaar huwelijk gaat 
gepaard met de nodige festivi-
teiten: ,,Het laatste weekend van 
augustus hebben we het feest met 
onze kinderen en kleinkinderen 
gevierd in een bungalowpark op 
Texel. Afgelopen zaterdag werd dat 
nog een dunnetjes over gedaan in 
Johanna’s Hof met de families van 
beide kanten en vrienden. Ook 
brengen we er binnenkort thuis 
een toost op uit met onze buren.’’

Castricum - Op 12 september waren Joop Rijkho� en Ada Admiraal zestig 
jaar getrouwd, maar het heuglijke feit werd al eerder gevierd. Burge-
meester Mans feliciteerde het diamanten paar vorige week donderdag en 
ook dit keer ontbrak de kopie van de huwelijksakte niet.

Diamanten huwelijk: groene 
vingers en creatieve vaardigheden

Een trouwfoto van Joop en Ada van 12 september 1962. Foto: aangeleverd

Het echtpaar samen met burgemeester Toon Mans. Foto: Hans Boot
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WOENSDAG 14 SEPTEMBER
Open les experimenteel beeld-
houwen onder leiding van Serge van 
Empelen van 19.30 tot 22.00 uur bij 
Toonbeeld Geesterhage aan de Gees-
terduinweg 7 in Castricum. 
Aanmelden telefonisch (0251 659012, 
tijdens kantooruren) of per e-mail 
(info@toonbeeld.tv). Info op www.
toonbeeld.tv.

Voorstelling ‘Dichtbij’ door Iris Hond 
om 20.15 uur in de Cultuurkoepel aan 
de Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. 
Kaarten à 27,50 euro zijn verkrijgbaar 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl en 
aan de deur.

DONDERDAG 15 SEPTEMBER
Open les gra�ek van 19.30 tot 22.00 
uur bij Toonbeeld Geesterhage aan 
de Geesterduinweg 7 in Castricum. 
Aanmelden telefonisch (0251 659012, 
tijdens kantooruren) of per e-mail 
(info@toonbeeld.tv). Info op www.
toonbeeld.tv.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Open les staalwerkplaats van 10.00 
tot 12.30 uur bij Toonbeeld Geester-
hage aan de Geesterduinweg 7 in 
Castricum. Aanmelden telefonisch 
(0251 659012, tijdens kantooruren) of 
per e-mail (info@toonbeeld.tv). Info 
op www.toonbeeld.tv.

G-disco met DJ Dylan Schiphorst en 
DJ Mervin Puhl van 20.00 tot 22.00 
uur in Discovery 2.0 aan de Dorps-
straat 30 in Castricum. Entreeprijs 4 
euro (inclusief twee consumptie-
munten). Foto: aangeleverd

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Open les tekenen en schilderen 
onder leiding van Afke Spaargaren 
van 10.00 tot 12.30 uur bij Toonbeeld 
Geesterhage aan de Geesterduinweg 
7 in Castricum. Aanmelden telefo-
nisch (0251 659012, tijdens kantoor-
uren) of per e-mail (info@toonbeeld.
tv). Info op www.toonbeeld.tv.

ZONDAG 18 SEPTEMBER

Les ‘Dans vanuit je hart’ voor kinderen 
(3 t/m 12 jaar) samen met (groot)
ouders van 09.30 tot 10.30 uur in de 
gymzaal aan de Eerste Groenelaan 62 
in Castricum. Deelname kost 6 euro 
per persoon. Aanmelden via roze-
quarts@hotmail.com en info op www.
margreetrodenburg.nl/dans. Foto: 
Marcel Fraij

Zondagsmarkt van 11.00 tot 17.00 
uur aan de Dorpsstraat en Burge-
meester Mooijstraat in Castricum. 
Meer dan honderd kramen, tevens 
food-trucks, kunstenaars en terrassen. 
Info op www.rootsmarket.nl.

Appeltaartenwedstrijd om 11.00 uur 
op het Bakkerspleintje in Castricum. 
Lever je zelfgebakken appeltaart in 
bij de jury. De rest van de taart wordt 

verkocht voor Stichting Hart Voor 
Borstkanker. Foto: aangeleverd

Uitdelen gratis �etsspiegels door 
buurtsportcoach Winnie Assendelft 
van 13.00 tot 16.00 uur bij de ingang 
van Camping Geversduin aan de 
Bredeweg in Castricum. Info bij Team 
Sportservice Kennemerland (0251 
254740 / wassendelft@teamsportser-
vice.nl).

Dans- en muziekvoorstelling ‘Ballads’ 
om 15.00 uur in theater Koningsduyn 
Geesterhage aan de Geesterduinweg 
3 in Castricum met muziek van onder 
meer Sting, Chopin en Melody 
Gardot. Kaarten via www.geester-
hage.nl.

Zesde editie van Classic Meets Jazz 
om 14.30 uur (inloop 14.00 uur) in de 
Cultuurkoepel aan de Kennemer-
straatweg 464 in Heiloo met onder 
meer Maarten den Hengst (piano), 
Floor le Coultre (viool) en Deborah J. 
Carter (zang). Kaarten à 19,50 euro 
zijn verkrijgbaar via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl en aan de deur. Foto: 
aangeleverd

Bierproeverij Dampegheest met 
presentatie Oikenbock om 15.00 uur 
in De Oude School aan de Schoolweg 
1 in Limmen. Toegang gratis. Info op 
www.dampegheest.nl/proe�okaal.

Presentatie over iconen door Johan 
Maat om 16.00 uur in de dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum. 
Toegang gratis. Info via Huib Bakker 
(06 10267340 / huibjohanbakker@
outlook.com). Foto: aangeleverd

MAANDAG 19 SEPTEMBER
Oesterschelpen schilderen van 12.30 
tot 14.00 uur bij Welzijn Castricum in 
gebouw De Landbouw aan de Dorps-
straat 30 in Castricum. Info via www.
welzijncastricum.nl.

Kennismakingscursus internationale 
dans van 19.00 tot 20.00 uur bij Igram 
in de gymzaal aan de Walingstuin in 
Castricum. De cursus bestaat uit tien 
lessen. Aanmelden en info via www.
Igram.nl.

DINSDAG 20 SEPTEMBER

Jeu de boules-toernooi om 10.30 uur 
bij jeu de boules-vereniging De Stet-
ters op sportpark Wouterland aan de 
Van Haerlemlaan 31a in Castricum 
met veertig koppels uit heel Noord-
Holland. Publiek welkom, toegang 
gratis. Info op www.stetters.nl.

Lezing door Suzanne Voets en Simon 
Mulder over de literatuur van de 19e 
eeuw om 19.30 uur in de bibliotheek 
aan de Geesterduinweg 1 in 
Castricum. Entreeprijs 7,50 euro (5 
euro voor leden bibliotheek en lees-
kring) inclusief ko�e/thee. Kaarten 
reserveren via www.bknw.nl/agenda. 

Moorddiner bij vrouwennetwerk 
Goed Contact om 17.30 uur op land-
goed Marquette in Heemskerk. Deel-
name kost 35 euro. Aanmelden via 
communicatie@goed-contact.nl en 
info op www.goed-contact.nl.

Online bijeenkomst Auticafé Kenne-
merland van 20.00 tot 21.30 uur over 
autisme en vaderschap. Spreker is 
ervaringsdeskundige Peter Verbaan-
derd. Aanmelden via www.auticafe-
kennemerland.nl/agenda tot op 20 
september (uiterlijk 17.00 uur).

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
Lezing over orgaandonatie door Babs 
Willemse van 14.00 tot 16.00 uur in 
het parochiecentrum naast de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 in Castricum. Toegangsprijs 5 
euro. Aanmelden via info@rvkcas-
tricum.nl en info op www.rvkcas-
tricum.nl.

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

Expositie kunstproject Ronduit Uitge-
sproken (thema: vrouwen en gender-
gelijkheid) te zien in cultureel 
centrum Geesterhage aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum tot en met 
6 oktober. Info op www.mariekewar-
melink.com.

Keramiek van Hannie Poelmeijer en 
schilderijen van haar overleden man 
Leo Poelmeijer zijn tot en met 25 
september te zien in Gemaal 1879 
aan de Fielkerweg 4 in Akersloot. Elke 
zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur geopend. Toegangsprijs gemaal: 
1 euro. Info op www.gemaal1879.nl.

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

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

Natuurlijk organiseren zij dit feest 
niet alleen! Op donderdag 15 
september zal er een adviseuse van 
OPI aanwezig zijn die manicuren 
gaat verzorgen. Deze zijn te boeken 
voor 7,50 euro. Schaft u daarna een 
product van OPI aan? Dan krijgt u de 
behandeling cadeau! Op vrijdag 16 
september is er de Kayori Experi-
ence: u kunt op deze dag binnen 

lopen voor een heerlijke handmas-
sage van de Kayori-vertegenwoor-
digster. Op zaterdag 17 september is 
er een adviseuse van Collistar 
aanwezig: zij staat deze gehele dag 
voor u klaar met de beste Collistar-
adviezen en de mooiste producten. 
Ook hiervoor kunt u een afspraak 
maken.

Ontvang de hele week 25% korting 
op bijna al uw aankopen! De eerste 
klanten die op 15, 16 en 17 
september boven de 50 euro 
besteden, krijgen bovendien een 
mooie goodiebag cadeau. Wees er 
op tijd bij, want op=op! Het feest 
rond het 12,5-jarig bestaan van de 
vestiging in Geesterduin overlapt het 
15-jarig bestaan van Mooi parfu-
merie, dus naast hun eigen feest 
hebben zij nog vele extra’s. Deze 
acties gaan beginnen op 12 
september en zullen gelden tot en 
met 2 oktober. U kunt dan denken 
aan dagtoppers en speciale aanbie-
dingen van uw favoriete producten 
en een luxe beautybox waar u de 
mooiste cadeaus uit kunt grabbelen.
Het team van parfumerie Mooi Van 
den Haak hoopt u te mogen 
ontvangen tijdens de feestweken 
om dit feest met u te kunnen vieren. 
Intussen ‘Veel liefs, van de meiden 
van Mooi’.

Mooier bij Mooi bestaat 12,5 
jaar, viert u dit feestje mee?
Castricum - Op 17 september bestaat parfumerie Mooi Van den Haak in 
winkelcentrum Geesterduin 12,5 jaar. Dit willen zij natuurlijk samen met 
u groots vieren! Dat gaan ze doen door middel van mooie aanbiedingen, 
to�e cadeaus, leuke winacties, heerlijke traktaties en verrassende acties 
samen met andere winkeliers!

Van links naar rechts, van boven naar 
onder: Nancy, Renate, Anouk, Charlie, 
Jamie en Maaike. 
Foto: Teunis van den Haak

Castricum - Paula Beentjes hield 
afgelopen zaterdag in het atelier van 
het Hof van Kijk-Uit een boeiend 
verhaal met als onderwerp de ‘Reis 
van de Nachtwacht tijdens de 
Tweede Wereldoorlog’. Zij lichtte eerst 
toe wat de aanleiding was voor haar 
zoektocht: ,,Mijn vader was een van 
de eigenaren van de busonderne-
ming ‘Beentjes & De Bruijn’ met een 
garage aan de Rijksstraatweg 177. Hij 
vertelde altijd in het gezin dat het 
beroemdste schilderij van Rembrandt 
in de oorlog in hun garage was opge-
slagen, maar heeft het nooit kunnen 
bewijzen. In eerste instantie heb ik 
daarnaar in 2017 gezocht in het Haar-
lems archief, maar zonder resultaat.’’

Paula liet het daarbij niet zitten: 
,,Uiteindelijk heb ik via het Rijksmu-

seum een geheim document 
gevonden, waarin melding wordt 
gemaakt van de opslag op 23 maart 
1942 in de garage van mijn vader. Het 
bewijs was dus geleverd.’’ In de lezing 
werd verder aandacht besteed aan de 
weg die de Nachtwacht heeft moeten 
a�eggen tot het weer veilig en onge-
deerd in 1945 terug was in 
Amsterdam. Hoogtepunt was natuur-
lijk dat het schilderij op 14 mei 1940 
naar Castricum werd vervoerd en na 
uitrolling op het erf van Jonkheer 
Gevers (nu Hof van Kijk-Uit) werd 
opgeslagen in de vlakbij gelegen 
‘kunstbunker’ die al jaren in gebruik is 
als �lmarchief voor Eye in 
Amsterdam. Paula vertoonde tot slot 
een uniek �lmpje over de reis die de 
Nachtwacht heeft gemaakt. Tekst en 
foto: Hans Boot

Interessante lezing over Nachtwacht 
tijdens Open Monumentendag
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KORT
Nieuw kinderdagverblijf
Akersloot - In oktober opent 
Forte Kinderopvang een nieuw 
kinderdagverblijf in de 
Rembrandtschool. In hun eigen 
binnen- en buitenruimtes bij de 
basisschool kunnen kinderen van 
0 tot 4 jaar terecht voor opvang. 
Dat betekent dat Forte Kinderop-
vang en de basisschool vanaf dan 
een kinderdagverblijf, peuterop-
vang én buitenschoolse opvang 
onder één dak aanbieden. De 
planning is om medio/eind 
oktober de deuren van het 
nieuwe kinderdagverblijf te 
openen.

Kom bridgen bij Bricas
Castricum - Het bridgeseizoen 
2022-2023 is gestart. Bricas 
ontvangt graag nieuwe leden. U 
kunt spelen op maandag- en 
donderdagmiddag en ‘s avonds 
op dinsdag, woensdag en 
donderdag. Kijk op www.bricas.nl 
voor meer informatie. 

Katerloop 2022 gewonnen 
door Roy Frinking
Limmen - Op zondag 11 
september is de 41e Katerloop 
door de Limmer IJsclub samen 
met de Heeren van Limmen geor-
ganiseerd. De deelnemers liepen 
een parcours van vijf kilometer 
dwars door Limmen. Met heerlijk 
weer, zo’n 80 deelnemers en de 
inzet van veel vrijwilligers was de 
Katerloop ook dit jaar een groot 
succes voor jong en oud. Bij de 
jeugd waren de winnaars Brian 
Koot (tot 8 jaar) en Colin Veraart 
(tot 12 jaar). Bij de vijf kilometer 
was Roos Tabak bij de dames de 
snelste en Mike Frinking bij de 
heren. De tien kilometer werd bij 
de dames gewonnen door Patricia 
Gracius in een tijd van 45:23 
minuten en Roy Frinking in een 
zeer snelle tijd van 34:54 minuten.

EP van Die Vers
Castricum - De band Die Vers 
heeft een nieuwe EP gemaakt, die 
vanaf zaterdag te koop zal zijn op 
cd. Ook zijn de vijf tracks dan te 
beluisteren via onder meer 
Spotify. De band, die Castricum 
als basis heeft, was in 2021 de 
eerste band die optrad bij Podi-
umcafé Toos aan de Parallelweg 7 
in Beverwijk. Op die locatie vindt 
komende zaterdag ook de o�-
ciële presentatie van de EP plaats. 
De zaal is vanaf 21.30 uur open en 
de entreeprijs bedraagt 5 euro.

Startzondag
Castricum - Op 25 september 
vindt in en om de protestantse 
kerk aan het Kerkpad 1 een zoge-
noemde ‘startzondag’ plaats. 
Bezoekers zijn welkom om 09.30 
uur voor ko�e met een kren-
tenbol. Aansluitend volgt om 
10.00 uur de viering. Die eindigt 
met een vraag. De bezoekers 
kunnen het antwoord op deze 
vraag opschrijven en in de ‘geluk-
boom’ hangen. Na de dienst is er 
ruim tijd om met elkaar in gesprek 
te blijven. Bij goed weer staan 
buiten op het plein statafels. Voor 
de kinderen is er een speurtocht: 
rondje om de kerk! En voor de 
liefhebbers een zangworkshop bij 
de piano.

Castricum - Terwijl er nog fanatiek 
buiten gevolleybald wordt bij 
2Beach, hebben de eerste teams er 
alweer een aantal trainingen in de 
zaal op zitten. Croonenburg komt dit 
jaar zowel met Heren 1 als Dames 1 
uit in de eerste klasse. De eerste 
thuiswedstrijden zijn op vrijdag 16 
september in sporthal De Bloemen. 
De eerste ronde start om 19.15 uur, 
waaronder meisjes A. Dames 1 en 
Heren 1 spelen aansluitend om 21.15 
uur.
Bij Croonenburg kun je terecht van 
jong tot oud, binnen (zaalvolleybal) 

en buiten (beachvolleybal bij 
2Beach). Zo wordt er ook �tvolley 
aangeboden voor diegenen die �tter 
en sterker willen worden, maar geen 
zin hebben om naar de sportschool 
te gaan. Lekker bewegen in een 
gezellige groep en een ontspannen 
sfeer. Zonder de verplichting van een 
competitie. Bij �tvolley ligt de nadruk 
op plezier hebben in bewegen. 

Interesse? Je mag altijd drie keer 
meetrainen om te kijken wat passend 
voor je is. Kijk op www.croonenburg.
nl voor meer informatie.

Volleybalvereniging 
Croonenburg weer begonnen 

Deelnemers aan het toernooi 2beach Open 2022. Foto: aangeleverd

Meestal staan we niet langer dan 
negen seconden voor een kunst-
werk. Maar wat gebeurt er als we  
langer kijken? Beschouwen, nieuws-
gierig  zijn en prikkelende vragen 
stellen, ons zelf en de ander 
ontmoeten in een kunstwerk. 
Kunnen we het werk helemaal 
toelaten, zintuigen openen, ons laten 
raken en troost vinden? Does it heal 
or reveal? Contemplatief kijken, de 
kunst van het (niet) oordelen. 

Contemplatief kijken naar kunst... 
Wat is dat eigenlijk? Fennanda 
Eleveld is kunstenaar, museum-
educator, teken- en schilderdocente 
en meditatieleraar. Zij nodigt u in 
deze cursus uit om buiten de eigen 
kaders te stappen. 
Vijf maandagavonden van 20.00 tot 
21.30 uur. De kosten voor deelname 
bedragen 97,50 euro en via www.
toonbeeld.tv kunnen deelnemers 
zich aanmelden

Castricum - Op 19 september start bij Toonbeeld Geesterhage weer een 
korte cursus onder de naam ‘Kijken is een Kunst’. Dit is een vervolg op 
eerdere cursussen, maar ook nieuwe deelnemers kunnen zonder meer 
instappen. In vijf lessen ga je onder leiding van docent Fennanda Eleveld 
kijken naar kunst op een manier die wij in onze vluchtige zapcultuur 
waarschijnlijk niet meer gewend zijn.

Kijken is een kunst!
Langer kijken naar een kunstwerk levert vaak nieuwe inzichten op. Foto: aangeleverd

Dit alles met de licht ironische blik van 
Nicolaas Beets, de schrijver van Camera 
Obscura. Hij was voor Suzanne Voets 
de inspiratie voor haar debuut De 
Toverlantaarn. Suzanne projecteert het 
beeld van de eerste helft van de 19e 
eeuw, met onder andere bulderverzen 
van J.F. Helmers, Hatemail aan Willem 
Bilderdijk en spotternij van Beets. 
Simon Mulder belicht onder andere de 
tragisch jonggestorven Jacques Perk, 
de hilarische afrekening van Willem 
Kloos en Albert Verwey met de vorige 
generatie en de zinnelijke liefdesge-
dichten van Herman Gorter.

Suzanne Voets
Suzanne Voets studeert Nederlands in 
Nijmegen en won de pro�elwerkstuk-
wedstrijd Nederlands 2020 en het 
Groot Dictee der Nederlandse Taal 
2021. Ze schreef de op Beets’ Camera 
Obscura geïnspireerde verhalenbundel 
De Toverlantaarn en werd daarmee de 
jongste debutant ooit bij De 
Arbeiderspers.

Simon Mulder
Simon Mulder is docent klassieke talen, 
dichter, voordrachtskunstenaar en 
bloemlezer bij uitgeverij HetMoet. Hij is 
ook redacteur bij de literaire tijd-
schriften Arabesken en Armada. Daar-
naast is hij artistiek leider van collectief 
Het Feest der Poëzie, waarmee hij lite-
rair-muzikale voorstellingen 
organiseert.
Geïnteresseerd? De lezing start om 
19.30 uur in de bibliotheek aan de 

Geesterduinweg 1. De toegangsprijs 
bedraagt 5 euro voor leden van de 
bibliotheek en leeskringleden. Niet-
leden betalen 7,50 euro (inclusief ko�e 
of thee). Via www.bknw.nl/agenda 
kunnen belangstellenden zich 
aanmelden voor het bijwonen van de 
lezing.

De Toverlantaarn: een blik op 
de literatuur van de 19e eeuw
Castricum - Op dinsdag 20 september nemen Suzanne Voets en Simon 
Mulder je mee in hun onderzoek naar de literatuur van de 19e eeuw. In 
de bibliotheek in Castricum leiden ze je aan de hand van hun eigen 
boeken en hun favoriete gedichten en verhalen uit die periode langs het 
veranderende landschap van Nederland. Technologische vooruitgang, de 
discussie over wat de Nederlander de�nieert, het verdwijnen van gods-
dienstigheid en de zoektocht naar nieuwe zingeving, de generatiestrijd 
en de vraag of maatschappelijk engagement thuishoort in de kunst.

Suzanne Voets, auteur van ‘De 
Toverlantaarn’. 
Foto: Anke van der Meer

Castricum - Ron de Haan (Vrije-
Lijst) wordt toch geen wethouder 
op Vlieland. Het raadslid trekt zijn 
kandidatuur in ‘omdat hij de huis-
vesting die hem wordt aange-
boden, niet ziet zitten’.

Dat meldt de Leeuwarder Courant. 

De Haan zou samen met een andere 
wethouder in een woning geplaatst 
worden. Bij de bezichtiging merkte 
hij dat ‘de leefsituatie niet goed 
voelde’. Ron de Haan zou maandag-
avond benoemd worden, maar ziet 
daar dus vanaf. Vlieland gaat nu op 
zoek naar een andere kandidaat.

Ron de Haan toch geen 
wethouder op Vlieland

Castricum - Ondernemersvereniging OVC heeft de zomer vast afgesloten op 
een druiligere avond op het strand van Castricum aan Zee. Dat gebeurde op 
een uitstekend verzorgde barbecue in strandpaviljoen Zeezicht. Daar werden 
nog eens het ledenbestand en de activiteiten doorgenomen. Ook was er 
gezorgd voor a�eiding met optreden van Bernard Karsten. Tussendoor 
genoeg tijd om de banden aan te halen, maar ook om nieuwe contacten te 
leggen. Dat ging prima onder het eten en drinken, waarbij 0,0 ook grote aftrek 
vond. Zo werd het zomerseizoen afgesloten en werden er plannen gemaakt 
voor de komende feestdagen in december. Niet te laat dus.
Tekst en foto: Aart Tóth

OVC sluit zomer af met barbecue



Er goed verzorgd uitzien 
wil iedereen toch? Deze 
week mogen we onder de 
inzenders van de juiste op-
lossing van onze puzzel een 
beautypakket voor hem en 
haar verloten. Dit pakket is 
beschikbaar gesteld door 
parfumerie Mooi Van den 
Haak. Het bedrijf viert deze 
week het 12,5-jarig bestaan 
en daarvan profiteren de 
klanten mee! Zie ons artikel 
elders in deze krant voor 
uitgebreide informatie over 
het jubileum.

Foto: aangeleverd

Mail de oplossing voor 
maandag 19 september naar 
puzzel@castricummer.nl
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. de gestremde melk; 7. leefgebied (habitat);
12. Engelse aanspreektitel; 13. herfstbloem; 14. geheel
gevuld; 15. rijksoverheid (afk.); 17. onroerend goed; 19.
bloedvat; 21. krypton (scheik. afk.); 22. ogenblik; 24. gevoel
van deernis; 27. meisjesnaam; 28. rijstbrandewijn; 30. schrijf-
gerei; 31. heidemeertje; 32. deel van een schip; 33. toiletarti-
kel; 35. schatten (taxeren); 37. duinvallei; 38. flierefluiter; 41.
voertuig; 42. soort puzzel; 44. heldendicht; 46. vulkaan op
Sicilië; 47. dierenverblijf; 48. handelaar in gevogelte; 49. con-
tant geld; 50. militair voertuig; 52. oevergewas; 54. zeer zwa-
re storm; 56. hemellichaam; 58. snor; 61. snelle loop; 62.
oosterse waterlelie; 64. scheepstouw; 65. niet gekookt; 67.
klein hertje; 68. commerciële tv-zender; 70. uitstapje (trip);
72. oeverkant; 73. verkoold hout; 76. bedorven; 77. onderne-
mingsraad (afk.); 78. plaats in de Oekraïne; 79. boomvrucht;
81. nummer (afk.); 82. oceaan; 83. verdieping; 84. deel van
gelaat; 86. de vloer schoonmaken; 87. venster in het dak.

Verticaal 1. onzinnig gepraat; 2. gecastreerde stier; 3. klein
teugje; 4. gewicht; 5. trap of leer; 6. koraaleiland; 7. vlees
bereiden; 8. bakplaats; 9. kever; 10. oosterlengte (afk.); 11.
regenscherm; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18.
namaak; 20. naaldboom; 21. horizon; 23. gemakzuchtig en
lui; 25. bijbelse reus; 26. noeste arbeid; 27. balsport te paard;
29. zeevis; 32. journalistiek beroep; 34. grap (anekdote); 36.
nylonkous met broekje; 37. mager en tenger; 39. visetend
zoogdier; 40. tippelen; 42. haarlint; 43. erfelijke stand bij Hin-
does; 45. zeepwater; 46. roem; 51. Europese artikel numme-
ring (afk.); 53. loot of stek; 54. ondoordringbaar bos; 55.
gedraaide haarlok; 56. aangenaam van smaak; 57. brom-
beer; 59. telwoord; 60. vijfjarig tijdvak; 62. plaats in België;
63. onder invloed van drugs; 66. bloeiwijze; 67. gordijnrail;
69. paleis in Apeldoorn; 71. elektrische geladen deeltje; 73.
deel van een voet; 74. naaldboom; 75. bolgewas; 78. steen;
80. kever; 82. persoonlijk voornaamwoord; 85. gewijzigde
aansprakelijkheid (afk.).
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LEZERSPOST

Aangezien ik al meer dan dertig jaar beroepsmatig, maar ook als vrijwilliger, 
betrokken ben bij het wel en wee van huisdieren, heb ik me geabonneerd 
op Google Alerts over dit onderwerp. Graag wil ik reageren op de bijdrage 
van Trudy Kist en Marjorie Janse over de Dierenambulance. Wat me opvalt is 
dat nergens vermeld wordt dat Dierenambulance Noord-Kennemerland 
een onderdeel is van de landelijke organisatie Dierenbescherming. Mogelijk 
is dat bij inzenders ook niet bekend. De voorheen in Castricum actieve 
Dierenambulance Kennemerland is juist lid van de Federatie van Dierenam-
bulances, die streven naar verdere professionalisering van hun werk.

Ook de dierenambulance in mijn eigen regio is sinds een aantal jaren in 
handen van de landelijke Dierenbescherming. Ook wij worden geconfron-
teerd met een veel minder diervriendelijke organisatie dan we voor die tijd 
gewend waren. De snelheid waarmee bij levende dieren gereageerd wordt 
is regelmatig veel te traag. Overleden dieren worden door deze dierenam-
bulance, net als in Castricum, niet meer opgehaald waardoor ze onnodig en 
zonder chipcontrole naar een milieu-straat gebracht moeten worden voor 
destructie. Ook de klantvriendelijkheid ten opzichte van vinders van een 
dier laat te wensen over. Een vinder zal zich daarom bij een tweede keer wel 
bedenken voordat hij weer contact opneemt met deze dierenambulance.
Ter informatie: in 2021 ontving de organisatie Dierenbescherming volgens 
het eigen jaarverslag € 27.952.000 van particulieren die iets willen bijdragen 
aan het beschermen en verzorgen van dieren! Ik kan desondanks helaas 
niet anders dan de ervaring van de schrijver van het gepubliceerde artikel 
bevestigen.

Gegevens inzender bekend bij de redactie

Dierenambulance

Castricum - Zware tractoren denderen over het strand en de Zeeweg. In 
gestaag tempo vervoeren de chau�eurs strandhuizen richting opslag. Het 
signaal is duidelijk: het badseizoen voor de bezitters van de strandonderko-
mens is voorbij. Foto: Bert Westendorp

Strandhuizen weer naar opslag

Castricum - Het Muziektuinenfestival begon vorig jaar als proef, maar het is een volwaardig evenement geworden. 
Afgelopen zondag waren soloartiesten en groepen met diverse genres te beluisteren op zeventien locaties in Bakkum 
of Castricum. Ook Martin en Sandra Koppelaar hadden hun achtertuin in de Willem de Zwijgerlaan beschikbaar gesteld 
voor een optreden. Sandra zei daarover: ,,Wij doen voor het tweede jaar mee. Maarten is een vriend van organisator 
Han Heevel en dit keer is de band 2HD gevraagd, die een week eerder nog te zien en te horen was bij De Oude Keuken.’’ 
De groep (zie foto) speelt onder andere pop, rock en blues en zingt zowel Nederlandse als Engelstalige nummers. Mede 
dankzij het prachtige weer kwamen daar veel muziekliefhebbers op af. Tekst en foto: Hans Boot

Muziektuinenfestival gegroeid

Bakkum - Bewoners van de Hoog-
eweg melden ‘een rustige zomer te 
hebben gehad zonder lawaai en 
stank’. Ze zijn er blij mee en voelen 
zich weer op hun gemak in hun 
huis. ,,We rekenen er echt op dat dit 

nu zo blijft en we als buren alle-
maal samen verder kunnen.’’ 
Eerder schreef deze krant dat meer-
dere bewoners aan de Hoogeweg 
last hadden van lawaai en stank 
van een naastgelegen bedrijf. 

Bewoners spanden een rechtszaak 
aan tegen het college van burge-
meester en wethouders waarin 
werd verzocht om handhaving. Dat 
verzoek werd door de rechter 
toegekend.

Bewoners Hoogeweg hadden 
rustige zomer: ‘Blij met handhaving’
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KORT
Auticafé Kennemerland
Regio - Peter Verbaanderd 
spreekt op 20 september van 
20.00 tot 21.30 uur tijdens de 
online bijeenkomst van Auticafé 
Kennemerland. Het thema van 
deze editie is autisme en het 
vaderschap. Peter leerde in 1998 
zijn vrouw kennen, zij had op 
dat moment al een grote kinder-
wens. In 2004 kreeg Peter 
psychische klachten en ontving 
hij het advies om geen kinderen 
te nemen. Zijn vrouw wilde 
echter de relatie verbreken als 
hij dat advies zou opvolgen. 
Peter koos voor zijn vrouw en 
voor het vaderschap. In zijn boek 
‘Als ik nu moest zeggen hoeveel 
ik van je hou’ beschrijft hij zijn 
angsten en twijfels. Aanmelden 
voor deelname aan de online 
bijeenkomst kan via www.auti-
cafekennemerland.nl/agenda 
tot op 20 september (uiterlijk 
17.00 uur). 

Jong Castricum Kookt
Castricum - Welzijn Castricum is 
afgelopen voorjaar begonnen 
met Jong Castricum Kookt. 
Jongeren van jeugdzorglocatie 
Antonius koken een maaltijd 
voor de buurt. Dit is een initiatief 
om de buurt met elkaar kennis 
te laten maken. Door het succes 
van de afgelopen maanden 
breidt men nu de frequentie uit 
van eens per maand naar elke 
dinsdag. Laat je voor 5 euro per 
maaltijd verrassen door de kook-
kunsten van de jongeren. Wil je 
graag mee-eten? Aanmelden 
kan wekelijks vóór vrijdag voor 
de daaropvolgende dinsdag via 
telefoonnummer 0251 656562 
of door een e-mail naar info@
welzijncastricum.nl te sturen 
onder vermelding van Jong 
Castricum kookt.

Open inloop
Castricum - Op zoek naar gezel-
ligheid op zondag? Welzijn 
Castricum start weer met de 
open inloop. Sinds zondag 11 
september is iedereen weer van 
harte welkom op zondag (uitge-
zonderd de eerste zondag van 
de maand) van 14.00 tot 17.00 
uur voor een bakkie, praatje, 
spelletje, gebbetje of weetje! 
Kortom, kom naar De Landbouw 
aan de Dorpsstraat 30, de ko�e 
en thee staan klaar. Aanmelden 
is niet nodig, de deur staat open! 
Verder is de open inloop op 
maandag en vrijdag van 10.00 
tot 14.00 uur.

DigiSpot
Castricum - DigiSpot is een 
nieuw gratis inloopspreekuur 
voor al uw vragen over omgaan 
met de computer én de digitale 
overheid. Medewerkers van 
Bibliotheek Kennemerwaard 
verzorgen dit spreekuur vanaf 
nu elke dinsdagochtend tussen 
09.00 en 11.00 uur in het 
gemeentehuis aan het Raadhuis-
plein 1. Een afspraak maken is 
niet nodig. Het spreekuur 
DigiSpot is gecombineerd met 
het inloopspreekuur van de 
gemeente over geldzaken. Hier 
kunt u terecht met vragen over 
geldproblemen.

Wouter Koeman legt de tegel op de hoek Bakkummerstraat-Vinkenbaan-
Siegfriedstraat. Foto: Nic Hollenberg

Bakkum - Na een afwezigheid van 
twee jaar vond zaterdag het evene-
ment ‘Bakkum Bruist’ weer plaats. Het 
eerste lustrum van het evenement is 
daarmee nu formeel een feit.
In een droge zomer, waarin juist in de 
week vóór ‘Bakkum Bruist’ veel regen 
viel, was het op deze zaterdag toch 
droog  met een aangename tempe-
ratuur. Op de kruising van de Sieg-
friedstraat, Vinkenbaan, Bakkummer-

straat en Dokter Teenstralaan verrees 
zaterdagmiddag camping De Groene 
Hoek. Een gezellig samenzijn met 
tenten, kampeerauto’s en speelgele-
genheden voor de kinderen uit de 
buurt. 
Bij een heldere hemel met een mooie 
volle maan kende de jury aan het 
team rondom De Groene Hoek ’s 
avonds de eerste prijs toe voor de 
meest bruisende straat van Bakkum.

Uitslag: dit is de meest bruisende 
straat van Bakkum in 2022

Gezellig samen aan de ko�e bij Fase Fier. Foto: aangeleverd

Bakkum - Al ruim zeven jaar komt 
elke woensdagochtend een groep 
gezellige mensen samen ko�e 
drinken. Ze bespreken allerlei onder-
werpen met elkaar; hoe was de week, 
maar ook actuele gebeurtenissen in 
het dorp, land of de wereld. De groep 
wordt begeleid door een stel vrijwil-
ligers, die om de beurten aansluiten 
en ervoor zorgen dat iedereen de 
ruimte krijgt om iets te vertellen of te 
delen. Welzijn Castricum is op zoek 

naar mensen die graag willen 
aansluiten, want nieuwe mensen 
brengen ook nieuwe verhalen met 
zich mee. Dus kom langs, de deur 
staat open en vooraf aanmelden is 
niet nodig. 

Elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 
uur bij Fase Fier aan de Van Olden-
barneveldweg 25. Bel 0251 656562 of 
stuur een e-mail naar info@welzijn-
castricum.nl voor meer informatie.

Kom samen bij Fase Fier

De keuze om wel of niet donor te 
willen zijn is een medisch-ethisch 
vraagstuk met veel facetten, ook 
vanuit Bijbels perspectief. Babs 
Willemse schreef onlangs het boek 
‘Aan de rand van het leven, licht op 
het vraagstuk orgaandonatie’. Het 
boek is voortgekomen uit haar erva-
ringen met bijna 33 jaar leven na een 
levertransplantatie. Ze plaatst het 
onderwerp orgaandonatie als erva-
ringsdeskundige in een breed 
perspectief. Bijbelse handvatten en 
afwegingen worden ingebracht door 
ds. Rik Willemsen. Om tijdens de 
middag tegemoet te komen aan de 
facetten die voor u belangrijk zijn, is 
er de mogelijkheid om uw vragen 
vooraf kenbaar te maken. Dit kan 
door een bericht naar info@babswil-
lemse.nl te sturen. Aanmelden voor 
het bijwonen van de lezing verloopt 
via info@rvkcastricum.nl en bezoe-
kers betalen een bijdrage van 5 euro. 
De lezing vindt plaats in het paro-

chiecentrum naast de Sint Pancrati-
uskerk aan de Dorpsstraat 113. Kijk 
op www.rvkcastricum.nl voor meer 
informatie.

Lezing: licht op orgaandonatie
Castricum - Babs Willemse verzorgt op woensdag 21 september van 
14.00 tot 16.00 uur een lezing over orgaandonatie. Met het ingaan van de 
gewijzigde donorwet in 2020 is dit onderwerp opnieuw in het publieke 
debat gekomen.

Het boek ‘Aan de rand van het leven, 
licht op het vraagstuk orgaandonatie’. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Welzijn Castricum orga-
niseert iedere maand een activiteit 
voor jongeren met een autismespec-
trumstoornis (ASS) en/of jongeren 
die het lastig vinden om sociale 
contacten te leggen. Jongerenwer-
kers Kim en Romy regelen elke 
maand iets leuks. Denk aan samen 
koken, spelletjes doen, een bingo of 
iets creatief doen. Een gezellige 
weekendactiviteit met een kleine 
groep waarbij de deelnemers ook 
andere jongeren leren kennen. De 
bijeenkomsten vinden iedere tweede 
zaterdag van de maand plaats. 

Jongeren onder de 18 jaar tre�en 
elkaar om 16.30 uur, voor jongeren 
vanaf 18 jaar start de bijeenkomst 
om 19.00 uur. De ontmoetingen 
vinden plaats in gebouw De Land-
bouw aan de Dorpsstraat 30. Vooraf 
plant men eerst een kennismakings-
gesprek met ouder(s)/verzorger(s) in 
om te bekijken of dit passend is. De 
jongeren leren dan de locatie en de 
jongerenwerkers alvast kennen. Via 
jongerenwerk@welzijncastricum.nl 
kunnen belangstellenden zich 
aanmelden. Deelname aan de bijeen-
komsten is gratis.

Welzijn Castricum: Bijeen-
komsten voor jongeren met ASS

Geholpen door verschillende 
thema’s, eenvoudige creatieve werk-
vormen, ontspannings- en visualisa-
tieoefeningen krijgt deze beleving 
kleur en vorm. Het gaat hier niet om 
‘kunst maken’, maar om uitdrukking 
geven aan wat er van binnen leeft. 
Dit geeft steun, kracht en troost. Dit 
samen bezig zijn geeft inspiratie en 
gezelligheid.

Vliegen als een vogel
Stel je voor dat je zo vrij bent als een 
vogel, dat je hoog in de lucht vliegt 
en het landschap beneden aan je 
voorbij ziet trekken. Na een korte 
kennismaking met elkaar en een 
ontspanningsoefening om een 
beetje los te komen, ga je op 3 
oktober op een groot vel papier je 
hand met een krijtje laten vliegen 
over dat papier. Er ontstaan lijnen en 
vormen die later nog uitgewerkt 
gaan worden. Voor deze opdracht 

hoef je niet te kunnen tekenen, je 
hoeft je alleen over te geven aan je 
fantasie en aan het materiaal.

Herfstbladeren
Herfst, herfst wat heb je te koop? 
Heel veel bladeren een hele hoop. 
Dit kinderliedje zegt het al, de 
vallende bladeren , symbool van het 
najaar. Je kunt tegen de herfst 
opzien, weemoedig worden van dat 
de zomer achter je ligt. Maar je kunt 
je ook verwonderen over de warme 
kleuren en vormen van de bladeren. 
Na een ontspanningsoefening om 
even in het hier en nu te komen en 
een verhaal over de herfst, ga je op 
17 oktober met vetkrijt en ecoline 
aan de slag. Het bezig zijn met dit 
materiaal kan ontspanning en focus 
geven.
Deelnemen? Meld je aan via info@
welzijncastricum.nl of bel: 0251 
656562.

Creatief atelier bij Welzijn Castricum
Castricum - In ons leven gebeurt van alles; mooie dingen, verdrietige 
dingen, het kan soms veel zijn. Woorden schieten dan wel eens tekort. 
Door gebruik te maken van creatieve expressie kan dit tekort worden 
aangevuld. Dat kan bij het creatief atelier van Welzijn Castricum. Onder 
begeleiding van Cornelie Swart ga je aan de slag met de eigen beleving.

In de Gemeente Castricum draait 
momenteel de bewustwordingscam-
pagne ‘Doortrappen’. Deze 
campagne richt zich op veilig �etsen. 
Een �etsspiegel zorgt voor meer 
overzicht en meer veiligheid. 
Castricum heeft prachtige �etsmoge-
lijkheden. Dit leidt tot veel �etsver-
keer en deze spiegel helpt u andere 
weggebruikers makkelijker te zien. 
Buurtsportcoach Winnie Assendelft: 
,,Wij zouden het hartstikke leuk 
vinden als u langs komt �etsen en 
monteren graag een spiegel op uw 

�ets.’’ De bewustwordingscampagne 
‘Doortrappen’ is onderdeel van de 
Provincie Noord-Holland. De 
provincie verstrekt subsidie aan de 
gemeente Castricum. De gemeente 
vindt de gezondheid en veiligheid 
van haar inwoners zeer belangrijk, 
vandaar dat zij deze campagne 
ondersteunt. 
Mocht u op voorhand nog vragen 
hebben, neem dan gerust contact op 
met Team Sportservice Kennemer-
land (0251 254740 / wassendelft@
teamsportservice.nl).

aal een gratis etsspiegel
Castricum - Op zondag 18 september deelt de buurtsportcoach van Team 
Sportservice Kennemerland gratis �etsspiegels uit bij de ingang van 
Camping Geversduin aan de Bredeweg. Dit is een zijstraat van de Rijks-
straatweg. De spiegels worden tussen 13.00 en 16.00 uur uitgedeeld.
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Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen 
heeft ook de tweede wedstrijd in de 
kwartaalreeks op de OIT-cup op zijn 
naam gezet. Nadat het aftasten en 
het uit de boom kijken elkaar achter 
de rug was, gaf hij vol gas. Ogen-
schijnlijk zonder enige inspanning – 
af te lezen van het gezicht van 
Verdonk junior – gooide hij de zweep 
erover. Aan de koppies van de 
anderen was te zien, dat zij er wel 
diep voor moesten gaan om de tiran 
te kunnen volgen. Toch werd dat 
uitstel van executie en moesten de 
gebroeders Walter en Dave van 

Kuilenburg met aan de staart Wout 
Bakker, die toch wat had opgestoken 
van zijn actie vorige week, toestaan 
dat het gat naar de leider groter werd 
en de�nitief was.

Uitslag:
1. Henk Verdonk junior, Egmond-
Binnen; 2. Walter van Kuilenburg, 
Akersloot; 3. Wout Bakker, Heiloo; 4. 
Peter Dekker, Egmond aan Zee; 5. 
Dave van Kuilenburg, Heiloo; 6. Alex 
Hageman, Limmen; 7. Maurice 
Kau�man, Beverwijk; 8. Barry 
Schrama, Akersloot; 9. Piet Veldt, 
Akersloot.

Henk Verdonk junior wint met 
speels gemak tweede wedstrijd

Door Willem Koot, vv Limmen

Na vijf minuten spelen kwam 
Limmen al op een achterstand. Een 
slippertje van de verder uitstekend 
spelende Job Min gaf de linksbuiten 
van VVS de mogelijkheid om een 
voorzet op zijn spits te geven. Een 
prachtige bal, die omgezet werd in 
een 0-1-voorsprong. Een kwartier 
later kwam de gelijkmaker. Een schit-

terende counter bracht de bal bij Job. 
Direct gaf hij voor op de spits Boris 
de Boer, die middels een sliding de 
keeper verschalkte. Even daarna 
weer een mogelijkheid voor Boris, 
echter hij gaf een voorzet in plaats 
van de bal in het lege doel te 
schuiven. Na precies een half uur op 
de klok kwam Limmen dan op de 
verdiende voorsprong. Jacco de Jong 
soleerde langs drie verdedigers en 

schoot met links onhoudbaar in de 
verste hoek. Vlak voor rust een prima 
kopbal van Miettinen die de lat 
toucheerde.

Na de rust wederom Limmen dat 
goed uit de startblokken kwam. Na 
een handsbal mocht Nino Peemen 
even buiten de 16 aanleggen. Onbe-
reikbaar voor de keeper schoot hij 
raak. Nog voor ik klaar was met 
schrijven lag de vierde er ook in door 
Mika Miettinen. Een half uur voor tijd 
kwam de 4-2 op het bord en moest 
het dus weer spannend worden. Daar 
komt bij dat bij Limmen Brendan 
Gardiner geblesseerd het veld moest 
verlaten, terwijl er al vier maal gewis-
seld was en er geen wissels meer 
waren. Met tien man dus verder. Ook 
VVS’46 ging met tien man spelen, 
maar dat kwam doordat een achter-
hoedespeler aan de noodrem trok. 
Het werd 5-2 doordat Jaap Menick de 
keeper voor zijn doel zag staan. Wat 
Björn Valkering net niet lukte, lukte 
bij Jaap wel: een schitterend 
afstandsschot vanaf de middellijn. 
Goed doorzetten van captain Sem 
Winter, die Miettinen een niet te 
missen kans gaf: 6-2. Net als de goal 
van Peemen uit een vrije trap maakte 
VVS‘46 er 6-3 van. Een mooie uitslag. 
Limmen kon kermis vieren!

Limmen - Pastor Mike Nagtegaal had de eer om de aftrap te mogen 
nemen op het hoogfeest van de Limmer kermis. De wedstrijd tegen 
VVS’46 zou uiteindelijk veel weg hebben van een schiettent.

Limmen verslaat VVS’46 thuis
in doelpuntrijke wedstrijd: 6-3

De spelers van Limmen proostten na a�oop op de overwinning. Foto: aangeleverd Akersloot - Team B1 van handbalver-
eniging Meervogels ’60 is vorige 
week gestart aan het nieuwe seizoen.

Het team verloor weliswaar de eerste 
wedstrijd, maar de mooie acties die 
het team liet zien, bieden wel 

perspectief voor volgende 
wedstrijden. Helaas heeft het team 
nog geen vaste keeper. Lijkt het je 
iets? Stuur een e-mail naar werving@
meervogels60.nl om je aan te 
melden. De meiden zijn tussen de 13 
en 15 jaar oud.

Handbalvereniging Meervogels 
’60 zoekt nieuwe keeper 

Het handbalteam B1 van Meervogels ’60 met de nieuwe shirtsponsors. Van links naar 
rechts, achterste rij: Richard Wolvers (WMA Gevelrenovatie Hallenbouw), Liesbeth 
Kruijenaar (coach), invalster Yuna Both, Lot de Ruijter, Minke Kruijenaar, Lynn 
Kaandorp, Eva Wolvers, Jeanet en Guus Hoogland (Slagerij Hoogland). Voorste rij: Isa 
Leijen, Renée Sap, Sien de Groot, Maud v/d Klugt, Nina Veldt en Monique Kerssens 
(coach). Foto: aangeleverd

Castricum - In Buurt- en Biljartcen-
trum Castricum is op zondag 4 
september de �nale gespeeld van 
het Open Kampioenschap Drie-
banden 2022. Na voorronden, die 
op vier avonden gespeeld werden, 
bleven er zestien spelers over die 
met elkaar de �nale speelden op 
zondag. Sjaak Lute, Kees Baars, Ton 
Hollenberg en Nico Scheerman 

bereikten de halve �nale. De �nale-
wedstrijd draaide uiteindelijk om 
Ton en Nico. Nico slaagde er op 
overtuigende wijze in om de zege 
binnen te halen. Hij mag zich 
daarmee een jaar lang kampioen 
driebanden van Castricum noemen. 
De vierde plaats was voor Sjaak 
Lute en de derde plaats voor Kees 
Baars.

Nico overtuigd winnaar open 
kampioenschap driebanden

Winnaar Nico Scheerman krijgt de beker uitgereikt door Hans Molenaar. 
Foto: aangeleverd

Door FC Castricum

Vlak na het beginsignaal was het 
Rijnbout die de 1-0 op zijn schoen 
had maar net naast schoot. Even 
later Vrijburg die ook verzuimde te 
scoren. Schagen United probeerde 
zich te ontworstelen aan de druk 
van de thuisploeg maar tot kansen 
leidde dat vooralsnog niet. Bij de 
thuisploeg hadden Vrijburg en Smit 
goede zaken kunnen doen. maar ze 

misten de scherpte om Castricum 
op voorsprong te zetten. Bij een 
spaarzame uitbraak van Schagen 
United was het Wardenaar die een 
kopbal op de lat zag stranden. 
Castricum bleef druk uit oefenen, 
de kansen bleven komen. Zweet 
kreeg een dot van een kans maar 
schoot over en vlak daarna zette 
Schagen United een aanval op via 
Sijneseal en speelde Bakker aan, die 
net over schoot. Op slag van rust 

opnieuw een Castricumse aanval 
via Rijnbout die Vrijburg 
aanspeelde, maar de bal ook nu 
niet in het net kreeg.

Schagen United kreeg meer vat op 
de wedstrijd in de tweede helft, 
hoewel er ook kansen voor 
Castricum waren. Zweet joeg de bal 
in de handen van de keeper en Smit 
miste een niet te missen kans voor 
het doel dus toch wel. Haak werd 
gewisseld voor Klaver, beide 
ploegen bleven zoeken naar 
openingen. Een niet te missen kans 
voor de Schagen United halver-
wege de tweede helft, waar Bakker 
zijn medespeler Schouwvlieger 
aanspeelde en de bal voor het 
intikken had, echter ook daar faalde 
de afwerking. Castricum moest 
toezien hoe de tegenstander steeds 
meer grip op het spel kreeg en 
opnieuw was het Schouwvlieger 
die via een dieptepass werd aange-
speeld maar nu niet faalde: 0-1. Vlak 
voor het einde van de wedstrijd 
was het prijsschieten op de veste 
van Schagen United. In een kluwen 
van spelers probeerde Castricum de 
gelijkmaker te forceren en uiteinde-
lijk nam Rijnbout die voor zijn reke-
ning. Waar het publiek zich al 
verzoende met dit gelijke spel deed 
Zweet nog even van zich spreken 
door met een laag afstandsschot de 
keeper van de tegenstander te 
verschalken, waarmee de overwin-
ning een feit was.

Castricum - FC Castricum bekert verder na de 2-1-overwinning op 
Schagen United. Het was een wedstrijd die twee gezichten kende met 
twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren. De eerste helft had de 
thuisploeg de beste kansen, maar het vizier stond niet op scherp. Sinds 
lange tijd maakte Tom Heling na blessureleed zijn opwachting in de 
achterhoede en stond er weer als vanouds.

Zwaarbevochten overwinning FCC

In de slotfase van de wedstrijd wist FC Castricum de achterstand om te buigen tot 
een voorsprong. Foto: Sandy Klaver

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl
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De eerste ronde liet geen verras-
sende uitslagen zien. Ferry Haan 
loerde op een tegenkansje in zijn 
partij tegen Luc Janssen, maar werd 
in het eindspel langzaam maar zeker 
gekraakt door de kampioen van het 
afgelopen seizoen. Bob Stolp wist 
van Jaap Limmen te winnen. Ver 
opgerukte pionnen op de G- en de 
H-lijn, ondersteund door een agres-
sieve dame, ontnamen de zwarte 
koning ademruimte. Voor Harold 
Ebels was winst van een paard in het 
middenspel voldoende om Harry 
Levering te verslaan. Adri Beentjes 
bood Bert Hollander serieuze tegen-
stand, maar toen er meer stukken 
werden geruild, bleken vooral de 
stukken van Hollander strategisch 
gepositioneerd. De koning van Been-
tjes bevond zich op de plek waar de 
klappen vielen. Jeroen van Vliet hield 
het lang vol tegen de geslepen Jos 
Admiraal. Admiraal zocht enige tijd 
naar een knock-out via een toren-

o�er, maar koos uiteindelijk voor de 
langzame, maar risicoloze route – 
pionnetjes roven – naar de winst.

Aart van den Brink had zijn beruchte 
‘Nijlpaard-variant’ niet nodig om van 
Chiel Pepping te winnen en Robin 
Rommel toonde zich sterker dan 
Marcel Wester. Nieuweling Harry 
Hageman schaakt al een leven lang 
met vrienden, maar besloot zich na 
zijn recente pensionering ook daad-
werkelijk aan te sluiten bij een 
schaakvereniging. Dat SV Vredeburg 
er een goede speler bij heeft, bleek al 
in de eerste ronde: Hageman won 
gedecideerd van Arthur Wilbie. 
Thuisschakers die het voorbeeld van 
Hageman willen volgen, zijn trou-
wens welkom. Op vrijdagavonden 
vanaf 20.00 uur kan men in cultureel 
centrum Vredeburg aan de Dussel-
dorperweg 64 kennismaken. Kijk op 
www.sv-vredeburg.nl voor meer 
informatie.

Start schaakseizoen bij Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 9 september haalden de schakers van SV Vredeburg 
voor het eerst sinds de zomerpauze de schaakborden en -stukken weer 
uit de kast. De eerste ronde van de interne competitiestond op het 
programma. Overigens hadden de leden elkaar een week eerder al 
ontmoet voor de traditionele jaarvergadering en voor de uitreiking van 
de prijzen over het vorige seizoen.

Luc Janssen kreeg als kampioen van het schaakseizoen 2021-2022 de trofee 
overhandigd door voorzitter Jan Brantjes. Foto: aangeleverd

Soms vinden jongeren het lastig om 
mee te komen in de reguliere sport-
groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om jongeren met ADHD of autisme, 
faalangst of gedragsproblematiek. 
Deze doelgroep heeft soms 
behoefte aan meer persoonlijke 
aandacht voor, tijdens en na de les. 
Die extra aandacht kan Sport-Z ze 
bieden. Men gaat samen met de 
jongeren op ‘ontdekkingstocht’ 
langs de sporten en stimuleert ook 
de sociale interactie tussen de 
jongeren in de groep. ,,De jongeren 
gaan daarom met veel plezier naar 
de sportlessen’’, aldus Jelle Zuijdam, 
coördinator van de SportMIXX-

lessen in Castricum.

Algemene informatie
De lessen vinden eens in de twee 
weken plaats op woensdagavond 
en zijn bestemd voor jeugd in de 
leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. De 
deelnemers beoefenen in blokken 
steeds andere sporten op diverse 
sportlocaties in Castricum. Op het 
programma staan onder andere 
mountainbiken, atletiek, cross�t en 
hockey, maar het overzicht wordt 
continu bijgewerkt. Je volgt eerst 
een introductieles om te kijken of 
SportMIXX wat voor jou is. De 
kosten voor deelname bedragen 45 
euro per tien lessen. In de groep is 
nog plaats voor nieuwe jongeren 
die zich willen aansluiten. 
Aanmelden kan bij sportcoach Jelle 
(j.zuijdam@sport-z.org / 06 
34168901).

Castricum - Sport-Z start op woensdag 28 september in Castricum met 
SportMIXX. Dit is een uniek sportprogramma voor jongeren die geen 
aansluiting vinden bij het reguliere sportaanbod. Het speci�ek op de 
doelgroep afgestemde programma wordt begeleid door een professio-
nele sporttrainer met pedagogische achtergrond.

Sportprogramma voor jongeren 
die elders geen aansluiting vinden

Jelle Zuijdam is coördinator van de 
SportMIXX-lessen in Castricum.
Foto: aangeleverd

Castricum - Op 4 september, tijdens Fête de la Nature, wandelde Gezond Natuurwandelgroep Castricum een rondje 
door de duinen. Daarbij stopte de groep halverwege voor het doen van enkele Qi Gong-oefeningen. De Gezond 
Natuurwandelgroep Castricum wandelt elke zondag (ruim) een uur in de duinen – dan zonder Qi Gong-oefeningen – 
en start om 10.30 uur bij bezoekerscentrum De Hoep. Als u het leuk vindt kunt u meelopen met deze groep. Dat kan 
zonder vooraf aan te melden en is gratis. Foto: aangeleverd

Elke zondagochtend deelnemen aan 
gratis wandeling door de duinen

Rien Bollemeijer: ,,Hans Kos, Cor 
Jonker en ik zijn in het najaar van 
1973 begonnen met trimmen. We 
liepen toen van Wayenburgh in 
Castricum naar het Uitgeesterpaadje 
tot aan de Provincialeweg. Dat 
vonden we al een heel eind en 
daarom wandelden we dat stuk weer 
terug. Paul Sotthewes en Herman 
Bollemeijer liepen in die tijd ook, 
maar zij gingen dan naar de Zeeweg 
tot aan het strand en weer terug.’’ In 
1974 werd het een echte trimclub. 
De leden van het eerste uur kenden 
elkaar uit Castricum (onder meer 
vanuit de Geelvinckstraat) en van 
Vitesse’22. Nieuwe leden kwamen en 
gingen, alles bij elkaar hebben er 22 
mensen meegelopen. ,,We hebben 
uiteindelijk een zogenaamde leden-
stop gehad, omdat er soms wel 
twaalf trimmers meeliepen. Dat was 
een beetje veel. Door de trimclub 
heeft Paul Sotthewes diverse mara-
thons en halve marathons gelopen. 
Hans Kos jr., die sinds 2007 meeloopt 
met de trimmers, heeft net als Paul 
ook marathons gelopen en kan er 
ook wat van. Wil Kos kwam meestal 
als tweede aan en ikzelf was meestal 
de hekkensluiter na een rondje.  
Iedereen liep in zijn eigen tempo.’’

Paul hield sinds 1978 de eindtijden 
bij. De afstanden varieerden tussen 
tien en dertien kilometer. Rien Bolle-
meijer: ,,Na het trimmen leken de 
trimavonden, toen we nog geen 
kinderen hadden, vaak op een feest-
avond. Er was altijd gebak met ko�e 
en daarna kwamen de borrelhapjes 
op tafel, natuurlijk met het nodige 
bier. Later is het wat matiger 
geworden. Bij sommigen leden wist 
ik dat ik van tevoren niet zoveel 
moest eten. Bij Henk Dijkhuizen 
stond een visschotel en bij Gerard 
Tuijn kregen we worstenbroodjes. 
Dus wat we eraf liepen, aten en 
dronken we er na a�oop weer aan.’’ 
Rien herinnert zich een opmerkelijk 
voorval: ,,We hebben een keer in het 
donker met zeer dichte mist op het 
Uitgeesterpaadje gelopen. Ik liep 
voorop en dacht ‘Wat loop ik toch 
goed’. De trimmers achter mij 
dachten ‘Als we een plons horen, dan 
ligt hij in het water’, want aan beide 
kanten van de weg is een sloot. Wat 
ze dachten, was juist… Op de Provin-
cialeweg ging dus ook iedereen mij 
voorbij.’’

Als we in Ursem bij Paul liepen, telde 

ik op terugweg altijd de lantaarn-
palen want de rechte stukken vond ik 
maar saai. Ik meen dat het er tachtig 
waren. In het begin liepen we bij 
Gerard Tuijn op de Strengweg. Hij 
woonde daar met zijn vrouw Afra in 
een klein maar gezellig huisje. Het 
was toen een keer erg koud en er lag 
veel sneeuw. Frank Bosch liep in een 
korte broek, hij kwam met knalrode 
benen aan en stond boven de kachel 
om te ontdooien. Ikzelf heb toen niet 
meegelopen, het was mij te slecht 
weer. Uiteindelijk hebben Paul en ik 
besloten dat het na bijna vijftig jaar 
tijd is om te stoppen. Er komen tóch 
meer fysieke ongemakken. We kijken 
terug op een mooie tijd.’’

Castricum - Trimclub WZD (Wij Zullen Doorgaan) doet zijn naam niet 
langer eer aan. De club stopt na bijna een halve eeuw met de sportieve 
activiteiten en heft zichzelf op. Rien Bollemeijer is lid van het eerste uur 
en nam onlangs samen met Paul Sotthewes het besluit om te stoppen.

Trimclub WZD stopt na bijna 50 jaar

Rien Bollemeijer. Foto: aangeleverd

Akersloot - Op zaterdag 3 september 
vierde handbalvereniging Meervo-
gels ‘60 haar 60-jarig bestaan. Door 
de coronamaatregelen was dit tot op 
heden uitgesteld. De feestdag begon 
om 13.00 uur met spelletjes voor de 
jongste jeugd, waaronder een klim-
toren en spijkerbroekhangen. Daarna 
waren de oudere jeugd, senioren en 
recreanten aan de beurt. Vervolgens 
werden Arie Krom en Harry Lute tot 
erelid van de vereniging benoemd. 
Arie is heel lang trainer geweest bij 
Meervogels, van jeugd tot senioren. 
Onder zijn trainerschap hebben 

onder meer twee jeugdteams meege-
daan aan het Nederlands kampioen-
schap. Alhoewel hij gestopt was, gaat 
hij komend seizoen toch weer door 
met deze hobby: Arie gaat keepers-
training geven. Harry Lute is al 
veertig jaar bondscheidsrechter. 
Verder heeft hij binnen de vereniging 
in de technische commissie gezeten. 
Hij �uit nog steeds wedstrijden voor 
de eigen vereniging en is ook hij 
trainer geweest. Beide heren hebben 
vroeger ook zelf gehandbald bij 
Meervogels. De dag eindigde met 
een feestavond met DJ Ruud.

Twee ereleden bij 60-jarig 
bestaan Meervogels ‘60

Voorzitter Susan Bron spreekt beide ereleden toe. Rechts van haar eerst Arie Krom en 
dan Harry Lute. Foto: aangeleverd
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Iconen worden vaak ‘vensters op de 
hemel’ genoemd omdat ze de 
toeschouwer een blik gunnen op het 
diepere mysterie achter mens en 
wereld. Wanneer je een oosters geori-
enteerde kerk binnengaat, dan voel je 
de gewijde ruimte. Overal iconen, 
overal kleuren, brandende olie-
lampjes. De sfeer is verstillend, maar 
ook familiair, ontspannen. Vaak klinkt 
er gezang, passend en net zo mooi 
als het interieur. Het voelt als een 
warm thuis. Johan zal zijn tocht 
starten in de kerk van het Dècani-
klooster in Kosovo dat tot meer dan 
twintig meter hoog volledig beschil-
derd is met fresco’s. Vervolgens 
bezoeken we een aantal andere 
kloosters en kerken waarvan we 
iconen zullen zien en uitgelegd 
krijgen. We zullen daarbij luisteren 
naar prachtige bijbehorende Slavisch 
Byzantijnse liederen.

Johan zal bijzondere aandacht 
besteden aan de icoon van Kerst, de 
icoon van de geboorte van Jezus. 
Deze icoon is bijzonder interessant 
omdat ze verhalen weergeeft over de 
geboorte van Jezus uit de vroegste 
tijd van de Christelijke kerk, nog vóór 
de grote scheiding tussen Chris-

tendom in west en oost. De kersti-
coon bestaat uit meerdere scenes 
waarvan de inhoud nauw aansluit bij 
liederen die al meer dan 1000 jaar 
met kerst worden gezongen. Johan 
zal verscheidene kersticonen laten 
zien en hun boodschap en spirituali-

teit bespreken. De presentatie eindigt 
met een moderne icoon die de 
essentie van kerst volgens de Oosters 
Christelijke overtuiging laat zien.

De presentatie begint om 16.00 uur 
en zal ruim een uur duren. Aanslui-
tend is er gelegenheid voor vragen. 
De toegang is gratis. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met 
Huib Bakker (06 10267340 / huibjo-
hanbakker@outlook.com).

Castricum - Op zondag 18 september organiseert Stichting De Witte Duif 
Castricum in de dorpskerk een presentatie over iconen. Johan Maat zal 
zijn luisteraars meenemen in een ontdekkingstocht naar de spiritualiteit 
van iconen en de mystiek van de Oosters Christelijke kerk.

In dorpskerk: iconen en het 
mysterie achter mens en wereld

Fragment van de kersticoon uit het Osios Loukos klooster, een van de mooiste 
Byzantijnse kloosters in Griekenland. Foto: aangeleverd

Castricum - Stichting Sport-Z organi-
seert wekelijks een wandelbootcamp 
voor jongvolwassenen (16+) met een 
beperking. Elke vrijdag om 15.30 uur 
verzamelt de groep zich bij de hoofd-
ingang van Vitesse’22 om vanuit daar 
met de wandeling te starten. 
Onderweg wordt steeds even 
gestopt voor wat uitdagende oefe-
ningen. Wie mee wil doen kan zich 
gratis aanmelden bij Heleen van 
Cronenberg, via h.vancronenberg@
sport-z.org of 06 42234439.
Stichting Sport-Z werkt aan een 

samenleving waar iedereen aan mee 
kan doen. Zij zet sport en bewegen 
in om diverse maatschappelijke 
doelen te realiseren. Vanuit de input 
van deelnemers uit verschillende 
andere projecten die Sport-Z organi-
seert, kwam de behoefte om een 
gezamenlijke beweeggroep te 
starten naar voren. De groep is nu 
nog klein en hard op zoek naar 
nieuwe deelnemers. Anderen 
ontmoeten én je �theid vergroten, 
beide aspecten staan centraal tijdens 
deze uitdagende lessen op maat.

Wandelbootcamp voor jong-
volwassenen met een beperking

Eén van de begeleiders van de groep (Floor) met twee deelnemers bij de 
wandelbootcamp in Castricum. Foto: aangeleverd

Limmen - Gemengd Koor De Vredeburgers is op zoek naar nieuwe leden om het koor te versterken en te verjongen. 
Vooral aan bassen en tenoren is behoefte, maar ook sopranen en alten zijn welkom. Daarom organiseert het koor op 
donderdag 29 september van 20.00 tot 22.00 uur een inloopavond voor geïnteresseerden. Deze inloopavond vindt 
plaats tijdens de repetitie in het PKN-kerkje aan de Zuidkerkenlaan 23. De kerk is vanaf 19.30 uur open. Het koor De 
Vredeburgers zingt klassieke muziek, vooral lichte operamuziek. Meer informatie vindt u op www.devredeburgers.nl of 
neem bij vragen contact op met Marianne Rijser (072 5337158 / info@devredeburgers.nl). Foto: aangeleverd

Inloopavond gemengd koor De Vredeburgers

De cursus besteedt aandacht aan de 
veranderingen in de puberteit, de 
leuke en lastige kanten van omgaan 
met pubers en hoe je als ouder goed 
contact kunt onderhouden en ruzie 
kunt voorkomen. Ouders die de 
cursus eerder volgden, vertellen dat 
het contact met hun kind verbeterd 
is. Ook hebben zij veel gehad aan het 
uitwisselen van ervaringen met 
andere ouders.

Data, tijd, locatie en kosten
De cursus vindt plaats op de maan-
dagen 10, 24, 31 oktober, 7 en 14 
november 2022, steeds van 19.30 tot 
21.30 uur. Locatie: cultureel centrum 
Geesterhage aan de Geesterduinweg 
3. De gemeente Castricum biedt 
deze cursus gratis aan.

Andere bijeenkomsten
Naast deze cursus organiseert GGD 
Hollands Noorden nog veel meer 
bijeenkomsten en cursussen aan. 
Ouders/opvoeders kunnen op de 
website van het cursusbureau (www.
ggdhn.nl/cursussen) een up-to-date 
overzicht vinden van het aanbod in 
de regio.

Aanmelden
Via het inschrij�ormulier op www.
ggdhn.nl/cursussen kunnen belang-
stellenden zich aanmelden voor 
deelname aan de cursus. Bij vragen 
kan contact opgenomen worden met 
het cursusbureau per e-mail (cursus-
bureau@ggdhn.nl) of telefonisch 
(088 0100557, bereikbaar maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 
uur).

Cursus ‘Omgaan met pubers’
Castricum - Op 10 oktober start de gratis oudercursus ‘Omgaan met 
pubers’. Dit is een cursus over opvoeden tijdens de puberteit. Deze cursus 
is bedoeld voor ouders en/of opvoeders van pubers in de leeftijd van 12 
tot en met 16 jaar.

Ook voor het aanstaande kerstproject 
is weer een gevarieerd repertoire 
samengesteld met composities van 
onder meer Mozart, Saint Saens en 
John Rutter. Tijdens de afgelopen jaren 
zijn meerdere professionele dvd’s en 
cd’s van deze concerten verschenen, 
waarvoor de bekende Ed Taylor (Bever-
wijk) en zijn �lmcrew verantwoordelijk 

is. Pianist is Gijs Braakman, de vaste 
begeleider. Dirigent is Cees Brugman. 
Gedurende vele jaren was hij dirigent 
van bekende orkesten en koren. Hij gaf 
concerten in binnen- en buitenland 
evenals voor radio en televisie. Daar-
naast was hij muziekrecensent van 
enkele regionale dagbladen. Thans is 
hij actief als dirigent en arrangeur. 

Sinds 2021 is hij ook dirigent van het 
Zandvoorts Mannenkoor. De repetities 
vinden plaats vanaf zaterdag 5 
november in de protestantse kerk in 
Limmen (naast de Hortus) van 10.00 
tot 12.30 uur. Het kerstconcert is op 
zondag 11 december om 14.30 uur in 
de Ter Coulsterkerk in Heiloo. Mede-
werking wordt verleend door een fraai 
solistencollectief: Mirjam Betjes 
(sopraan), Walther Deubel (tenor), 
Johan Breetveld (cornet) en Andrine 
Stal (�uit). De kosten voor deelnemers 
bedragen 50 euro. Belangstellenden 
kunnen zich via www.projectkoor-
castricum.nl aanmelden tot 15 
oktober. Vragen? Neem contact op via 
pkckoor@gmail.com of 0251 670336.

Castricum - Nadat het Regionaal Projectkoor Castricum door corona de 
afgelopen twee jaar geen projecten kon organiseren, staat nu een kerst-
concert in de planning. Het koor heeft sinds 2010 diverse succesvolle 
projecten georganiseerd, zoals verschillende uitverkochte kerstcon-
certen en een aantal bijzondere projecten in het voorjaar. Gewoonlijk 
wordt het projectkoor gevormd door deelnemers uit de regio Heems-
kerk, Castricum, Beverwijk, Alkmaar, Bergen, Heiloo, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest.

Nieuwe zangers welkom bij 
Regionaal Projectkoor Castricum

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:



Fransa, maat 36 tm 42. Warme wollen 
winterjurken. Met wol en alpaca. 

We love 
the planet. the planet. the planet. the planet. the planet. the planet. the planet. the planet. the planet. the planet. the planet. the planet. 

Nieuw! 
Fransa plus size, 
de bekende 
kwaliteit maar 
nu in maat 44 
tm 52. 

Torenstraat 36 • 1901 EE Castricum • tel. 0251-654221 • www.twicekleding.nlTorenstraat 36 • 1901 EE Castricum • tel. 0251-654221 • www.twicekleding.nl

Nieuw! Nieuw! 
Fransa plus size, Fransa plus size, 
de bekende de bekende 
kwaliteit maar kwaliteit maar 
nu in maat 44 nu in maat 44 
tm 52. tm 52. 

Nieuw! Nieuw! 
Fransa plus size, Fransa plus size, 
de bekende de bekende 
kwaliteit maar kwaliteit maar 
nu in maat 44 nu in maat 44 
tm 52. tm 52. 

Heerlijke truien, 
daar komen we de 
winter wel mee door. 

Travel kleding van 
&Co Woman. 
Zit fantastisch, 
staat netjes en 
kreukelt niet. 

winterjurken. Met wol en alpaca. winterjurken. Met wol en alpaca. winterjurken. Met wol en alpaca. winterjurken. Met wol en alpaca. 

Koffie en brownie, goede combi 
voor op de bank met een mooie film. 

winter wel mee door. winter wel mee door. winter wel mee door. winter wel mee door. winter wel mee door. winter wel mee door. winter wel mee door. winter wel mee door. winter wel mee door. winter wel mee door. winter wel mee door. 

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

De nieuwe 
Najaars-
collectie 
is binnen!

Laat de Herfst 
maar komen

Volop leuke nieuwe items in de collectie van 
Casa Ibiza. Foto: aangeleverd

Heerlijk warme kleding voor najaar 
en winter bij Casa Ibiza

Bij Casa Ibiza vind je ook in het najaar en 
in de winter heerlijke warme kleding voor 
een betaalbare prijs. Ze hebben comforta-

bele broeken en rokken die je kunt combi-
neren met een lekkere trui of warm vest. 
Vind je het nog te warm voor een trui? 
Dan hebben ze ook tops met korte mouw 
om nu al �jn te dragen, lekker met een 
jasje eroverheen! De super mooie Ibiza-
jurken draag je met een stoer vest en 
cowboyboots eronder, heerlijk te dragen 
op de koudere dagen.

De kleding is allemaal goed met elkaar te 
combineren, zodat je je favoriete out�t 
helemaal compleet kunt maken. Ook voor 
leuke cadeautjes kun je goed slagen bij 
Casa Ibiza: waxbranders met heerlijke 
geuren, dromenvangers, kleurrijke Ibiza-
tassen, sjaals en nog veel meer. Nieuw zijn 
de accessoires uit Ibiza zoals prachtige 
veren met clip voor in je haar en haar-
banden met veren. Kom gezellig langs! 
Casa Ibiza is gevestigd aan de Dorpsstraat 
39 en geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoek 
Casa Ibiza ook op Facebook en Instagram: 
casaibiza.shop.



Eigenaresse Helma Lute is trots op de nieuwe najaarscollectie van Loliyo. 
Foto: aangeleverd

Najaarscollectie Loliyo mooi, 
modieus en betaalbaar

www.loliyo.nu 

Betaalbare damesmode 
voor jong en ouder

Kleine en grote maten 
(maat 38 tot 52)

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

De zomergarderobe kan weer opge-
borgen worden. Helma Lute van Loliyo 
heeft in haar winkel inmiddels een 
prachtige nieuwe damesmodecollectie 
hangen met onder meer aardetinten 
maar ook veel andere mooie kleuren 

voor najaar en winter. Kom eens langs 
aan de Koningin Wilhelminastraat 1 om 
de nieuwe collectie te bekijken en 
eindeloos te combineren. De collectie 
is verrassend veelzijdig en van jong tot 
oud vindt iedereen er wel iets leuks. 

Alle items worden in de winkel overzichte-
lijk gepresenteerd en elke week vult Helma 
de collectie weer aan met mooie nieuwe 
items. Kleding is verkrijgbaar in de maten 

36 tot 50 en Helma kruipt met plezier 
achter de naaimachine om iets aan te 
passen. Kijk op www.loliyo.nu voor uitge-
breide informatie over de winkel.

moenopticiens.nl

40% Korting

Geesterduin 37 Castricum    
0251 65 66 95                         

‘t Loo 49 Heiloo
072 533 25 95

50% Korting

‘t Loo 49 Heiloo

60% Korting

Donderdag 22 september

Vrijdag 23 september

Zaterdag 24 september

Zonnebrillen driedaagse!
op = op (alle merken!!)



Geesterduin 50 • Castricum 
www.nice-2-have.nl

Nieuwe collectie van                    is binnen

Bakkerspleintje 78 • Castricum (naast de Aldi)

DIKKE WARME

winter-
sjaals

in diverse kleuren
van €29,95

voor €12,95

Najaarsaanbieding

Nu de zomer nagenoeg voorbij is, wordt 
het tijd om je nieuwe out�ts voor het 
komende najaar en de winter bij elkaar 
te shoppen. Een bezoek aan Label White 
hoort daar zeker bij, in de winkel aan het 
Bakkerspleintje 78 (naast Aldi) vind je 
een zeer uitgebreide en vooral zeer 
kleurrijke najaarscollectie. In het 
komende seizoen zullen we vooral veel 
items in de kleuren legergroen, petrol 
(een mix tussen groen en blauw) en 
paars zien, maar ook bruintinten zijn 
opnieuw erg populair. Ga je liever voor 
de meer universele tinten als beige of 
zwart/wit? Geen probleem, want ook 

daarin heeft Label White volop keus! Je 
vindt er wekelijks nieuwe items, zoals 
lange jurken, warme truien en mooie, 
comfortabele vesten. Een maatje meer? 
Label White is ook altijd goed gesorteerd 
in de ruimere maten. 
Daarnaast omvat de collectie ook veel 
leuke accessoires zoals petten, hoedjes 
en tassen. En wat te denken van de 
uitgebreide collectie sjaals in diverse 
kleuren? 

Bekijk de speciale actie en sla je slag! 
Kortom: voor iedereen valt hier iets leuks 
te vinden. Tot snel...!

coor je nieuwe out t voor 
dit najaar bij Label White

Volop keus in najaarsmode bij Label White. Foto: aangeleverd

Paola’s
kapsalon

NAJAARSACTIE 
50% korting op 

de tweede kleuring
Is geldig voor de goedkoopste 

tweede kleuring.

www.paolaskapsalon.nl
Burgemeester Mooijstraat 24c 
Castricum - Tel. 0251 730469

Geopend: di-do-vr 9.00-17.30 uur 
en za 9.00-16.00 uur

Actie geldig t/m 15 oktober

De zomer is voorbij, tijd voor de herfst! 
Hoewel een nieuw seizoen natuurlijk 
altijd nieuwe modetrends met zich 
meebrengt, zien we ook vaak een 
verschuiving in de haartrends. Vooral in 
de overgang van de zomer naar herfst lijkt 
iedereen zin te hebben om de schaar in 
het haar te zetten. Geen beter moment 
ook, vindt ook het team van Paola’s 
Kapsalon. 

In de zomer zien we vooral dat we naar 
wat lichtere haarkleuren en balayages 
neigen, maar in de herfst kiezen we juist 
vaker voor warmere tinten. Daarom heeft 

Paola een actie die leuk aansluit bij een 
nieuwe kleuring. Je krijgt nu maar liefst 
vijftig procent korting op elke tweede 
kleuring! Bijvoorbeeld vijftig procent 
korting op highlights of warme lowlights 
na een basiskleur of vijftig procent 
korting op een toner na een balayage of 
highlights. Deze actie loopt tot en met 15 
oktober. Vraag naar de voorwaarden! Bel 
snel naar 0251 730469 of kom langs om te 
pro�teren van deze actie. Paola’s Kapsalon 
is gevestigd aan de Burgemeester 
Mooijstraat 24c en geopend dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.30 
uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Vijftig procent korting op tweede 
kleuring bij Paola’s Kapsalon

Met een nieuwe haarkleur de herfst in dankzij Paola’s Kapsalon. Foto: aangeleverd



Dansen voor volwassenen
bij clubMariz

Luut en Mariz, beiden FDO-gediplomeerd 
dansleraar, geven al 34 en 33 jaar dansles 
aan de Dorpsstraat in Castricum. In de 
begintijd werd er voornamelijk stijldansles 

gegeven. 
,,Nu geven 
we veertien 
verschil-
lende dans/
sport-
stijlen’’, 
vertelt 
Mariz vol 
trots. Ze 
vervolgt: 
,,Onze 
jongste 
leerling is 
twee en de 
oudste over 
de tachtig.’’ 
Stijldans-
lessen zijn 

er nog steeds, maar nu ook aangevuld met 
salsa en Argentijnse tango. ,,Vooral Salsa 
wordt steeds populairder, ondanks de coro-
naperiode zijn we verdubbeld met het 
aantal groepen. Buiten het feit dat dansen 
gewoon echt heel goed is voor body en 
mind is het natuurlijk in de hedendaagse 
solitaire maatschappij heerlijk om iets met 
je eigen partner te doen. We zien dan ook 
echt dat de dansers genieten van een heer-
lijk avondje uit met een dansles en gezellig 
nazitten in onze loungebar.’’ De danslessen 
voor volwassenen beginnen vanaf 16 en 18 
september.

Hiphop 25+
Ook weer op het lesrooster staat dit jaar 
Hiphop 25+. ,,We horen zoveel dertigers en 
veertigers die hiphop helemaal te gek 
vinden, maar denken dat dat niet voor hen 
is. Dat klopt dus niet!’’ Daarom organiseert 
clubMariz op woensdag 28 september om 
19.00 uur een proe�es en bij voldoende 

Dansplezier bij clubMariz. 
Foto: aangeleverd

animo start een korte cursus van tien 
lessen.

Sportlessen
Natuurlijk geeft clubMariz ook nog 
steeds sportlessen voor volwassenen. 
Heel in het begin waren het ook juist de 
dansscholen die aerobics introdu-
ceerden. Zij hadden de ruimte en gaven 
les aan grote groepen. De sportscholen, 
die toen alleen krachttraining gaven, 
namen dit concept terecht als mooie 
aanvulling van hun aanbod over. Inmid-

dels geeft Mariz sportlessen als Essen-
trics, Piloxing, Zumba en Zumba Gold. 
Met zowel haar dansachtergrond als 
haar achtergrond als �tness- en 
personal trainer is dat een perfecte 
combinatie. Voor alle sportlessen bij 
clubMariz geldt: geen inschrijfkosten, 
geen abonnement!

Info
Voor meer info of inschrijven: kijk op de 
website www.clubmariz.nl, mail naar 
info@clubmariz.nl of bel 06 53192461.

Comfortabel en warm; de sjaal met een verhaal.
Foto: aangeleverd

t/m 24 september
Alle warme sjaals
20% korting

C.F. Smeetslaan 4, Castricum 
0251 - 65 81 40, wwcastricum@hetnet.nl 

www.wereldwinkelcastricum.nl

Blijf buiten en ook binnen lekker 
warm: sjaal met een verhaal

De herfst komt, het wordt kouder 
buiten en binnen gaat de verwar-
ming weer aan. Maar die moet dit 
jaar wel een graadje lager. Wie wil 
er dan geen comfortabele omslag-
doek dragen tijdens de langere 
avonden? En een sjaal bij het werk 
achter de computer of buiten bij 
een winterjas? Wereldwinkel 
Castricum helpt bij het besparen 
van de energiekosten. Want er is 
volop keus uit warme sjaals en ze 
zijn tot en met zaterdag 24 

september met 20 procent korting 
te koop. Er zijn ruime omslag-
doeken (80 x 190 cm) en kleinere 
sjaals (30 x 140 cm) in mooie 
warme kleuren, zowel licht als 
donker. De medewerkers van 
Wereldwinkel Castricum aan de 
Smeetslaan 4 geven graag advies 
en vertellen het verhaal bij de 
sjaal.
Kijk ook op Facebook en Instagram 
voor meer informatie over de 
Wereldwinkel.

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 locatie
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 
louise@schalkoort.net

12 en 19 nov. en 9 dec. EHBO
15 en 25 november kinder EHBO



RR
RRRHOMEOPATHIE

REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
GLUTENVRIJ
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
UPS POINT

GEZOND & WEL
AKER
Kerkweg 16

1906 AW Limmen
072-5053138

De R zit weer in de maand
25% KORTING op 

alle Vitalize producten

Kom eens langs,
 u kunt parkeren 

voor de deur!

Actie is geldig van donderdag 15 september t/m zaterdag 1 oktober 2022

25% KORTING
op alle Golden 

Naturals producten

25%25%25%
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Wintercollectie SHOES: comfortabel, 
modieus en betaalbaar

Maak kennis met CrossFit 
Castricum

Regelmatig sporten op je eigen niveau, 
ongeacht je leeftijd? Bij CrossFit 
Castricum werk je op verantwoorde wijze 
aan kracht, conditie en mobiliteit. Weten 
hoe dat is? ,,De enige manier om dat te 
ondervinden, is door mee te doen’’, aldus 
eigenaar Paul Bruggeling. 
Hij werkte jarenlang als coach bij CrossFit 
Castricum en nam eerder dit jaar het 
bedrijf helemaal over. Nu biedt hij gratis 
proe�essen aan, zodat iedereen kennis 
kan maken met deze trainingsvorm. 
CrossFit is een �tnessmethode die 

gewichthe�en, atletiek en gymnastiek 
combineert in één trainingsvorm. Zo’n 
220 leden komen met grote regelmaat 
over de vloer bij CrossFit Castricum aan 
de Heemstederweg 16. Sommige leden 
trainen er wel vijf keer per week! Behalve 
deze trainingen zijn er ook zogenoemde 
specialy classes, triatlontrainingen en 
aangepaste trainingen voor kinderen en 
senioren. 

Kijk op www.cross�tcastricum.nl voor 
meer informatie of bel: 06 12389290.

De wandelschoenen van Grisport. 
Foto: aangeleverd

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:

CAPRICE
Leer - Zwart 
Rits
                      € 99,-

CAPRICE
Leer - Suede 
Ocean
                      € 69,-

CAPRICE
Leer - Suede 
Ocean
                      

ACO
Leer - Zwart lak combi 
uitneembare binnenzool

                      € 79,-
ACO
Leer - Khaki combi
Rits en veter
Uitneembare binnenzool
                      € 89,-

TAMARIS 
COMFORT
Leer - Cognac

                  € 89,-

TAMARIS COMFORT
Leer - Licht grijs
Uitneembare binnenzool

                  € 109,-

GAASTRA - HEREN
Leer  -  Donkergrijs
Rits en veter 
uitneembare binnenzool

                  € 119,-

GRISPORT – HEREN 
Leer  -  Groen  
Active  - Waterdicht
     Uitneembare 
          binnenzool

                  € 119,-

JOMOS - HEREN
Leer - nubuck
Zwart - Rits en veter
      uitneembare 
                  binnenzool
                      € 99,-

ACO
Leer - nubuck
Forest - Rits en veter
uitneembare binnen-
zool
                  € 89,-

De nieuwe najaarscollectie van SHOES 
heeft naast een modieus design ook alle 
aspecten op het gebied van comfort. 
Voor de komende winter is de damescol-
lectie dan ook uitgebreid met de Tamaris 
Comfort Line. Deze lijn is uitgevoerd in 
zacht leer en heeft (uitneembare) voet-
bedzooltjes, is modern, vrouwelijk en 
toch stoer. Elegante laarsjes, hippe snea-
kers en loafers maken de collectie hele-
maal compleet. Alles van echt rundleer 
en in diverse breedte maten. 
Caprice heeft de nieuwe CLIMOTION®-technologie doorgevoerd 
in veel van haar modellen. Deze technologie zorgt ervoor dat 
deze modellen voorzien zijn van zachte voetbedjes met honing-
raatstructuur. De schoen biedt hierdoor maximaal comfort en 
geeft een volledige ventilatie aan de voet.
De nieuwe herencollectie is samengesteld met onder meer de 
moderne Grisport Active Line, GAASTRA en Fluchos. Ook hierin 
zijn diverse breedte maten aanwezig, met uitneembare voet-

bedjes en een hoog steun- en draagcomfort. Natuurlijk kunt u bij 
SHOES ook weer terecht voor uw wandelschoenen. Er is een 
brede keuze aan wandelschoenen van Grisport. Ze staan erom 
bekend dat ze lichtgewicht zijn, van leer en waterdicht en dát 
voor een betaalbare prijs. Veel modellen zijn verkrijgbaar tot en 
met maat 48. 
Tevens is er de uitgebreide collectie veiligheidsschoenen. 
De dames- en herenmodellen lopen van maat 36 tot en met 50. 

Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen aan de Beverwij-
kerstraatweg 6.

CROSSFIT CASTRICUM,
WAAR IEDEREEN WELKOM IS VAN ELK NIVEAU EN ELKE LEEFTIJD

ONDER BEGELEIDING TRAINEN; KRACHT, CONDITIE & MOBILITEIT

FUCTIONELE OEFENINGEN (CONSTANTE VARIATIE)
IN DE VORM VAN; CARDIO, GYMNASTIEK & GEWICHTHEFFEN

AANBOD:
CROSSFIT
SPECIALTY 

      CLASSES
YOGA
TRIATLON 

      TRAINING
SENIOREN CF
KIDS/TEENS CF

DE ENIGE MANIER 
IS MEEDOEN!

NEEM CONTACT OP 
VOOR EEN PROEFLES



Het team van Qyoutis. Foto: aangeleverd

Informatieavond huidveroudering en 
cosmetische behandelingen

Bij Qyoutis vind je alle cosmetische specia-
lismen onder een dak. Het team bestaat uit 
plastisch chirurgen, huidtherapeuten en 
dermatologen. De dermatologen zijn ook werk-
zaam bij Centrum Oosterwal, dé specialist in 
huidziekten, waar al meer dan dertig jaar met 
de huid gewerkt wordt. Bij Qyoutis ben je dan 
ook in goede handen als je een cosmetische 
behandeling overweegt.
Wil je meer weten over huidveroudering en wat 

daaraan gedaan kan worden? De specialisten 
van Qyoutis organiseren op dinsdag 20 
september een informatieavond. Aan bod 
komen plastische chirurgie, botox en �llers, 
peelings en skinboosters. Naast uitleg kun je 
live meekijken bij diverse demonstraties van de 
behandelingen.
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: Comenius-
straat 3 in Alkmaar. Toegang is gratis, wel graag 
aanmelden via info@qyoutis.nl of 072 2034034.

Locatie
Comeniusstraat 3  
1817 MS Alkmaar

Meld je nu aan, het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.
info@qyoutis.nl  /  072 203 40 34

Onze specialisten vertellen wat je kunt 
doen aan huidveroudering met: 

  Botox en fillers
  Plastische chirurgische ingrepen 
  Peelings, Skinboosters en 

Forever Young BBL

Kijk mee met diverse live demonstraties.

Huidveroudering
Dinsdag 20 september

19.00 - 21.00 uur

Informatieavond

Haal de sfeer van ons 
proeflokaal bij jou in huis!

PROEFLOKAAL
BOX

Brouwerij Egmond • Weg over de bisschop 1B • 1934 CS Egmond aan den Hoef 
www.brouwerijegmond.nl

In onze Proeflokaalbox vind je alles om 
thuis een proeverij te houden met twee 
personen voor €27,50!

Bestellen kan eenvoudig via onze webshop 
of via: proeflokaal@brouwerijegmond.nl 

of 072 303 0404

Sinds 1 juli is het proe�okaal van 
Brouwerij Egmond gevestigd in het 
voormalige Roode Hert in Egmond 
aan den Hoef. Hier verzorgt men de 
gezellige en sfeervolle proeverijen na 
de rondleidingen in de brouwerij. In 
een gemoedelijke en rustieke sfeer 

kunt u er even op adem komen van 
de waan van alledag. Uiteraard onder 
het genot van een prachtig glas 
biologisch abdijbier, vers getapt en 
eventueel voorzien van een heerlijk 
hapje uit eigen keuken. Ook voor uw 
zakelijke borrel, personeelsfeest of 
vergadering kunt u goed op deze 
locatie terecht. Het team kan arran-
gementen op maat aanbieden. 
Tevens verzorgt men cadeauverpak-
kingen voor uw relaties of medewer-
kers. Die zijn naar eigen wens samen 
te stellen. 
Stuur een bericht naar sales@brou-
werijegmond.nl voor meer 
informatie.

Proeflokaal Brouwerij Egmond: 
een prachtige locatie voor uw 

bedrijfsborrel

Het proe�okaal van Brouwerij Egmond. Foto: 
aangeleverd




