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Corneliuskerk weer open
Limmen - Na ruim twee jaar herstelwerkzaamheden aan de Corneliuskerk kunnen de inwoners van Lim-
men weer opgelucht ademhalen. Hun zo geliefde godshuis brandde op 3 mei 2018 voor een groot deel af, 
maar kan zijn deuren nu weer openen. Marieke Zilt, uitbater van het tegenoverliggende dorpshuis Heeren 
van Limmen zegt daarover: ,,Vanaf aanstaande zondag worden er weer diensten gehouden. Tot vandaag 
gebeurde dat bij ons. De doordeweekse activiteiten en met name de uitvaartdiensten vinden nog wel hier 
plaats, omdat het achtergedeelte van de kerk nog niet helemaal af is.” (Tekst en foto: Hans Boot)

Omgekomen piloten na 76 
jaar geëerd met plaquette

Tekst en foto: Henk de Reus

Rond 13.45 uur hebben zich zo’n 
1000 mensen in de buurt van De 
Oude School en de Schoollaan 
verzameld. Aan de overkant staat 
de nog bedekte plaquette, ge-
� ankeerd door schilderijen van de 
twee omgekomen bemannings-
leden. Op het oprijpad van het er-
achter gelegen weiland staat een 
oude legerjeep die bemand wordt 
door twee in legeruniform gekle-
de mannen. Ze maken deel uit van 
‘Keep Them Rolling’ en vormen me-
de het decor van de plechtigheid. 

Ver achter hen markeert een mast 
met rood-wit-blauwe vlag halfstok 
de plaats waar de Havilland Mos-
quito en zijn bemanning op 8 sep-
tember 1944 brandend is neerge-
stort. Ze maakten deel uit van het 
418e squadron van de Royal Cana-
dian Air Force.

Toespraak
Terwijl muziekvereniging Excelsior 
gedragen muziek speelt nemen de 
genodigden plaats voor het mo-
nument. Burgemeester Toon Mans 
zegt in zijn toespraak blij te zijn dat 
de onthulling alsnog kan plaatsvin-

den en bedankt de Stichting Oud 
Limmen voor het vele werk dat zij 
in de voorbereiding heeft gesto-
ken. Hij vindt het belangrijk om eer 
te betuigen aan Warren R. Zeller en 
Herbert R Tribbeck. ,,Zij waren niet 
alleen vroeger onze helden, maar 
ze zijn dit vandaag de dag nog 
steeds en verdienen daarom res-
pect”, aldus Mans. Hierna onthult 
hij samen met Ron Duindam (Ver-
eniging Oud Limmen) de plaquet-
te, waarna sergeant Jo-Anne Wise-
man en kolonel Mark Haddick een 
krans plaatsen. De laatste twee ver-
tegenwoordigen de Canadese, res-
pectievelijk de Britse ambassade. 
Hierna speelt Excelsior ‘The Last 
Post’ en wordt er een minuut stilte 
gehouden. 

Lees verder op pagina 2

Limmen - Vorige week dinsdag werden de Canadese piloot War-
ren Robert Zeller (25) en de Britse navigator Herbert Reginald Tri-
beck (28) geëerd in Limmen, waar zij op 8 september 1944 om-
kwamen. De oorspronkelijke datum voor de onthulling van het 
monument moest door corona worden verzet.

Vlnr.: Kolonel Mark Haddick (Britse ambassade), burgemeester Toon Mans, sergeant Jo-Anne Wiseman (Cana-
dese ambassade) en kolonel Henk Doorten (Koninklijke Luchtmacht)
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SPAAR MEE MET  
 

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

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

 

Wij zijn met SPOED 
op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Omgeving Laan van Albertshoeve/
Charlotte Ruyslaan, 240 kranten

de Castricummer

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS
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Fokker Four in strakke
formatie over Limmen

Vervolg voorpaginaverhaal

Het is even wachten op de Fokker 
Four die in een ‘missing man for-
mation’ over Limmen zal vliegen. 
Peter Valkering (Stichting Oud Lim-
men) vertelt intussen de toedracht 
tot het neerstorten van de Mos-
quito. ,,Het vliegtuig was het laat-
ste van een squadron van vijf vlieg-

tuigen. In de nacht van 8 op 9 sep-
tember 1944 vertrokken er zeven 
Mosquito’s vanaf de RAF vliegba-
sis ‘Hartford Bridge’ (zuid-oost En-
geland) richting Vechta in Noord 
Duitsland om daar doelen te bom-
barderen. 
Het was die dag slecht weer. Eén 
toestel (de HX-811) is voor de kust 
van IJmuiden getro�en door af-

weergeschut vanaf een Duitse 
volgboot en vloog in brand. Van-
af Egmond maakte het een bocht 
richting Limmen, waar het is neer-
gestort.” Valkering zegt dat de Ver-
eniging Oud Limmen van het Ca-
nadese squadron een bronzen 
plaat heeft ontvangen waarin de 
namen van Zeller en Tribeck zijn 
gegraveerd. 

Ooggetuige
Piet Admiraal (88) vertelt dat hij 
destijds ooggetuige was van het 
neerstorten van het vliegtuig. ,,We 
hadden in Limmen koeien lopen 
en de volgende ochtend zat ik als 
twaal�arige 500 meter van de plek 
des onheils te melken. Het gebeu-
ren heeft grote impact op mij ge-
had. Ik heb er zeker drie nachten 
niet van kunnen slapen.”
Tinie Hanck is de maker van de 
schilderijen van de omgekomen 
bemanningsleden. De basis voor 
de schilderijen waren meerde-
re gehavende foto’s. Ze krijgt van 
de aanwezigen meerdere compli-
menten voor haar werk, die ze be-
scheiden in ontvangst neemt. Dan 
vertrouwt ze de verslaggever met 
een knipoog toe dat ze het groot-
ste compliment een aantal jaren te-
rug van haar kleinzoon Julian (toen 
acht jaar) kreeg. ,,We stonden in 
het Rijksmuseum voor de Nacht-
wacht. Hij stond er een tijdje naar 
te kijken en zei toen ‘Oma schildert 
veel mooier’. 

Missing man formation
In de verte klinkt geronk van vlieg-
tuigmotoren. Even later vliegen de 
vier Fokker S.11 toestellen in strak-
ke formatie over Limmen. Recht 
boven het monument verlaat een 
van de toestellen de formatie, daar-
mee het overlijden van de piloten 
symboliserend. Een warm eerbe-
toon waarvoor het aanwezige pu-
bliek spontaan applaudisseert. 
(Tekst en foto’s: Henk de Reus)

Plaquette met de tekst die de toedracht omschrijft

Eén minuut stilte na The Last Post

Burgemeester Mans onthult de plaquette samen met Ron Duindam (Vereniging Oud Limmen)

‘Gevangenis Heerhugowaard bleek mijn nieuwe woonplaats’
Castricummer (75) in de 
clinch met gemeente na detentie

Mardou van Kuilenburg

De Castricummer verhuurde 
twee jaar geleden een bedrijfs-
ruimte aan de ‘verkeerde mensen’. 
,,Er werd een wietkwekerij gevon-
den. Omdat het pand mijn eigen-
dom was, ben ik aansprakelijk ge-
steld. Het bedrag was zo hoog dat 
ik het niet kon betalen.” De geld-
boete werd omgezet in kortdu-
rende detentie. ,,Sommige Ne-
derlandse gemeentes zijn bereid 
om de huur een jaar lang door te 
betalen”, legt Ed uit. ,,Zo kun je, 
wanneer je weer vrij komt, terug 
naar je eigen woning om je leven 
weer op te pakken. Iedereen gaat 
weleens de fout in. Ik ook. De ge-
meente Castricum gaf gelijk al 
aan dat ze mijn huur niet wilden 
voorschieten. Toen ik vroeg waar-
om dat zo was, kreeg ik een korte 
reactie. Het was ‘gewoon een be-
leidskwestie’.” 

‘Nieuwe woonplaats’
Vrienden van Ed besluiten hem 
te helpen en betalen zijn reke-
ningen om te voorkomen dat de 
Castricummer op straat komt te 
staan. ,,Toen ik in hechtenis ging 
had ik niks meer. Alles stopt tij-
dens je detentie, je moet maar 
zien waar je de huur van betaalt.” 
Vanuit de gevangenis in Heerhu-
gowaard krijgt Ed te horen dat 
hij door de gemeente Castricum 
is uitgeschreven. Zonder zijn toe-
stemming. Zijn nieuwe woon-
plaats? Heerhugowaard. ,,De ge-
vangenis dus. Belachelijk. Dat be-
tekende dat de woningbouw mij 
uit mijn huis kon wippen, om-
dat ik niet meer in de gemeente 
woonde. Mijn vrienden hebben 
mij gered door te betalen, anders 
stond ik nu gewoon op straat.”

Geen collectieve
zorgverzekering
Als Ed in december 2019 vrijkomt, 
gaat hij terug naar zijn huurwo-
ning. Via de gemeente kan hij 
weer in aanmerking komen voor 
een collectieve zorgverzekering. 
,,De dag nadat ik vrijkwam, op 11 
december, heb ik me direct ge-
meld bij de gemeente. Er was niks 
veranderd in mijn �nanciële situ-
atie. Door medicijngebruik in de-
tentie was mijn eigen risico vol-
ledig verbruikt om dat te kun-
nen bekostigen. Dat bleek reden 
om mij te weigeren. Ik ben te-
gen dat besluit in beroep gegaan 
en mocht op hoorzitting komen. 
Die commissie wordt door de 
gemeente samengesteld én be-
taald. Dat verlies je op voorhand, 
ze zijn gewoon niet objectief.”

‘In de steek gelaten’
Ondanks meerdere gesprekken 
tussen de gemeente en Ed voelt 
hij zich in de steek gelaten. ,,Ik 
ben inwoner van Castricum, doe 
iets wat in strijd is met de wet 
en ze laten me hier als een bak-
steen vallen. Ik had graag gezien 
dat de gemeente had gezegd: we 
schieten het voor. Zie het als een 
lening. Ik ben teleurgesteld en 
boos. Heel boos.”

Gemeente: ‘zelf oplossen’
De gemeente Castricum betreurt 
de zaak. Een woordvoerder laat 
weten niet op het verhaal van Ed 
in te kunnen gaan wegens pri-
vacyredenen, maar wil wel alge-
meen reageren. ,,Wij vinden het 
nooit leuk als burgers ontevreden 
zijn over de wijze waarop zij zijn 
behandeld. Mensen die in deten-
tie gaan, moeten een oplossing 

verzinnen voor de kosten voor de 
woning die zij achterlaten. Soms 
betalen zij deze woning zelf door, 
soms doen anderen dat voor hen. 
De gemeente neemt deze kos-
ten echter niet voor haar reke-
ning, ook niet als er achterstalli-
ge kosten ontstaan. Als de kos-
ten die aan de woning zijn ver-
bonden niet worden doorbe-
taald, dan kan op termijn uitzet-
ting dreigen.” 

‘Uitschrijven is mogelijk’
De woordvoerder stelt dat het 
uitschrijven uit een gemeente 
zonder toestemming van de in-
woner ook mogelijk is. ,,In som-
mige gevallen kan de woon- en 
verblijfplaats van een gedetineer-
de inderdaad worden overge-
schreven van het oorspronkelijke 
adres naar het adres van de pe-
nitentiaire inrichting. Op sommi-
ge gebieden kunnen we hen hel-
pen, op andere zijn zij op zichzelf 
of op hun naasten aangewezen. 
We doen alles om mensen correct 
van dienst te zijn. Het komt ech-
ter wel eens voor dat we aan het 
einde van onze mogelijkheden 
qua dienstverlening zijn, maar 
dat de burger evengoed niet te-
vreden is.” (Foto: aangeleverd)

Castricum - In 2018 kreeg Ed Kaandorp (75) een �kse boete op-
gelegd. Omdat hij het geld niet kon betalen, moest hij anderhalf 
jaar in detentie. Vanuit de gevangenis in Heerhugowaard hoorde 
hij dat de gemeente Castricum hem had uitgeschreven. ,,Ze wil-
den mij direct mijn huurwoning uit krijgen.”

Kortingfestival bij 
Expert Castricum in coronatijd

Danny de Graaf: ,,Wegens de ver-
wachte drukte willen we dit jaar 
aan onze klanten vragen om zo-
veel mogelijk al voor de actie-
dag langs te komen in onze win-
kel. Wij denken graag mee om op-
timaal de 20% aan te bieden zo-
lang de actiedag nog niet voor-
bij is. Sommige dagen waren vo-
rig jaar zo druk dat wij minder tijd 

voor onze klanten hadden. Bo-
vendien is het in coronatijd niet 
wenselijk dat de winkel vol staat 
met mensen die moeten wach-
ten. We zetten uiteraard onze vol-
ledige personeelscapaciteit in om 
dit te voorkomen.’’

Op maandag is de winkel welis-
waar gesloten, maar de webshop 

is uiteraard 24 uur per dag bereik-
baar met alle acties van die dag. 
Hou de actie hierbij goed in de 
gaten, want iedere dag is een an-
dere productgroep aan de beurt. 
Vaak nog in combinatie met vele 
andere acties! 
,,Om te voorkomen dat men de 
aanbieding mist, raden we ieder-
een aan om gewoon zo snel mo-
gelijk naar de winkel te komen en 
het voordeel te pakken. Uiteraard 
kan ook op de dag van het ac-
tieproduct bij ons online besteld 
worden, waarna wij het aan huis 
kunnen leveren.’’

Castricum - Wederom heeft Expert Castricum dit jaar van 21 sep-
tember t/m 4 oktober het kortingfestival. Na het succes van vo-
rig jaar heeft Expert Castricum deze twee weken een actie waarbij 
twee weken lang iedere dag 20% korting wordt gegeven op een 
complete artikelgroep.

Repetities Castricumse 
Oratoriumvereniging beginnen weer
Castricum - Zes maanden lang 
hebben de leden van de Cas-
tricumse Oratoriumvereni-
ging (COV) alleen een paar keer 
via Zoom gezongen. Begin de-
ze maand is voorzichtig gestart 
met de repetities van de Johan-
nes Passion van Johan Sebasti-
aan Bach. Het is nog niet zeker of 
dit werk komend voorjaar uitge-

voerd kan worden, maar zodra dit 
mogelijk is willen de koorleden 
uiteraard zo goed mogelijk voor-
bereid zijn. 
De repetities in de dorpskerk vin-
den plaats volgens de regels van 
het RIVM. Dit houdt in dat maxi-
maal 35 leden welkom zijn. De 
koorleden repeteren zittend met 
vier stoelen afstand in zigzagop-

stelling en zonder pauze. 

De COV is op zoek naar tenoren 
en sopranen. Belangstellenden 
kunnen via secretariaat@orato-
riumcastricum.nl contact opne-
men. Op www.oratoriumcastri-
cum.nl is uitgebreide informatie 
beschikbaar. (Foto: Gabriël Olt-
hof )

Akersloot - Vorige week donder-
dag heeft de politie rond 16.30 
uur op de Geesterweg een auto-
mobilist staande gehouden. De 
bestuurder had nog drie bekeu-

ringen open staan en moest 399 
euro betalen. Hij belde met zijn 
vrouw en zij reed direct naar het 
politiebureau in Alkmaar om de 
boetes te betalen. De man moest 

vervolgens nog wel bij het bureau 
komen bewijzen dat zijn voertuig 
wel verzekerd was, anders krijgt 
hij daarvoor alsnog een bekeu-
ring van 550 euro. 

Openstaande boetes
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Balies gemeentehuis 2 oktober gesloten
Op vrijdag 2 oktober krijgen wij een nieuw computersysteem. Daarom zijn die dag onze 
balies dicht. En kunt u geen afspraak maken. Met spoed een rijbewijs of reisdocument 
nodig? Dan kunt u die uiterlijk tot woensdag 30 september 14.00 uur aanvragen.

Mosquito-piloten krijgen eigen monument
Warren Zeller en Herbert Tribbeck. De 
eerste een Engelse piloot, de tweede 
zijn Canadese gezagvoerder. Op 8 
september 1944 stortt en zij met hun 
Havilland Mosquito-vliegtuig van de 
Engelse luchtmacht neer in Limmen. 
76 jaar later, op dinsdag 8 september 
2020, zijn de twee oorlogsvliegers 
herdacht met een eigen monument, 
vlakbij de plaats waar hun vliegtuig is 
neergekomen. Dat gebeurde ti jdens 
een bijeenkomst met onder meer 
burgemeester Mans, de Sti chti ng Oud 
Limmen en vertegenwoordigers van 
de ambassades van het Verenigd Koninkrijk en Canada. Op het hoogtepunt vlogen er vier ou de 
Fokker-lesvliegtuigen over. Een vlucht ter ere van de omgekomen vrijheidsstrijders. 
Foto’s: Henk de Reus

Agenda raadsinformatiebijeenkomst
24 september 2020

 Commissie
19.30 – 20.30 Consultati e inzake onderwijs (besloten)

 Raadswerkgroep
19.30 – 20.30 Raadswerkgroep Omgevingswet (bijpraten over opbrengst 
 parti cipati esessies t.b.v. hoofdlijnen Omgevingsvisie) 
 Pauze

 Commissie
21.00 – 22.30 Visie Aardgasvrije Wijken & Rapport haalbaarheidsonderzoek collecti eve  
 warmte Castricum (warmtenet)

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 17 september 2020 en op 24 september 2020 
grotendeels virtueel. Enkele bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal.  

De agenda’s treft  u hiernaast aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via 
castricum.raadsinformati e.nl.

Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. Dat kan op diverse manieren. 
In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e Zoom. Een instructi e 
kunt u vinden op htt ps://www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes 
kunt u vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetreff ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het raadsinformati esysteem 
via castricum.raadsinformati e.nl

De vergadering is live te volgen in de Raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. 
De raadzaal is ingericht conform de geldende richtlijnen. Er is om die reden beperkt 
ruimte voor publiek. Wilt u een vergadering vanaf de publieke tribune volgen, meld u 
dan aan bij de griffi  e. 

Tijdens de virtuele raadsinformati ebijeenkomsten bent u als inwoner van harte welkom uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken. U hoeft  zich hiervoor niet aan te melden. 

Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van 
de vergadering aan bij de griffi  e. Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de 
raad bij de griffi  e terecht. Dat kan per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014 of 088 909 7015.

Agenda’s raad van 17 september 2020 
en 24 september 2020 

Agenda Raadsplein 
17 september 2020

 
 Commissies
19.00 – 20.15 Regionale visie op de transformati e van jeugdhulp met verblijf
  

19.30 – 20.15 Ambiti edocument Programma Klimaat 
  

 Pauze
20.30 – 21.00 Amendement bij voorstel uitvoeringsscenario’s parti cipati ewet  

20.30 – 21.00 Amendement bij voorstel visie Integrale kindcentra 
  
  
21.00 – 22.30 Ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Jachthaven Laamens aan  
 de Geesterweg 10-12 te Akersloot 
  

21.00 – 22.00 Moti es en amendementen t.b.v. het kenbaar maken van wensen en 
 bedenkingen ten aanzien van de concept Regionale Energie Strategie  
 Noord-Holland Noord (RES NHN) 

22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
   1A Besluitenlijst raadsvergadering 3 september 2020
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  Raadsvergadering 

  
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
     Mogelijk: moti e gemeentefi nanciën t.b.v. ALV VNG
 4 Besluitvorming
 A Wensen en bedenkingen bij concept RES incl. moti es en 
     amendementen
 B Uitvoeringsscenario Parti cipati ewet incl. amendement
 C Gemeentelijke visie Integrale Kindcentra incl. amendement
 D Dagrecreati e Recreati eterrein De Hoorne Akersloot 
 E Moti e inzake opnemen juridisch beding bij bestemmingsplan 
     Dusseldorperweg 20 – 22A 
 F Mogelijk: moti e gemeentefi nanciën t.b.v. ALV VNG
 5 Sluiti ng

Goed contact met buren en verbinding in de buurt is in 
deze ti jd, waarin we fysieke afstand moeten houden, 
nog belangrijker geworden. Jaarlijks organiseren het 
Oranjefonds en Douwe Egberts Burendag. Dit jaar op 
26 september maar wel net iets anders dan anders. 
We houden voldoende afstand en we vieren het op 
een veilige manier, voor de deur!

De bedoeling van Burendag is mensen bij elkaar te 
brengen. In de afgelopen maanden brachten veel 
mensen hun ti jd vooral thuis door, vooral achter de voordeur. Met de aangepaste opzet wordt 
iedereen uitgenodigd om de deur open te zett en en vóór de deur contact te maken. Zo kunt u 
op afstand toch zorgen voor verbinding met elkaar en in de buurt.

Aanmelden op www.burendag.nl 
Er zijn vele manieren om Burendag te organiseren. U kunt uw buurt ook aanmelden om 
deze dag met elkaar te vieren. Kijk voor aanmelden, meer informati e, ti ps om het veilig te 
organiseren, ideeën, acti viteiten en een online Burendag pubquiz op www.burendag.nl 

Richtlijnen
Initi ati efnemers van Burendagacti viteiten verzoeken wij dringend om alle geldende richtlijnen 
vanuit de Rijksoverheid en het RIVM in acht te nemen. Deze zijn te vinden via www.rivm.nl

Vier Burendag op 26 september voor de deur

Van maandag 21 september tot en met donderdag 24 september is de Verlegde Overtoom, 
tussen de Oudeweg en de Jan Hobergstraat afgesloten wegens herstraat werkzaamheden. 
Verkeer moet omrijden via de Schoutenbosch en de Schoolstraat (eenrichti ngsverkeer) of de 
CF Smeetslaan.
Van vrijdag 25 september tot en met dinsdag 6 oktober is het deel tussen de Jan Hobergstraat 
en de Leo Toepoelstraat afgesloten. Verkeer vanaf de Dorpsstraat kan dan wel de Jan 
Hobergstraat in

Verlegde Overtoom afgesloten wegens 
werkzaamheden
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Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 uur. 

Voor spoed 24/7
Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur, postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rijbewijs, uit-
treksels en vragen over zorg en fi nanciën maakt u 
vooraf een afspraak via afspraak.castricum.nl of 

140251. Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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

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

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bijvoorbeeld 
parkeren, hondenpoep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Dusseldorperweg 20-22a’ 

Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Dorpsstraat 63 in Castricum, het renoveren van een gemeentelijk monument, datum 
ontvangst 5 september 2020 (WABO2001749)
Dokter van Nieveltweg 20 in Castricum, het brandveilig gebruik van Kindercentrum 
Fluitenkruid, datum ontvangst 6 september 2020 (WABO2001753)
Middenweg 38 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 september 2020 
(WABO2001760)
Mendelssohnstraat 40 in Akersloot, het kappen van een boom, datum ontvangst 7 september 
2020 (WABO2001758)
Willem de Zwijgerlaan 52 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 7 
september 2020 (WABO2001755)
Hoogegeest 37 in Akersloot, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een schoorsteen, 
datum ontvangst 7 september 2020 (WABO2001756)
Van Renesselaan 14 in Castricum, het verbouwen van de woning, datum ontvangst 8 
september 2020 (WABO2001763)
Kleibroek 6 in Castricum, het plaatsen van een dakkapellen, datum ontvangst 8 september 
2020 (WABO2001765)
Geesterduin 27 in Castricum, het aanbrengen van reclame folies op de ramen en het 
vervangen van de technische installati e op het dak, datum ontvangst 8 september 2020 
(WABO2001768)
Watertorenweg in Castricum, het saneren van de bodem, datum ontvangst 9 september 
2020 (WABO2001778)
Dorpsstraat 35a, b en c in Castricum, het realiseren van zonwering boven de terrassen, datum 
ontvangst 7 september 2020 (WABO2001794)
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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Heereweg 24 in Castricum, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 8 september 2020 
(WABO2000968)
Beethovensingel 31 in Castricum, het vergroten van twee dakkapellen op het bijgebouw, in 
afwijking van de verleende vergunning, verzenddatum 10 september 2020 (WABO2001658)
Iepenlaan 97 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 9 september 
2020 (WABO2001697)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Duinenboschweg 47 in Castricum het vergroten van de woning en het bouwen van een 
tuinhuis en een berging, verzenddatum 20 augustus 2020 (WABO1901553)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Waterzijde 5 in Akersloot het vergroten van de woning, verzenddatum 3 september 2020 
(WABO2001390)
Castricummer Werf 128a , 128b, 128c en 128d in Castricum (kad. B 11953) het bouwen van 
vier units, verzenddatum 9 september 2020 (WABO2001456)
Diverse locati es (o.a. Geesterweg, Hoornselaan, Westdijk) in Akersloot het vervangen 
van diverse zinkers t.b.v. de watertransportleiding, verzenddatum 7 september 2020 
(WABO2000793)
Breedeweg 45 in Castricum het afwijken van het bestemmingsplan en het verleggen van het 
pad, verzenddatum 10 september 2020 (WABO2001457)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Het aantal coronabesmetti  ngen neemt sinds een ti jd steeds meer toe. Deze besmetti  ngen 
komen vooral thuis voor. Het belangrijkste wat u kunt doen om de kans op besmetti  ng 
zo klein mogelijk te maken is u houden aan de geldende maatregelen. Daarom even een 
opfrisser. 

Thuis bezoek ontvangen
• U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.
• Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee.
• Vraag uw bezoek of mensen geen koorts hebben of verkouden zijn.

Terug van vakanti e
Bent u op vakanti e geweest in een gebied met oranje reisadvies?
• Blijf 10 dagen thuis.
• Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar de kinderopvang, school en sport.

Scholen
Scholen werken aan een veilige omgeving:
• Kinderen met gezondheidsklachten blijven thuis.
• Heeft  iemand in het gezin corona? Ook dan blijven kinderen thuis.

Openbaar vervoer
Reist u met de trein, tram of bus? 
• In het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. 

Thuis werken
Blijf zoveel mogelijk thuis werken.

Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Discotheken en nachtclubs blijven gesloten

Niet vergeten:
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Heeft  u ook last van benauwdheid en koorts? Dan 
blijven alle huisgenoten thuis.
• Houd 1,5 meter afstand tot anderen. Ook bij bezoek thuis.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Was vaak uw handen.

Bel het RIVM met vragen over het coronavirus
• U kunt bellen naar 0800 – 1351
• Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.
• Het telefoonnummer is bereikbaar van 8:00 uur tot 20:00 uur.

Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 september 2020 het bestemmingsplan Dussel-
dorperweg 20-22a heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen exploitati eplan vast 
te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de gefaseerde sloop en nieuwbouw van één woning en de bouw 
van vijf woningen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken (inclusief de 
nota zienswijzen) zijn met ingang van 16 september 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien 
via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC19Dusseldweg20-VS01. Daarnaast 
zijn de stukken te vinden via www.castricum.nl Vanwege de coronapandemie zijn de genoemde 
stukken alleen op afspraak fysiek in te zien op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA te Castricum. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met Hella Goverde via 14-
0251 of hellagoverde@debuch.nl

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na die waar-
op het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft  gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze     
tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en bevat 
tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: digitaalloket.
raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen 
die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige 
voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: 
digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, 
treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail hellagoverde@debuch.nl.
Castricum, 16 september 2020
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Week van de Ontmoeting
Eveline Masetti is ambassadeur 
tegen eenzaamheid

,,Even voorstellen: Eveline Maset-
ti, ouderenpastor en ambassa-
deur namens de Raad van Kerken 
Castricum. Ik ben pastor vanaf 
2002 en sinds 1 juni 2013 werk-
zaam als ouderenpastor bij de 
Protestantse Gemeente Castri-
cum. In het pastoraat spreek ik 
vaak met mensen. Verhalen van 
mensen kunnen geschiedenis-
sen zijn of gebeurtenissen uit het 
verleden, problemen, ziekte, een-
zaamheid, overlijden. Maar voor-
al: alles wat iemand belangrijk 
vindt om te vertellen. Het is de 
mens zelf die centraal staat. Ei-
genlijk vraagt ieder mens om 
echt gehoord te worden, hoe-
wel dit te vaak in stilte verbor-
gen blijft. ‘Er zijn’, een luisterend 

oor, rust en steun kan ik bieden 
tijdens gesprekken als onderdeel 
van de reis door het leven.

In 2016 heb ik de opleiding voor 
coach afgerond en integreer het 
coachen in pastorale gesprek-
ken. Naast pastorale begeleiding 
leid ik graag vieringen en verzorg 
ik met liefde uitvaardiensten/bij-
eenkomsten. Ik vind het bijzon-
der en mooi om voor de nabe-
staanden een warm en persoon-
lijk afscheid te creëren. Dat doe ik 
door af te stemmen en mij te ver-
binden met de betrokkenen en 
hun wensen en behoeften. Als je 
je eenzaam voelt, ben je de ver-
binding met je hart kwijt. In een 
persoonlijk gesprek ga ik met u 

op zoek wat er nodig is om de 
verbinding te herstellen.

Ik nodig u van harte uit om 
contact op te nemen. Tel: 06 
10571560 of e-mail: ec.masetti@
gmail.com. Tot ziens!’’ (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - In Castricum wordt in de week van 1 t/m 8 oktober de 
‘Week van de Ontmoeting’ georganiseerd. In deze week vinden 
een aantal initiatieven en activiteiten plaats om inwoners coron-
aproef met elkaar in contact te brengen. Eveline Masetti stelt zich 
in dit artikel voor als ambassadeur tegen eenzaamheid. Geïnte-
resseerden kunnen Eveline ontmoeten voor een kopje ko�e en 
een gesprek. Ze is aanwezig op donderdagochtend 1 en 8 oktober 
in de protestante kerk (dorpskerk) aan het Kerkepad 1.

OVC in de startblokken
Castricum - Het heeft even ge-
duurd, het organiseren van een 
ledenraadsvergadering in de-
ze corona-tijden. Er zijn immers 
nogal wat regels waar je je aan 
te houden hebt. Zo had de On-
dernemersvereniging Castricum 
(OVC) zijn heil gezocht bij het 
Ruijterhuys; deels in de open-
lucht, met ook die anderhalve 
meter afstand. Dat ging subliem, 
waarna alle zaken zoals herver-
kiezingen en toekomstplannen 
aan bod kwamen. Als klap op de 
vuurpijl was er aansluitend een 
te gekke barbecue, met uiteraard 
vleesgerechten maar ook aan ve-
getariërs was gedacht. Compleet 
met een al dan niet alcoholhou-
dend drankje erbij een succes-
vol samenzijn met natuurlijk ook 
netwerken en uitwisselen van ge-
ruchten. We zullen nog veel van 
het OVC horen de komende tijd. 
(Foto: Rob Berkemeier)

Warm eerbetoon 
aan omgekomen vliegeniers
Limmen - Ineens wordt de stil-
te verbroken als de historische 
Fokker Four vorige week dins-
dag rond 14.30 uur over Limmen 
vliegt. 
Boven de plaats waar zojuist een 

plaquette is onthuld ter nage-
dachtenis aan de twee piloten 
die op 8 september 1944 met 
hun Havilland Mosquito in een 
Limmens weiland neerstortten, 
verlaat een van de vliegtuigen 

als ‘missing man’ de formatie en 
vliegt symbolisch naar de hemel. 
Het unieke schouwspel brengt 
veel bezoekers uit Limmen en 
omgeving op de been. (Tekst en 
foto: Henk de Reus)

Reizend Strandvondstenmuseum 
voortvarend van start
Castricum - Waarom staken we 
vroeger bergen schelpen in de 
brand? En waarom deden we het 
rugbot van een zeekat in de tand-
pasta? Kinderen uit de groepen 1 
tot en met 8 van de basisscholen 
kregen vragen als deze meer dan 
acht jaar lang steevast voorge-
schoteld in het  Strandvondsten-

museum. Inmiddels is het muse-
um gesloten. In het verleden ver-
zorgde het museum al mondjes-
maat presentaties en gastlessen 
op scholen. Nu gaat het museum 
- inclusief een deel van de collec-
tie - echt op reis. 
Aan de aangepaste website met 
het uitgebreide en vernieuw-

de aanbod wordt nog even ge-
werkt, maar informatie over le-
zingen, presentaties of gastlessen 
kunnen belangstellenden nu ook 
al rechtstreeks via info@strand-
vondstenmuseum.nl opvragen. 
Voor presentaties bij zorginstel-
lingen en scholen hanteert men 
gereduceerde tarieven.

Menno Twisk vorige week maandag op bezoek bij de leerlingen van juf Anja en juf Nelleke van de Erasmus-
school in Alkmaar bij de start van hun museumthema. (Foto aangeleverd)

Stichting Mariëtte’s Child Care 
genomineerd voor actie ‘Warm Hart’

Stichting Mariëtte’s Child Care 
ondersteunt het werk Mariët-
te Krouwel. Zij vertrok op 19-ja-
rige leeftijd naar Ghana om als 
vrijwilliger in een kindertehuis 
te werken. Sinds 2006 heeft ze 
haar eigen kindertehuis, Han-
nukah, waar zij en haar Ghane-
se man Moses de zorg hebben 
over 44 kinderen. Ook bouwden 
zij een basisschool en middelba-
re school voor de kinderen uit het 
kindertehuis en omgeving.
,,We zijn enorm verrast en blij dat 
onze stichting genomineerd is en 
zo kans maakt op dit geweldige 
geldbedrag”, zegt Marjo van Dij-
ck, moeder van Mariëtte en voor-
zitter van haar stichting. ,,In deze 
periode van de corona-crisis heb-

ben we onze inkomsten aan-zien-
lijk zien teruglopen. Alle sponso-
revenementen die gepland ston-
den zijn geannuleerd en vrijwil-
ligers die naar Ghana zouden af-
reizen hebben dit moeten af-
zeggen. De kosten moeten ech-
ter wel betaald worden. Jaarlijks 
hebben wij minimaal 125.000 eu-
ro nodig voor eten, drinken, on-
derhoudskosten, elektriciteits- en 
ziekenhuiskosten en onze scho-
len. Ik hoop dat veel mensen de 
moeite nemen op onze stichting 
te stemmen.”

Vanaf 10 september tot en met 
14 november kan er op de ac-
tiepagina van Stichting Mariët-
te’s Child Care gestemd worden. 

Donderdag 26 november wor-
den de vijf goede doelen met 
de meeste stemmen bekendge-
maakt, die vervolgens een pre-
sentatie geven aan de jury van 
KRO-NCRV Warm Hart. Deze jury 
bepaalt wie de uiteindelijke win-
naar wordt van de actie Warm 
Hart. Stemmen kan via: warm-
hart.kro-ncrv.nl of vind de direc-
te link naar de stemknop voor dit 
initiatief in het artikel op www.
castricummer.nl. (Foto: aangele-
verd)

Castricum - De Castricumse Stichting Mariëtte’s Child Care, die 
kindertehuis Hanukah in Ghana ondersteunt, is deelnemer van 
de goede doelen actie ‘Warm Hart’ van KRO-NCRV. Hiermee strij-
den zij met 99 andere goede doelen om de hoofdprijs van 10.000 
euro.

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur

vrijdag 15.15 uur

zaterdag 20.00 uur

zondag 15.45 uur

maandag & woensdag 19.30 uur

Love Sarah
vrijdag 20.00 uur

zaterdag 15.45 uur

zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur

Été 85
vrijdag 15.45 uur

zondag 19.30 uur

woensdag 19.00 uur

Misbehaviour
donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur 

zondag 15.15 uur

dinsdag 19.30 uur

Tenet
zaterdag 15.15 uur

Gli Annie Piu Belli
zaterdag & zondag 12.30 uur

Scoob! (NL)
zaterdag & zondag 13.00 uur

Trolls WereldTour

Programma 17 september t/m 23 september

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

Love Sarah
Vastbesloten om de droom van 
haar overleden moeder, het ope-
nen van een bakkerswinkel in het 
Londense Notting Hill, uit te laten 
komen besluit de 19-jarige Claris-
sa de hulp van haar moeders bes-
te vriendin Isabella en haar ver-
vreemde excentrieke oma Mimi 
in te schakelen. De drie genera-

ties vrouwen zullen hun rouw, 
onzekerheden en onderlinge ver-
schillen moeten zien te overwin-
nen om de herinnering aan de 
door hen zo geliefde Sarah le-
vend te houden door hun win-
kel te vullen met liefde, hoop én 
kleurrijk gebak van over de hele 
wereld.

Normandië, 1985. De zomerva-
kantie is net van start gegaan als 
de 16-jarige Alexis na het kapsei-
zen van zijn zeilbootje wordt ge-
red door David. Het is de start van 
bijzondere vriendschap. David is 
een droom van een vriend en de 
jongens hebben samen de tijd 
van hun leven. Maar zal de droom 

Été 85 langer duren dan deze zomer? 
Deze Frans-Belgische drama�lm, 
ook wel bekend onder de Engel-
se titel ‘Summer of 85’, werd ge-
schreven en geregisseerd door 
François Ozon. Het script werd 
gebaseerd op de roman ‘Je moet 
dansen op mijn graf’ (1982) van 
de Britse auteur Aidan Chambers. 
De hoofdrollen in de �lm worden 
vertolkt door Félix Lefebvre en 
Benjamin Voisin.





08 16 september 2020

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 19 september
R.K. St. Pancratiuskerk, 19.00 uur, 
father Mathew met voorzang.

Zondag 20 september
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur. de heer A. 
Brinkman predikant in opleiding. 
Oecumenische Vredesviering. Ge-
lijktijdig op radio Castricum en via 
een livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

RK. St. Pancratiuskerk, 9.15 uur, 
pastoor Kaleab en diaken Marcel de 
Haas met voorzang.

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3. 10.00 uur, een buitendienst 
met picknick.

Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum. Tot nader order 
geen vieringen.

R.K. Corneliuskerk Limmen, 10.00 
uur STARTZONDAG in de Corne-
liuskerk, via de hoofdingang van 
de pastorie. Eucharistieviering met 
klein koor. Voorgangers: Mgr. J. Hen-
driks, Pastor P. Bindels, Pastor J. Ol-
ling.

Protestantse Gemeente Limmen, 
aanvang 10.00 uur, ds. S. Dijkhuizen.

Maandag 21 september
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. Taizé-avond-
gebed.

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, alleen vol-
gens telefonische afspraak: 0251-
265265. Bij contact met de post 
wordt gevraagd om verzekerings-
gegevens, 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 Mo-
hammadnia. Info via websites, 
deurposter en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

de Castricummer
COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos
Redactie
weekblad@Castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg
Redactie medewerkers
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
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Regels stikstofbeleid verruimd

Duin en Bosch wacht op 
resterende woningbouw

Hans Boot

De stikstofproblematiek blijft 
een ingewikkelde materie, zoals 
blijkt uit een brief van het col-
lege van 8 september jl. aan de 
gemeenteraad. Daarin staat dat 
er stagnatie is ontstaan in ver-
gunningverlening en realisatie 
van bouwprojecten, omdat de 
Raad van State op 29 mei 2019 
het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) ongeldig heeft verklaard. 
De provincies hebben hun be-
leidsregels echter onlangs ge-
actualiseerd, waardoor er iets 
meer ruimte ontstaat. Dat bete-
kent dat er nieuwe berekenin-
gen gemaakt worden en het col-
lege haar beleid moet aanpas-
sen. Het voert te ver om dit alle-
maal in detail toe te lichten, dus 
wordt volstaan met de stand van 
zaken betre�ende de resteren-
de woningbouwprojecten op 
het terrein van Duin en Bosch na 
overleg met de gemeente en de 
projectontwikkelaars.

Sociale woningbouw
Zoals inmiddels bekend is, heeft 
de bouw van 48 sociale huurwo-
ningen in opdracht van Kenne-
mer Wonen om allerlei redenen 
vertraging opgelopen. Kwam 
dat niet door het protest van 
omwonenden, dan wel gooi-
den de stikstofproblematiek, 
de bestemmingsplanprocedu-

re of de coronacrisis roet in het 
eten. In maart 2016 is er tussen 
Parnassia Groep, eigenaar van 
de grond, en Kennemer Wonen 
overeenstemming bereikt over 
de verkoop van het voormalige 
terrein van De Clinghe. Vervol-
gens heeft de gemeenteraad in 
december 2017 besloten om op 
dit terrein 48 sociale huurwonin-
gen toe te staan.

Het college schrijft nu aan de 
raad: ,,Dit project wordt op het 
onderdeel stikstof vlot getrok-
ken. De aanvraag om een na-
tuurvergunning (waardoor het 
bestemmingsplan voor dat on-
derdeel is geregeld) is door de 
initiatiefnemer op 21 augustus 
2020 aangevraagd.” Een woord-
voerder van de gemeente voegt 
hieraan toe: ,,Het college is voor-
nemens aan de raad te vragen 
om een zogenaamd coördina-
tiebesluit te nemen. Hierin wor-
den de procedures voor het be-
stemmingsplan en voor de om-
gevingsvergunning aan elkaar 
gekoppeld. Dat betekent dat 
het ontwerpbestemmingsplan 
en de ontwerp-omgevingsver-
gunning samen ter inzage wor-
den gelegd en samen één be-
sluit vormen. Als de gemeente-
raad dit coördinatiebesluit heeft 
genomen kan een nadere plan-
ning van het project worden ge-
maakt. Gestreefd wordt naar 

start bouw eind 2022.”

Marelsdal
De tweede locatie die er nog 
maagdelijk bij ligt, is het terrein 
vlakbij de hoek van het Duinpad 
en de Duinenboschweg waar de 
polikliniek Marelsdal was ge-
vestigd. Hiervoor heeft Marels-
dal BV een woningbouwplan 
ontwikkeld voor elf vrijstaan-
de luxe woningen in chaletstijl. 
Deze locatie heeft in het vige-
rend bestemmingsplan de be-
stemming Maatschappelijk, 
maar burgemeester en wethou-
ders zijn bevoegd om de be-
stemming te wijzigen naar Ge-
mengd, zodat woningbouw 
mogelijk is. Daartoe heeft het 
college besloten op 31 okto-
ber 2017. Door enkele omwo-
nenden is echter beroep aan-
getekend bij de Raad van Sta-
te, waarna op 26 september 
2018 een uitspraak is gedaan. 
Alhoewel de bezwaren groten-
deels zijn verworpen, heeft de 
Raad van State toch twee be-
zwaren gegrond verklaard en 
het wijzigingsplan vernietigd. 

De ontwikkelaar en de gemeen-
te hebben vervolgens gewerkt 
aan een nieuwe wijziging van 
het bestemmingsplan. Ook hier-
voor geldt volgens de brief van 
het college dat het wijzigings-
plan tot op heden door de stik-
stofproblematiek niet kon wor-
den vastgesteld en dat de initia-
tiefnemer nu heeft aangegeven 
een aanvraag in te dienen voor 
een natuurtoestemming op ba-
sis van de verruimde mogelijk-
heden.

Een woordvoerder van Marels-
dal BV meldt nog het volgende: 
,,Zodra de stikstofvergunning 
binnen is, zullen we het college 
wederom vragen het wijzigings-
plan vast te stellen. In contrast 
met het lelijke polikliniekge-
bouw dat er stond, hebben wij 
de nieuwe woningen zo trans-
parant mogelijk gesitueerd zo-
dat de duinrand weer zichtbaar 
wordt. Uiteraard is er door al-
le onzekerheden nog weinig te 
zeggen over de planning, laat 
staan over de te verwachten 
koopprijzen.”

Nieuw Koningsduin fase 7
Het derde project dat een moei-
zame weg kent, betreft de bouw 
van zeventien vrije sector koop-
woningen op het terrein van 
het voormalige zusterhuis ‘Koe-

koeksduin’, vlakbij de ingang aan 
de Duinenboschweg. Daarvoor 
werd onder de naam ‘Nieuw Ko-
ningsduin fase 7’ een plan inge-
diend door ABB Bouwgroep uit 
Sliedrecht. De ontwikkelende 
bouwer heeft ook de fasen 1 t/m 
6 van de nieuwe wijk ontwikkeld 
en gebouwd en laat weten: ,,De 
zeventien grondgebonden wo-
ningen bestaan uit drie vrijstaan-
de, acht twee-onder-een-kap- 
en zes woningen in twee rijen 
van drie. De vormgeving komt 
overeen met de reeds gebouw-
de woningen in fase 1 t/m 6. De 
omgevingsvergunning voor fase 
7 is op 14 september 2018 ver-
leend. Vervolgens zijn hiertegen 
door een omwonende bezwaren 
ingediend, die door de commis-
sie beroep en bezwaarschriften 
in februari 2019 en door de be-
stuursrechter in februari van dit 
jaar ongegrond zijn verklaard. 
De bezwaarmaker is echter in 
hoger beroep gegaan, zodat het 
plan op dit moment ter beoor-
deling ligt bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State. Wij verwachten dat 
de zitting bij de Raad van State 
nog dit jaar plaatsvindt en op-
volgend uitspraak doet. Op ba-
sis van de uitspraak zal ABB ver-
dere stappen ondernemen met 
betrekking tot de ontwikkeling 
en verkoop van de huizen.”

Conclusies
Het is nu aan de gemeenteraad 
om te beslissen of er nog verde-
re behandeling en besluitvor-
ming naar aanleiding van ge-
noemde brief van 8 september 
moet plaatsvinden.

In ieder geval is het duidelijk dat 
er nog heel wat water door de 
Rijn moet stromen voordat de 
laatste 76 woningen op Duin en 
Bosch er staan en in gebruik zijn 
genomen. Lange en ingewik-
kelde procedures zorgen er ook 
voor dat vertragingen van deze 
projecten met zo’n vijf jaar eer-
der regel zijn dan uitzondering. 
Woonwethouder Slettenhaar 
blijft echter optimistisch: ,,We 
versnellen en passen voor de so-
ciale woningbouw procedures 
aan om de vertraging door ju-
ridische tegenvallers, zoals stik-
stof en provinciale regels, in te 
lopen. Daarom gaan we proces-
sen samenvoegen. Ook lopen 
we een ‘dubbel spoor’ met het 
proces rond stikstof. Aan de ge-
meente zal het niet liggen.”

Castricum - Vijf maanden geleden werd in deze krant geconsta-
teerd dat de bouw van 48 sociale huurwoningen op het voorma-
lig terrein van De Clinghe op Duin en Bosch stagneerde vanwege 
de stikstofcrisis. De provincies hebben hun beleidsregels geactu-
aliseerd, waardoor er iets meer lucht lijkt te komen. De twee an-
dere resterende woningbouwprojecten op het landgoed kunnen 
om verschillende redenen nog niet starten.

Het terrein voor 48 sociale huurwoningen. (archie�oto)

Locatie Marelsdal. 

Limmen - Vorige week woens-
dag heeft de politie tijdens een 
motorsurveillancedienst tussen 
08.00 en 10.00 uur meerdere be-
keuringen uitgeschreven. Eén be-
stuurder negeerde een rood ver-
keerslicht, drie bekeuringen wa-
ren voor brom�etsers die de 
maximum snelheid overschreden 
en vijf bestuurders kregen de be-
keuring voor niet handsfree bel-
len.

Diverse 
bekeuringen

Castricum - In de nacht van vo-
rige week donderdag op vrijdag 
heeft de politie een 28-jarige au-
tomobilist uit Beverwijk aange-
houden. Hij reed rond 01.15 uur 
met �inke snelheid over de Cas-
tricummer Werf. Bij het afslaan 
gaf hij geen richting aan en op 
de Beverwijkerstraatweg ver-
hoogde hij de snelheid tot bo-
ven de 80 kilometer per uur, 
waar maximaal 60 gereden mag 
worden. De agenten gaven de 
man een stopteken en spraken 
hem vervolgens aan op zijn rij-
gedrag. Ze roken een behoorlij-
ke alcohollucht en op basis van 
het resultaat van de blaastest 
werd de man aangehouden en 
overgebracht naar het politie-
bureau in Alkmaar. Daar blies hij 
425 чg/l. Hij kreeg naast een be-
keuring ook een rijverbod van 
vier uur.

Drankrijder 
aangehouden
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Exposities over tweede wereldoorlog druk bezocht

Henk de Reus

Het �ets-/wandelrouteboekje en 
de documentaire kwamen tot 
stand door een vruchtbare samen-
werking tussen vier Historische 
kringen. Er is heel lang aan ge-
werkt. Uit zowel de documentaire 
als het boekje blijkt welke impact 
de oorlog op de dorpsbewoners 
had. Het project kwam mede tot 
stand dankzij een bijdrage uit het 
gemeentelijke bevrijdingsbudget. 
De redactie deed een rondje langs 
de exposities.

Castricum
Bij Oud Castricum opent Walter 
Leenaers, een nazaat van dokter 
Leenaers die van 1926 tot 1943 
actief was in het verzet. In maart 
1943 werd hij gearresteerd en ge-
vangengezet. In mei van dat jaar 
werd hij als arts te werk gesteld in 
concentratiekamp Vugt.
Walter Leenaers gaat in op het vie-
ren van de bevrijding in de ver-
schillende jubileumjaren, en zet 
de wijze waarop dit gebeurde 
af tegen het veranderende tijds-

beeld van een maatschappij die 
steeds nieuwe vormen aanneemt 
De kernvraag is steeds ‘Wat vie-
ren wij op 5 mei ?’ Hierna gaat hij 
in op een aantal dagboeken die in-
woners van Castricum in de oor-
log schreven en die als basis dien-
den voor de expositie. Terwijl hij 
dit doet geeft hij de aanwezigen 
een inkijkje in de historie van toen. 

In de expositieruimte zijn de dag-
boeken terug te vinden, maar ook 
een plattegrond waarop is aange-
geven welke huizen er in de oor-
log op last van de bezetter moes-
ten worden afgebroken. Een ont-
ruimingsbevel is bijgevoegd, zo 
ook een aantal foto’s van de hui-
zen van voor de afbraak. Verder 
bevindt zich in vitrinekasten his-
torisch materiaal, zoals een sten-
cilmachine van het Castricums 
verzet. Ook distributiebonnen en 
identiteitspapieren geven het tijd-
beeld goed weer. Vrijwilliger Rob 
van Weert wijst naar een spel met 
pionnen dat enigszins de sfeer van 
Stratego uitstraalt. Het is voorzien 
van een Duits stempel. ,,Het was 

een door de Duitse propagan-
damachine goedgekeurd spel dat 
bij burgers werd aanbevolen. Het 
was bedoeld om niet zo vreemd 
te staan ten opzichte van de oor-
log en dit als een spel te zien dat 
bij het leven hoort. “
Het is even schrikken als je het 
pand wilt verlaten en bij de uit-
gang een bord met de tekst ‘Mi-
nen Lebensgefahr’ tegenkomt 
met een doodskop eronder.

Limmen
In De Oude School in Limmen 
word je bij binnenkomst meteen 
in de gaten gehouden door twee 
militairen, een Duitse ondero�-
cier en een Britse paratroeper. Ze 
staan zo’n twee meter uit elkaar. 
Niet verkeerd in corona-tijd. Of zul-
len het soms geen vrienden van 

elkaar zijn? 
Verderop staat een Harley David-
son, ge�ankeerd door een Ame-
rikaans paramilitair en een tanks-
oldaat met dezelfde nationaliteit. 
Vrijwilliger Co Dirkson heeft aan 
de hand van het kenteken kunnen 
traceren dat de Harley uit 1943 da-
teert. Niet bekend is door wie het 
rond die tijd werd gebruikt. Geen 
slecht idee om bij dit kostbare col-
lectors item twee Yankees te pos-
teren.

Wim Meijer uit Limmen is een van 
de bezoekers van de tentoonstel-
ling. Hij laat twee foto’s zien van 
tegeltjes die bij hem thuis boven 
de schoorsteen hangen. Ze be-
hoorden toe aan zijn ouders. Op 
het ene tegeltje staat een vredes-
duif met de tekst ‘Vrede 1945’. Op 
de andere is een oranje vaandel 

te zien met de tekst ‘Wij willen ons 
zelve zijn en blijven. Koningin Wil-
helmina’. Meijer: ,,Ik wil graag we-
ten welke betekenis de tegeltjes 
hebben en hoe mijn ouders hier-
aan gekomen zijn. Ik heb het ze 
nooit kunnen vragen en ze heb-
ben het mij nooit verteld.” Mis-
schien een waardevolle toevoe-
ging aan de collectie van Oud Lim-
men?

Uitgeest
Theo van Duivenvoorde (Vereni-
ging Oud Uitgeest) zegt dat de ex-
positie vanwege corona is onder-
gebracht in Dorpshuis de Zwaan. 
Hij krijgt mooie reacties op de do-
cumentaire. ,,Sommige mensen 
zijn aangedaan na het zien van de 
video”.
Anneke Terra memoreert aan de 
vijf woningen aan de Kleis die de 
bezetter in brand stak omdat er 
tussen Castricum en Uitgeest een 
bom op het spoor was gevonden. 
,,In een van deze woningen die in 
1946 werden herbouwd woont 
mijn moeder.” 
Een andere bezoeker, die lie-
ver anoniem blijft, vertelt dat zijn 
moeder in de oorlog naast het 
huis van Simon Twisk woonde 
toen deze thuis door de Duitsers 
werd vermoord.
Van Duivenvoorde zegt dat er veel 
bezoekers op de expositie zijn af-
gekomen. Hij verwijst naar de app 
‘IZI travel’, die het mogelijk maakt 
om op markante plaatsen van de 
route audiofragmenten te beluis-
teren met informatie over de des-
betre�ende locatie. 

Akersloot
Frans Zonneveld (Historische Ver-
eniging Oud Akersloot) weet dat 
de eerste enthousiaste personen 
de route een week geleden al heb-
ben afgelegd. ,,Enthousiasme ge-
noeg dus.” Koen Pereboom en Me-
lissa Burghouwt hebben zojuist 
de documentaire ’75 jaar vrijheid’ 
gekeken. Ze wonen in Akersloot, 
maar Koen komt oorspronkelijk 
uit Castricum. ,,De �lm liet mij din-
gen over Castricum zien die ik niet 
eens wist, zoals de executie van 
tien willekeurige verzetsmannen 
nabij het oorlogsmonument.” Me-
lissa vond de �lm interessant, in-
formatief en indrukwekkend. ,,Het 
leerde mij veel over de tactiek 
van de bezetter, zoals het afbran-
den van huizen om inwoners af te 
schrikken nadat ze ontdekt had-
den dat er een bom op de rails was 
geplaatst.”
Akersloter Piet van der Molen is al-
le dorpskernen afge�etst en heeft 
zodoende al heel wat kilometers 
in de benen. Hij heeft jaren een 
bootje in de jachthaven gehad, 
maar wist niet dat een deel van 
de jachthaven van 1939 tot 1940 
was ingericht als basis voor dub-
beldeks verkenningsvliegtuigen 
van de marine. ,,Ik vond trouwens 
de hele route mooi en interessant 
en heb veel lof en waardering voor 
de manier waarop alles is opgezet.”
Naar schatting zijn de exposities in 
het weekend door meer dan 1000 
personen bezocht. Dit moet de ve-
le vrijwilligers die zich hebben in-
gezet goed doen. De exposities in 
Castricum en Limmen zijn ook ko-
mend weekend te bezoeken.

Castricum - Zaterdag werd het startschot gegeven voor de �ets/
wandelroute 75 jaar bevrijding. Deze voert via Castricum, Lim-
men, Akersloot en Uitgeest langs locaties die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bepalend waren. De Historische Verenigingen van 
deze gemeenten openden tevens een eigen expositie die de loka-
le oorlogsgeschiedenis in beeld brengt. In alle dorpskernen was 
een imposante documentaire over de oorlog te zien.

Beeld van de expositie in Limmen. Naast de Britse paratroeper een schaalmodel van de neergestorte Mosquito en op het tafeltje een radio waarmee men Radio Oranje in de oorlog beluisterde

Veel belangstelling voor de documentaire in Akersloot.

De heer Walter Leenaers opent de expositie in Castricum.

Een Harley Davidson uit 1943 maakt deel uit van de expositie in Limmen. 

Stencilmachine van het verzet in Castricum.
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Biljartvereniging WIK:
Mooie prestatie 
van Ad Kempers
Castricum - De prestatiecurve 
van Ad Kempers werd wederom 
opgeschroefd in zijn partij tegen 
Hans Kooiman. Regelmatig sco-
rend had Ad al op de helft van de 
partij zijn te maken caramboles 
bij elkaar. Hans kwam maar niet 
in het ritme en toen de kruitdam-
pen waren opgetrokken kon voor 
Ad de winst genoteerd worden. 
Hij realiseerde een stijgingsper-
centage van maar liefst 79%.

De goede lijn die Peter Vos vo-
rige week te pakken had, zette 
hij door in zijn partij tegen Kees 
Baars. Beide spelers hadden een 
goede start en halverwege de 
partij viel niet te voorspellen 
wie aan het kortste eind trok. De 
eindspurt van Peter kon Kees niet 
voldoende pareren, behalve twee 
uitschieters met een serie van 11 
en 12 caramboles. Dat was ech-
ter niet voldoende om de winst 
te pakken. Peter sloot zijn par-
tij af met een serie van 5 caram-
boles en pakte de winst met een 

stijgingspercentage van 38%. Een 
leuke en gelijk opgaande partij 
werd gespeeld tussen Peter Groe-
nendal en Wim van Duin. Beide 
spelers stimuleerden elkaar om 
voor een goed resultaat te gaan. 
Daardoor kon de wedstrijd ein-
digen met voor beide een posi-
tief stijgingspercentage. Voor Pe-
ter stond de teller op 18% en Wim 
kwam uit op 32%, wat ruim vol-
doende was voor de winst. Na 
zijn goede prestatie van de week 
ervoor deed Peter Ent het dunne-
tjes over in zijn partij tegen Rolf 
Greshof. Terwijl Rolf maar moei-
lijk tot scoren kwam, stoomde Pe-
ter als een sneltrein naar de �nish, 
mede geholpen door een mooie 
serie van 13 caramboles in de 22e 
beurt. Na a�oop van de partij had 
Peter de winst, met een stijgings-
percentage 30%, binnen.

Stand:
1. Ad Kempers met 381 punten; 2. 
Peter Groenendal met 337 pun-
ten; 3. Peter Vos met 329 punten.

Kampioentje

Als de competitiebal zo dade-
lijk weer gaat rollen, zullen ve-
le teams starten met het idee dat 
het dit seizoen maar moet gaan 
gebeuren: alle tegenstanders zul-
len er aan moeten geloven en 
aan het eind van de rit staat jouw 
team bovenaan de ladder: KAM-
PIOEN !

Ik ben in mijn carrière als voet-
baller en trainer ook kampioen 
geweest, maar het aantal keren 
was echt minimaal: 1 keren… 
Dat is niet veel, vooral als je be-
denkt dat je dan zo ongeveer 22 
jaar gespeeld hebt en daarnaast 
en daarna toch ook een 20-tal ja-
ren als trainer van verschillende 
teams langs de lijn hebt gestaan. 
Kampioen wordt je dus niet zo 
maar…

Het heeft te maken met de kwa-
liteit van het team en de compe-
titie, het gaat ook om een por-
tie geluk, maar het belangrijkste 
is toch wel dat het team in een 
‘�ow’ moet zien te geraken. Wat 
is dat nou toch, zo’n ‘�ow’ ? Een 
‘�ow’ kan je omschrijven als een 
mentale toestand, gekenmerkt 
door volledige betrokkenheid bij 
activiteiten, die succesvol wor-
den uitgevoerd, vanuit het stre-
ven om een bepaald doel te be-
reiken. Een hele mond vol, maar 
in ons kampioensseizoen 1985-
1986 was hier zeker sprake van.

We startten het jaar eigenlijk tra-
ditioneel Meervogeliaans belab-
berd. De eerste wedstrijden ging 

het nog wel, maar daarna kwam 
de klad erin en op 8 december 
vonden we onszelf na een 3-1 ze-
perd uit bij Zouaven terug in de 
middenmoot met 11 uit 11 (toen 
nog 2 punten voor een overwin-
ning). De stemming was dus on-
der nulpunt, trainer Kraaij lag 
met verschillende spelers over-
hoop en het seizoen leek al ver-
loren en dat werd aldus ook door 
verschillende personen uitge-
sproken. En dat was nu net de 
trigger die het team toen no-
dig had. In de winterperiode die 
volgde, was het door de vele af-
gelastingen moeilijk om de ‘�ow’ 
te herkennen, maar het was dui-
delijk dat de ruggen waren ge-
recht. De ongenaakbare koplo-
per Foresters werd onder bar-
re omstandigheden met 4-2 ge-
klopt en weer een maand later 
werd een reeks gestart, die nie-
mand nog voor mogelijk had ge-
houden.

Trainer Kraaij mocht het seizoen 
afmaken, maar ook niet meer 
dan dat: de spelers hadden de 
koppen bij elkaar gestoken en 
het team groeide. Geluk was dat 
we veel wedstrijden in korte tijd 
speelden, ook doordeweeks en 
hier ontbrak het geluk ook niet. 
Bijna alle partijen werden met 1 
goal verschil gewonnen, maar 
duidelijk was dat dit geen toeval 
meer was. We hadden de smaak 
te pakken: de laatste 11 wedstrij-
den leverden even zoveel over-
winningen op en Meervogels 
mocht zich na een spannende 
pot bij Always Forward uit kam-
pioen noemen na wederom een 
0-1 overwinning. Helaas gebeur-
de dit op de dag van de doden-
herdenking, dus uit respect zat 
een groot feest er die dag niet in. 
Dat dit later werd goedgemaakt, 
behoeft geen betoog.
Kampioen wordt je dus niet zo 
maar… alles moet net even in el-
kaar vallen en daar heb je alles 
voor nodig inclusief geluk. Meer-
vogels, vanaf volgende week: 
veel geluk!

Het kampioensteam van 1985-1986. (Foto: aangeleverd)

Kids and Parents Bikeschool
Dave van Kuilenburg ook 
onder 50-minutengrens
Akersloot - Dave van Kuilen-
burg uit Heiloo heeft het afgelo-
pen donderdag gepresteerd om 
de tijdrit van de Kids and Parents 
Bikeschool in minder dan 50 mi-
nuten te rijden. Eerder slaagde al-
leen Lars Volkers erin om die bar-
rière te slechten. 
Dagwinnaar Dave van Kuilen-
burg zette een tijd van 49.58 mi-
nuten over de 10 omlopen neer. 
Met die tijd bleef hij nog wel 24 
seconden verwijderd van de top-
tijd. Volgens insiders is dat echter 
- bij gunstig blijvende weersom-
standigheden - een kwestie van 
een paar weken.

Wellicht kunnen Volkers en Van 
Kuilenburg hun streeftijd verleg-
gen naar de 49 minuten, maar dat 
is voorlopig te ver vooruit kijken. 
Door deze meezittende weerfac-
toren waren 11 van de ruim 20 
deelnemers in staat hun persoon-
lijke besttijd scherper te stellen. 
Vier nieuwkomers probeerden 
naar eigen maatstaven een tijd te 
laten afdrukken om die in de ko-
mende weken weer aan te vallen. 
Toppers als Van Kuilenburg en 
Volkers krijgen het zo te zien het 
meest te duchten van Yanne Do-
renbos uit Castricum, die dit keer 
54 seconden van zijn tot dus ver 
beste tijd wist af te snoepen. Hij 
bleef daarmee slechts 4 secon-
den verwijderd van de winnende 
tijd van Van Kuilenburg.
Het optimisme over die dreiging 
komt vooral doordat Dorenbos 
zijn knappe tijd neerzette on-
danks een valpartijtje. De plek-
ken 3 t/m 6 moesten binnen 1 mi-

nuut verdeeld worden tussen Vin-
cent Beentjes (Castricum), Alwin 
Hes (Bakkum), Walter van Kuilen-
burg (Amsterdam) en Wout Bak-
ker (Heiloo). Opvallend is, dat met 
het korten der dagen de deelne-
mers uit alle kieren, hoeken en 
gaten, de weg naar sportcomplex 
De Cloppenburgh in Akersloot 
weten te vinden. Hier kunnen ze 
met elkaar en tegen zichzelf de 
strijd aangaan om het uurwerk  
stil doen te laten staan op een 
voor hen aanvaardbare tijd.

Uitslag:
1. Dave van Kuilenburg, Heiloo 
(49.58 min, PR); 2. Yanne Doren-
bos, Castricum (50.02 min, PR); 
3. Vincent Beentjes, Castricum 
(51.51 min); 4. Alwin Hes, Bakkum 
(51.55 min, PR); 5. Walter van Kui-
lenburg, Amsterdam (52.07 min, 
PR); 6. Wout Bakker, Heiloo (52.47 
min, PR); 7. Pleun Lodewijks, 
Akersloot (54.15 min); 8. Ron 
Boendermaker, Egmond aan Zee 
(54.24 min); 9. Ferry Karssen, Alk-
maar (54.51 min); 10. Koen Konst, 
Castricum (55.04 min, PR); 11. Pie-
ter Bak, Castricum (55.24 min); 
12. Emiel Prins, Egmond aan Zee 
(56.10 min, PR); 13. Chris Kemp, 
Egmond aan den Hoef (56.44 min, 
PR); 14. Aldert Zegwaard, Castri-
cum (56.47 min, PR); 15. Hattrick 
Put, Egmond Binnen (57.00 min); 
16. Marco Wetsteijn, Egmond aan 
den Hoef (57.00 min, PR); 17. Jel-
te Buur, Akersloot (58.45 min); 18. 
Sietse van der Weijden, Alkmaar 
(62.55 min); 19. Talitha Pieneman, 
Schagen (64.23 min, PR); 20. Piet 
Veldt, Akersloot (67.14 min)

Castricum / Heemskerk - Met JouwSportPas (JSP) kunnen basis-
schoolkinderen en volwassenen vrijblijvend kennis maken met 
een sport naar keuze. Het werkt als volgt: een sport uitkiezen, in-
schrijven, €5,- betalen via iDeal en vervolgens vier keer meedoen 
bij een vereniging of sportorganisatie. Elk schooljaar zijn er drie 
blokken om aan mee te doen. Inschrijven voor het eerste blok kan 
tot 10 oktober via de website van Team Sportservice Kennemer-
land.

Kennismaken met een 
sport via JouwSportPas

Kinderen die talent hebben 
voor basketbal, breakdance 
of judo, kunnen zich aanmel-
den. Maar ook als ze benieuwd 
zijn wat je leert bij selfdefen-
ce, de reddingsbrigade of scou-
ting, zijn ze welkom. En wat te 
denken van wekelijks dansen, 
zwemmen of hockeyen? Ze 
kunnen het allemaal ontdek-
ken met JouwSportPas! Team 
Sportservice Kennemerland 
biedt samen met verenigin-
gen en sportorganisaties kinde-
ren uit groep 1 t/m 8 uit de ge-
meenten Castricum en Heems-
kerk de mogelijkheid om kennis 
te maken met een sport, zon-
der verdere verplichtingen. Er 
kan onder andere ingeschreven 
worden voor de hierboven ge-
noemde sporten, maar ook voor 
kleutergym, waterpolo, volley-
bal, voetbal, jeugdkickboksen 
en meer.

Volwassenen
Ook volwassenen hebben met 
JouwSportPas de mogelijkheid 
kennis te maken met verschil-
lende sporten. Iedereen van 18 
jaar en ouder die in de gemeen-
ten Castricum of Heemskerk 
woont kan voor slechts € 5,- vier 

keer meedoen zonder verde-
re verplichtingen. Je komt dus 
niet direct voor hoge kosten te 
staan, zoals voor kleding, ma-
teriaal en contributie. Elk blok 
is er een gevarieerde keuze aan 
sporten, zoals Zumba®, badmin-
ton, schermen, hiphop, moun-
tainbiken en meer.

Inschrijven
Op www.teamsportservice.nl/
kennemerland staat de link naar 
de JSP website. Inschrijven voor 
het eerste blok kan tot en met 
9 oktober. De lessen starten na 
de herfstvakantie. (Foto: Team 
Sportservice Kennemerland)

18 SEPTEMBER

Start basiscursus tekenen door 
Afke Spaargaren van 13.30 tot 
16.00 uur bij Perspectief aan de 
Van Oldenbarneveldtweg 37 te 
Bakkum. De cursus omvat zes les-
sen en kost 75 euro voor leden, 
100 euro voor niet-leden. Info 
via www.perspectiefcastricum.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Uurtje poëzie en muziek met 
dichteres Daatje en zanger/gita-
rist Maarten Nijman om 19.30 uur 
in boekhandel Laan aan de Bur-
gemeester Mooijstraat 19 te Cas-
tricum. Toegang gratis, aanmel-
den via info@boekhandellaan.nl 
verplicht. (Foto: aangeleverd)

19 SEPTEMBER
Kunstwerk maken van macaroni 
voor kinderen 4-9 jaar van 10.30 
tot 12.00 uur in jongerencentrum 
Conquista aan de Kerkweg 50 te 
Limmen. Entreeprijs 1 euro. Info 
via www.conquista.nl.

Wijksafari in Akersloot-Noord van 
13.30 tot 16.30 uur, bedoeld om 
inspiratie op te doen voor het 
duurzaam inrichten van de tuin. 
Uitsluitend op basis van aanmel-
ding via info@degroenereiger.nl.

20 SEPTEMBER
Introductiecursus Hockey Helden 
voor jongens en meisjes 4-12 jaar 
van 09.30 tot 10.30 uur bij MHCC 
op sportpark Wouterland aan de 
Van Haerlemlaan 31 te Castricum. 
Inschrijven via www.mhcc.nl en 
info via jongstejeugd@mhcc.nl.

Najaarsbraderie in het thema 
‘Outletmarkt’ van 11.00 tot 17.00 
uur in het centrum van Castri-
cum. Info via www.starpromoti-
ons.nl.

Informatiemiddag voor nieu-
we vrijwilligers bij Huis van Hil-
de aan het Westerplein 6 te Cas-
tricum. Doorlopende gratis in-
formatiemarkt over de vacatures 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Rond-
leiding naar keuze om 13.00, 
14.00 of 15.00 uur. Aanmelden 
via communicatie@huisvanhilde.
nl met als onderwerp ‘Informatie-
middag vrijwilligers’ plus het ge-
wenste tijdstip voor de rondlei-
ding. (Foto: Huis van Hilde)

Concert door Lenny Kuhr om 
13.30 en 16.00 uur in theater Ko-
ningsduyn aan de Geesterduin-
weg 3 te Castricum. Kaarten uit-
sluitend via www.toonbeeld.tv 
verkrijgbaar. Info bij Toonbeeld 
via nummer 0251 659012. (Foto: 
aangeleverd)

Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 
te Akersloot ter bezichtiging ge-
opend van 13.30 tot 16.30 uur. 
Tevens expositie van Tineke van 
Hout-de Boer. Info via www.ge-
maal1879.nl.

22 SEPTEMBER
Kennismaken met CrossFit, yoga 
en kickboksen voor volwassenen 
tijdens de nationale sportweek 
op locatie De Puikman te Castri-
cum van 19.30 tot 21.30 uur. Aan-
melden kan tot 21 september bij 
buurtsportcoach Winnie Assen-
delft (wassendelft@teamsport-
service.nl / 0251 254740).

23 SEPTEMBER
Luisteren naar en bespreken van 
klassieke muziek bij Toonbeeld 
Castricum. Vierde van vijf ochten-
den onder leiding van Gert Floor. 
Dit keer aandacht voor de drie 
strijkkwartetten van Johannes 
Brahms. Aanvang 10.00 uur. Aan-
melden via www.toonbeeld.tv.

Wandeling door Castricum en 
omgeving. Startpunt bij bezoe-
kerscentrum De Hoep aan de Jo-
hannisweg 2 te Castricum. Er zijn 
twee routes, respectievelijk 3 tot 
5 kilometer en 7 tot 10 kilometer. 
In de even weken ook een route 
over 15 kilometer, deze start bij 
het NS-station van Castricum. Al-
le wandelingen starten om 10.00 
uur. Info via Charles Verstraete, te-
lefoonnummer 0251 650742. (Fo-
to: Leny Welp)

Bellenblaas maken voor kinde-
ren 8-14 jaar van 13.30 tot 17.00 
uur in jongerencentrum Conquis-
ta aan de Kerkweg 50 te Limmen. 
Info via www.conquista.nl.

Kennismaken met beachvolley-
bal, hardlopen en voetbal voor 
volwassenen tijdens de nationa-
le sportweek op locatie De Duin-
loper te Castricum van 19.30 tot 
21.30 uur. Aanmelden kan tot 21 
september bij buurtsportcoach 
Winnie Assendelft (wassen-
delft@teamsportservice.nl / 0251 
254740).

▲
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Nieuw bij Label White:
De modieuze sokkenlijn 
van Sock My Feet

De zomer is alweer bijna voorbij en de temperatuur zal gelei-
delijk weer gaan dalen. Een mooi moment om een nieuwe sok-
kenlijn te introduceren in de collectie van Label White. Natuurlijk 
hangt de winkel inmiddels weer vol met de mooiste items voor 
je herfst- en wintergarderobe. Daar is nu de modieuze sokken-
lijn van Sock My Feet aan toegevoegd!

De sokken van Sock My Feet zijn anders. Ze vallen op door ge-
waagde fotoprints waardoor je beslist de show steelt. Maar het 
belangrijkste is natuurlijk dat ze lekker zitten. Aan het draag-
comfort hoef je niet te twijfelen, want deze sokken zijn gemaakt 
van het beste katoen, afkomstig uit Egypte. Superzacht, duur-
zaam geproduceerd en met een uitstekende pasvorm. Kortom, 
de sokken die je altijd zocht en nooit kon vinden, liggen nu ge-
woon bij Label White voor je klaar!

De volledige collectie van Label White wordt wekelijks aange-
vuld met nieuwe producten. Ook dames met een maatje meer 
kunnen hier terecht. Je vindt in deze damesmodeboetiek het 
hele jaar door mooie en betaalbare kleding in allerlei stijlen. 
Voor elk wat wils! Ook voor tassen, sjaals, portemonnees en an-
dere accessoires ga je naar Label White. De winkel is gevestigd 
aan het Bakkerspleintje 78 in Castricum. (Foto: aangeleverd)
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Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)
Damesmode van maat 36 t/m 48

DE NIEUWE 
NAJAARS-
COLLECTIE
IS BINNEN

WI N  E E N

Knippen bij Kim, dat is slim
Wat betreft de trends op het gebied van kap-
sels, komen dit najaar en winter weer wat war-
mere kleuren zoals ko�  ekleur en cappuccino 
terug. ,,Ook de bobline blijkt ieder jaar weer te-
rug te komen, maar het belangrijkste is wat de 
klant zelf als voorkeur heeft. Toch maar eens een 
ander kapsel? Vrijblijvend krijg je advies over de 

kleur en het model dat bij de gezichtsvorm past. 
,,Haarspelden en strikken komen dit najaar ook 
weer tevoorschijn”, volgens Kim. Wat te denken 
van de prettig gestelde prijzen, een aanrader!

Bij de openingstijden is duidelijk rekening ge-
houden met werkenden. De salon is zes dagen 

per week geopend tot zelfs 21.30 uur, dus alle 
gelegenheid voor een opfrisbeurt qua kapsel. 
Dus wat let je, om eens een afspraak te maken 
via telefoonnummer 06 40355542 of per e-mail 
(kapsalonkim@outlook.com). Vooraf oriënte-
ren kan via www.kapsalonkim.com. (Tekst: Aart 
Tóth, foto: aangeleverd)



Met een goede weerstand 
probleemloos de herfst door en 

gezond de winter in!
Wat zorgt ervoor dat we minder vatbaar zijn 
voor allerlei vervelende, snotterende ellen-
de? Juist: een goede weerstand! Hoe doen we 
dat? Allereerst natuurlijk met de juiste voeding, 
voorzien van � ink wat groente en fruit. Dit lukt 
echter niet alle dagen. Sommige vitamines en 
mineralen komen niet (zoveel meer) voor in 
onze voeding! De meest belangrijke voorbeel-
den hiervan zijn vitamine D en het mineraal 
magnesium, maar ook vitamine C houdt niet 
over. Tevens hebben veel mensen moeite om 
voldoende onverzadigde vetten te eten zoals 
die in vis zitten.

Wie wil weten of men op de goede weg is qua 
voeding en of aanvulling daarop nodig is, kan 
langskomen bij G&W Aker. Zij kunnen het eet-
patroon met de klant doornemen en op basis 
hiervan een aanvullend advies geven. Loop ge-
rust eens binnen, het advies is gratis! Het assor-
timent van G&W is meer dan voldoende. In de 
maand september zijn er bovendien diverse 
acties met deze producten! 

G&W Aker is gevestigd aan de Kerkweg 16 te 
Limmen. Bel voor info: 072 5053138.

Sunbeds Castricum:
‘The Place 2be’ voor lekker relaxen
Ontspanning van lichaam en geest. Even tijd 
voor jezelf. Bewust aandacht besteden aan ui-
terlijk en gezondheid. Even een gezond kleur-
tje opdoen in een prettige sfeer en verfrist en 
vol energie weer naar buiten stappen. Dat is 
Sunbeds Castricum!

Ontspannen genieten vraagt vooral om een aan-
gename ambiance. Bij Sunbeds maken ze er echt 
werk van. De chique inrichting is met zorg en 
smaak samengesteld  en de apparatuur, aroma, 

breeze, airco en muziek is volledig afgestemd op 
de persoonlijke voorkeur. Het gediplomeerde per-
soneel staat klaar en helpt graag met het behalen 
van een optimaal bruiningsresultaat. Bij Sunbeds 
kan men voor een laag bedrag verantwoord zon-
nen. Alle lampen voldoen aan de nieuwe EU-wet-
geving. Gastvrijheid (bijvoorbeeld gratis espresso, 
thee, water, fris, vochtig doekje, bril en handdoek-
gebruik) en hygiëne staan centraal. Een afspraak 
maken is niet nodig. Sunbeds Castricum is geves-
tigd aan de Dorpsstraat 94b in Castricum.

Loliyo blijft ook 
dit najaar verrassen

Eigenaresse Helma Lute heeft inmiddels al 
heel wat jaren ervaring in de kledingbranche. 
Ze kan haar klanten dus heel goed van advies 
voorzien. Ze voelt zich in haar winkel Loliyo als 
een vis in het water. ,,Dit is wat ik altijd al wilde! 
Ik werkte eerder onder meer met bruidskleding 
en later ook in een kledingwinkel. Maar op de-
ze plek een eigen winkel is natuurlijk helemaal 
leuk.” De nieuwe najaarsmode hangt prachtig 
op kleur en wordt 
door Helma iede-
re week aangevuld 
vanaf verschillen-
de adressen in 
Amsterdam. De 
collectie bevat kle-
ding in de maten 
36 tot 50 en als iets 
net iets te wijd of 
te lang is, gaat Hel-
ma achter de naai-
machine zitten om 
het kledingstuk 
aan te passen.

Voor wie een 
vriendin wil verras-

sen, liggen er cadeaubonnen klaar. Helma: ,,Ik 
vind draagbare en betaalbare mode belang-
rijk. Je vindt hier het wat degelijker kleding-
merk Blue Seven, maar er zijn bijvoorbeeld ook 
vlotte spijkerbroeken vanaf 29,95 euro. Verder 
tassen, sieraden en riemen, maar ook schoe-
nen. Een leuke bijkomstigheid is dat men met 
de stempelkaart ook nog eens korting kan krij-
gen.” Geregeld verlaten klanten met een com-

pleet nieuwe 
out� t blij het 
winkelpand aan 
de Koningin Wil-
helminastraat 1 
in Uitgeest. Volg 
Loliyo op Face-
book en Insta-
gram voor de 
nieuwste items 
en eventuele 
prijsvragen en 
kijk op www.
loliyo.nl voor uit-
gebreide infor-
matie over de 
winkel. (Foto: 
aangeleverd)

Dit najaar heeft Loliyo weer een hele leuke collectie in de gezellige winkel hangen. Diep 
rood, beige en mosterdgeel zijn de nieuwe modekleuren, maar ook bruin- en grijstinten 
zijn de komende maanden volop vertegenwoordigd. Daarnaast blijven ook de pastelkleu-
ren onverminderd populair. Volop combinatiemogelijkheden dus met deze stoere herfst- 
en winterkleding, die zich kenmerkt door de zachte uitstraling. Het is een verrassende col-
lectie, voor ieder wat wils, voor jong en ouder.

NAJAARSSPECIAL

Kom eens langs, u kunt parkeren voor de deur!

HOMEOPATHIE
REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
GLUTENVRIJ
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
UPS POINT

GEZOND & WEL 
AKER
Kerkweg 16

1906 AW Limmen
072-5053138

De hele maand juli Metasleep van 
Metagenics 2E VOOR DE ½ PRIJS

Een goede weerstand helpt je makkelijker de herfst door

2e 1/2 PRIJS

Volg ons voor acties en aanbiedingen ook op facebook en Instagram

25% KORTING 
op 1 product naar keuze

Deze is geldig t/m 4 oktober 2020. 1 coupon per klant. 
Niet geldig in combinatie met andere acties. 

Vraag naar de uitzonderingen en voorwaarden in de winkel.

Geesterduin 54
1902 EL Castricum
Tel: (0251) 67 15 61

Volg ons voor acties en aanbiedingen ook op facebook en Instagram

Voor een nieuw seizoen zijn er weer nieuwe kleuren en 
geuren. Ook zijn er weer mooie nieuwe huidverzorgings 
producten om uw huid mee te verwennen.
 
Ontdek het bij ons in de winkel. 
Wij helpen u graag om kennis 
te maken met alle mooie producten 
van o.a. Chanel, Dior, Lancôme, 
Estèe Lauder, Clarins, Clinique, Collistar 
en Rituals!

� � www.loliyo.nu 

K. Wilhelminastraat 1 
(hoek Middelweg) Uitgeest

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

10.00-17.30 uur, zat. 10.00-17.00 uur

Betaalbare damesmode 
voor jong en ouder

Kleine en grote maten 
(maat 38 tot 52)

DE NIEUWE 
NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN!

50 %KORTING

OP ZONNEN

Verantwoord Zonnen
zeven dagen per week open. zonder afspraak. www.sunbeds.nu

Niet geldig in combinatiemet andere acties of kortingen en mag voor 
maximaal 1 persoon gebruikt  worden. De waardevoucher loopt tot en met 18 oktober 2020.

Dorpsstraat 94B | 1901 EN Castricum | 0251 672 090

Dé Ergoline zonnestudio van Castricum
TEGEN IN

 

LEVERIN
G VAN

DEZE ORIGINELE
 

WAARDEVOUCHER. 
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Hartenergie uit balans

Het hart is een 
belangrijk or-
gaan, het houdt 
ons in leven 
maar via ons 
hart uiten we 
ook onze emo-
ties naar de bui-
tenwereld en 
maken we con-
tact met on-
ze omgeving. 
De hartenergie is op zijn top in de zomerperi-
ode waarin we naar buiten gaan, met anderen 
om ons heen genieten van de zon en plezier 
maken. De hartenergie wordt hiermee gevoed. 
Bij een goede balans van de hartenergie kun je 
plezier ervaren, je gelukkig voelen, liefde voor 
anderen hebben en in goed contact staan met 
de mensen om je heen.
De hartenergie kan het zwaar te verduren krij-
gen in coronatijd waarin we belemmerd wor-

den in verbin-
ding maken met 
diegene om wie 
we geven. Als 
de hartenergie 
uit balans is, is 
dat bijvoorbeeld 
merkbaar in ver-
stoorde commu-
nicatie naar an-
deren. Je hebt 
moeite om con-

tact te maken met de buitenwereld en je bent 
niet meer zo open zijn als voorheen. Je afge-
sloten voelen of afgestompt voelen komt dan 
soms voor, evenals hartkloppingen of neer-
slachtigheid.

Acupunctuur kan de sleutel naar een optimale 
hartenergie zijn. Kijk op www.acupunctuur-an-
nemarie.nl voor meer informatie. (Foto: aange-
leverd)

Twice damesmode:
Gewoon omdat het goed voelt

Klaar voor een nieuwe kleur dit najaar?

Raadhuisplein 9, 1902CK Castricum
0251 - 654 871

Tot oktober ontvang je 

korting op je kleurbehandeling!korting op je kleurbehandeling!
20%

Tao Dao 
Acupunctuur

• Versterken hartenergie

• Versterken longenergie (na Corona)

• Stressklachten 

Email: taodao@hotmail.com
Telefoon: 06 - 4285 1717

NIEUW: Praktijk adres Heemskerk:
Maltezerplein 25, 1961 JC Heemskerk

www.acupunctuur-annemarie.nl
taodao@hotmail.com, 06-42851717

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

DE NIEUWE 
NAJAARS- 
COLLECTIE
IS BINNEN

Eigenaresse Wendy 
heeft een neus voor 
gebalanceerde col-
lecties. Ze richt zich 
op dames groter en 
kleiner, dames ou-
der en jonger, dames 
sportiever en klassie-
ker. De kleding die 
Twice biedt, is exclu-
sief, charmant, com-
fortabel en trekt bo-
vendien niet met-
een de bankpas leeg. 
Dat kan ook belang-
rijk zijn.

De winkel hangt in-
middels vol mooie 
nieuwe items voor 
het najaar. Er is zo-
als gebruikelijk weer 
volop keus in mo-
dellen en kleuren. 
Verschillende tin-
ten bruin domineren 

de komende maanden het mode-
beeld, maar ook khaki en mosgroen 
kom je veel tegen. Daar zit beslist 

voor ieder iets leuks tussen! Van 
rokje tot truitje, van heerlijk warm 
vest tot leuke blouse met trendy 
print, het is er allemaal. Twice heeft 
dameskleding in de maten 34 tot 
en met 56. Nieuw in de collectie is 
het merk &Co met broeken, blouses 
en jasjes in een heerlijke polyami-
de kwaliteit. Kleding die heerlijk zit 
en er sportief en toch netjes uitziet. 
Naast kleding en accessoires heeft 
Twice ook producten van ‘We Love 
The Planet’ in het assortiment. Een 
uniek merk, ontstaan uit liefde en 
passie voor onze planeet. De deo-
dorant, geurstokjes en geurkaarsen 
van ‘We Love The Planet’ bestaan uit 
louter natuurlijke ingrediënten. Een 
� jne gedachte, want zo draag je 
echt iets bij aan duurzaamheid en 
geniet je intussen zelf volop.

Kom zelf kijken bij Twice aan de To-
renstraat 36 in Castricum. Geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag tus-
sen 10.00 en 17.30 uur, zaterdag 
tussen 10.00 en 17.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Twice biedt, is exclu-

Vaste klanten van Twice zullen het erover eens zijn: deze boetiek voelt in alle op-
zichten goed. Je laat je steeds weer verrassen met opvallende nieuwigheden van 
een volgend seizoen. Tegelijk kun je erop vertrouwen dat Twice blijft wat het altijd 
al voor je was. Gewoon jouw winkel!
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ALLE AANDACHT VOOR JOUW GEZONDHEID!

Oude Parklaan 111

Dat is wat je krijgt op landgoed Duin & Bosch. In het monumentale 
Oude Adminstratie Gbouw vind je de verschillende unieke, met elkaar 
samenwerkende, behandelaars onder één dak. Kijk verder op deze pa-

gina waarvoor je bij ons terecht kunt.

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 
WWW.SCHALKOORT-ADVIES.NL

Leer gedrag van je kind begrijpen en waarom het vastloopt. 
Meer weten? Download ook het E-book ‘Anders kijken naar kinderen’ op de website.

Annemieke Hoogeboom-Veldt – 06-10612853 
www.wonderwijs-coaching.nl – info@wonderwijs-coaching.nl

Effectieve aanpak bij leer- en gedragsproblemen

Lezing ‘Anders kijken 
naar kinderen’

 29 september 20.00 uur
Aanmelden via de website

Pijnklachten o.a.:
• Buikklachten
• Rug-/schouder- of 
   nekklachten
• Hoofdpijn

Vrouwenklachten:
• Vruchtbaarheid
• Menopauze
• Pms klachten

Hogeduin 8 (Nieuw Koningsduin), 1901 ZM Castricum, www.bijkarinacupunctuur.nl
T: 06 47 48 82 82, info@bijkarinacupunctuur.nl

Bel of mail Karin voor een afspraak

Gespecialiseerd in:

Vermindering van (pijn)
klachten dankzij acupunctuur

Bakkum - Acupunctuur is al duizen-
den jaren oud. In het westen wordt 
het gerekend tot de alternatieve ge-
neeskunde, maar er is niets alter-
natiefs aan. Het is hartstikke con-
creet. Zeker met pijnklachten treedt 
vaak tijdens of na de eerste behan-
deling al een vermindering van de 
klachten op. Ook kunnen alle soor-
ten pijnklachten behandeld wor-
den, van maagpijn tot hoofdpijn of 
pijn aan ledematen zoals arm, been 
of schouder.

Ook vrouwenklachten zijn zeer 
goed te behandelen met acupunc-
tuur. Denk hierbij aan klachten van 
onvruchtbaarheid, premenstruele 
klachten of het verlichten van over-
gangsklachten zoals heftig transpi-
reren of opvliegers. Veel mensen zijn 
zich er nog niet van bewust welke 
verassende e� ecten je kunt behalen 
met acupunctuur. Kom eens vrijblij-
vend langs! BijKarin Acupunctuur is 
gevestigd in Bakkum op het terrein 
van Nieuw Koningsduin (Hogeduin 
8). Makkelijk bereikbaar vanuit Cas-
tricum, Limmen, Heiloo en Heems-
kerk en omgeving. (Foto: aangele-
verd)

Wonderwĳ s: 
begeleiding voor je kind

Castricum - Annemieke Hoogeboom-Veldt van Wonderwijs Coaching & Training on-
dersteunt kinderen met leerproblemen. Ook helpt ze kinderen die om een andere re-
den niet lekker in hun vel zitten om weer terug in hun kracht te komen. Annemieke is 
uitgebreid opgeleid in onder meer re� ex integratie, de Leren Leren methode en trau-
mawerk.
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• Vruchtbaarheid
• Menopauze
• Pms klachten
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Gespecialiseerd in:

Eén van haar specialisaties is re� exintegratie; een thera-
pie die gericht is op de motorische ontwikkeling vanaf 
de babytijd. Re� exen zijn automatische bewegingen en 
reacties van het lichaam waarmee ieder mens geboren 
wordt. Deze patronen vormen de basis van de verdere 
ontwikkeling van onze hersenen. Wanneer re� exen niet 
goed ontwikkelen, kunnen ze geactiveerd blijven met 
als gevolg moeite met leren, concentreren en omgaan 
met emoties. Met speci� eke bewegingsoefeningen pak-
ken we deze problemen laagdrempelig aan.

Annemieke beschikt over een professionele praktijk-
ruimte in het Oude Administratiegebouw op Landgoed 
Duin en Bosch. Op 28 september geeft ze een lezing in 
haar praktijk. Aanvang 20.00 uur. Voor informatie, aan-
melden én haar gratis E-book ‘Anders kijken naar kinde-
ren’: www.wonderwijs-coaching.nl. (Foto: aangeleverd)
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Shoppen bij Sjanss Fashion 
is een beleving

Milestone, Marc Aurel, Repeat, Caroline Biss, 
Soluzione, Sportalm en Wolford: het is een 
greep uit de merken die bij Sjanss Fashion in 
de winkel hangen. Sandra Roozendaal kleedt 
vrouwen van maat 36 tot 46. Of je nu van ca-
sual, chique of sportief houdt.

,,De hele collectie is goed draagbaar, met een 
� jne pasvorm. Alle kleding is van hoogwaar-
dige kwaliteit.” Sandra helpt vrouwen aan zo-
wel kledingsets als losse items die met elkaar 
gecombineerd kunnen worden. Ook voor ac-
cessoires en leren tassen kun je bij Sjans Fa-
shion terecht. De overzichtelijke kledingwin-
kel is honderd vierkante meter groot. Achter-
in de zaak maakte Sandra een ko�  ehoekje. ,,Ik 
vind het heel belangrijk om de tijd te nemen 
voor klanten. En als zij met een vriendin of 
partner komt moet het comfortabel zijn. Even 
lekker zitten, kopje ko�  e, rustig kijken. Ieder-
een is welkom en veilig winkelen staat bij mij 
voorop. Mensen die liever alleen komen kun-
nen telefonisch een afspraak maken.” Sjanss 
Fashion, Burgemeester Mooijstraat 3 in Castri-
cum, telefoon: 0251 - 73 00 54.

Tassenworkshops en 
najaarsexpositie bij POOKPOOK

In tassenatelier POOKPOOK van leerdesig-
ner Marieke de Vree worden dit najaar vol-
op workshops en cursussen aangeboden. 
Vele creatievelingen, zussen, vriendinnen 
en collega’s volgden er al een inspirerende 
workshop waarbij iedereen - met of zonder 
ervaring met de naaimachine of leer 
- met een mooie clutch of festival-
bag naar eigen stijl de deur uit 
ging. Wanneer deze ervaring 
smaakt naar meer, kan er 
worden deelgenomen aan 
een korte cursus om 
een ‘personalized’ 
lederen hand-
tas, dokterstas 
of shopper te 
maken.

Marieke werkt in het atelier ook haar ei-
gen vaak kleurrijke tasontwerpen uit in vin-
tage leer. Op dit moment legt zij de laatste 
hand aan een omvangrijk, spectaculair pro-
ject dat wordt onthuld tijdens de expositie 
in het weekeinde van 21 en 22 november. 

Er zal veel moois te zien zijn om cadeau 
te vragen of te doen in de december-

maand! Info via www.pookpook.nl 
of in het atelier aan de Anna Pau-

lownastraat 30 te Castricum. (Fo-
to: aangeleverd)

Je ‘Echt Eigen’ cadeautjes voor 
moeder en kind

Je kijkt je ogen uit, 
zoveel kwaliteits-
artikelen voor be-
taalbare prijzen 
met de nieuw-
ste najaarscollec-
tie op het gebied 
van kinderkle-
ding en cadeau-
tjes. Je kunt er te-
recht voor van al-
les; van luierbroek-
jes en jumpertjes 
tot aan jeans en 
jurkjes voor de al-
lerkleinsten. Bin-
nenkort een babyshower, kinderverjaardag of iets leuks nodig voor de komende feestdagen? U 
slaagt gegarandeerd voor een bijzonder exclusief cadeau. Uiteraard zijn kinderen ook welkom 
om mee te helpen zoeken naar het scorende cadeau.

Tijdens dat zoeken genieten vader en moeder natuurlijk van een heerlijke kop ko�  e of thee, 
waar tevens verse vruchtensappen verkrijgbaar zijn in combinatie met appeltaart van Wier&Ga. 
De kleding is overigens veelal gemaakt van natuurlijke materialen. Verder kinderspeelgoed, 
boeken en cadeauartikelen verpakt, in feestelijke en kindvriendelijke uitstraling. Nieuwsgierig 
geworden? Kom dan naar Overtoom 1a te Castricum van dinsdag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur, 
of bel 06 23783784 / 06 11538143. (Tekst en foto: Aart Tóth)

Echt Eigen | Kids Conceptstore & More 

Een unieke Kinderwinkel gelegen op 
Overtoom 1A, één van de leukste 

straatjes in Castricum.
Wij bieden Fashion, Shoes, Lifestyle, 

Kado's, Kraam kratjes en Kinderfeestjes.
Een plek om te shoppen en te 

genieten van wat te drinken met 
huisgemaakte taart en een te gekke 

speelhoek voor de kids.
Kom je een kijkje nemen? 

Maandag gesloten
Dinsdag t/m Donderdag 09-00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 17:00
Zaterdag 09:30 - 17:00
Zondag gesloten

Tot snel bij Echt Eigen!

pookpook.nl

U bent van harte welkom  
om een kijkje te komen nemen in de 
vernieuwde winkel.

Het is een feestje om weer te starten en dat vier 
ik graag met u. Daarom krijgt iedere klant bij 
besteding van € 300,00 een mooi geschenk.

Ik verheug mij erop u te mogen verwelkomen 
bij Sjanss Fashion. Een modieuze groet!

Burg. Mooijstraat 3
1901 EP  Castricum
T 0251 - 73 00 54 
E info@sjanss.nl

OPENINGSTIJDEN
• Dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30 uur
• Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
• Zondag en maandag gesloten

SJANSS.NL
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vernieuwde winkel.
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ik graag met u. Daarom krijgt iedere klant bij 
besteding van € 300,00 een mooi geschenk.

Ik verheug mij erop u te mogen verwelkomen 
bij Sjanss Fashion. Een modieuze groet!

Burg. Mooijstraat 3
1901 EP  Castricum
T 0251 - 73 00 54 
E info@sjanss.nl

OPENINGSTIJDEN
• Dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30 uur
• Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
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Laat u verrassen 
door de nieuwe 

herfst/winter collectie 2020

SJANSS.NL

MERKEN

• Anneclaire

• Caroline Biss

• Emotions

• Leo&Ugo

• Luisa Cerano

• Mac

• Marc Aurel

• Milestone

• Raffaello Rossi

• Repeat

• Riani

• Soluzione

• Sportalm

• Wolford
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Najaarscollectie Shoes Van den Broek 2020

Herfstkriebels? 
     Kom veilig shoppen 
                   bij Klaver 5!

Het team van Klaver 5 is de coronape-
riode letterlijk ‘positief te lijf’ gegaan. 
De gezellige boutique staat helemaal 
in het teken van de najaarscollectie die 
wordt gekenmerkt door warme bruin-
tinten als roest, cognac camel en win-
ters wit. ,,Mensen hebben weer zin in 
wat nieuws in de kledingkast, maar 
mijden liever de drukte van de steden”, 
vertelt eigenaresse Jeanette Goedhart.

Klaver 5 is al elf jaar gevestigd aan Mid-
delweg 81a in Uitgeest. Het team is blij 
met hun inmiddels grote klantenkring, 
die hen ook in deze bizarre tijd trouw 
blijft. ,,We merken dat de gunfactor in 
het dorp hoog is en dat waarderen we 
enorm. Ook hebben we veel klanten 
van buiten Uitgeest, omdat het hier zo 
rustig, dus prettig en veilig shoppen is.”

Naast de nieuwe collectie zijn er van-
zelfsprekend ook de basics, bijvoor-
beeld de jeans en stoere broeken van 
MAC. Naast de bekende merken als 
Geisha, Yaya, Jane Lushka en Zip73 zijn 
de Bamboe truitjes en vestjes van het 
Nederlandse merk Zilch nieuw in de 
collectie van Klaver 5. Samen met tas-
sen van Chabo, sieraden van Pimps & 
Pearls en de kleurrijke Bufandy shawls 
maken ze de winkel tot een waar shop-
ping-paradijs voor de modebewuste 
vrouw. Jeanette staat met haar mede-
werkers Louise en Nanda graag voor 
de klanten klaar. Wie alvast wat inspi-
ratie wil opdoen, kan een kijkje nemen 
op Facebook of Instagram (klaver5uit-
geest). (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:

 

MARCO TOZZI 
Leer Nubuck - Cognac

€ 79,-

GRISPORT - HEREN
Leer Nubuck - Antreciet 
Uitneembaar voetbed
Spo-Tex

               € 99,-

GRISPORT - HEREN
Leer Nubuck - Taupe
Uitneembaar voetbed

               € 99,-

CAPRICE
Leer – Cognac

             € 89,-

CAPRICE
Leer - Zwart
Met rits 

             € 89,-

MARCO TOZZI
Leer - Zwart

             € 69,-

MARCO TOZZI 
Leer - Zwart en Khaki
Uitneembaar voetbed

               € 79,-

MARCO TOZZI
Leer -  Cognac 
Uitneembaar voetbed
Met rits

             € 69,-

ACO
Leer – Donker blauw 
Uitneembaar voetbed
Dubbele rits

               € 79,-

CAPRICE
Leer Croco - Zwart
Uitneembaar 
voetbed

             € 79,-

Middelweg 81-A, 1911 EB Uitgeest, tel. 0251-315596
Volg ons via Facebook, Instagram &  www.klaver-5.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 
van 10:00 tot 18:00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Graag tot ziens op 
Middelweg 81-A te Uitgeest.

De nieuwe najaarscollectie bij 
Shoes Van den Broek is samenge-
steld uit schoenen om je goed in te 
voelen, afgestemd op je persoon-
lijke leefstijl. De collectie bestaat 
uit een mix van sportieve sneakers, 
elegante schoenen en een diver-
siteit aan mooie laarsjes en stoere 
veterboots. Een breed assortiment 
met comfort en een moderne uit-
straling!

Simply better walking luidt het credo. Oftewel, 
de perfecte loopervaring! Dit is waar het team 
van Shoes Van den Broek naar streeft voor de 
klant. Veel van de schoenen in de collectie heb-
ben een zool met een speciaal ontwikkeld dem-
pingsysteem en optimale drukverdeling. Dat 
wordt als zeer positief en comfortabel ervaren.

Deze herfst zijn er veel damessneakers in croco- 
en reptielprint en laarsjes en booties in diver-
se warme kleuren. De modellen van de merken 
Caprice, Marco Tozzi en Aco zijn veelal voorzien 

van een uitneembaar voetbed. Ook voor de he-
ren is er natuurlijk weer een mooi breed assor-
timent samengesteld. Naast de modecollectie 
is er een uitgebreide wandelschoenencollectie 
van het Italiaanse merk Grisport. Lichtgewicht, 
waterdicht en allen voorzien van een uitneem-
baar voetbed.

Shoes Van den Broek is al meer dan 45 jaar ge-
specialiseerd in veiligheidsschoenen voor da-
mes en heren. Slippers, klompen, rubber laar-
zen en panto� els maken uiteraard blijvend deel 

uit van het assortiment. Het dragen van com-
fortabele schoenen is voor elke leeftijdscatego-
rie steeds belangrijker geworden. Een groeien-
de groep mensen wil gewoonweg lekker lopen 
en hecht belang aan goed passende schoenen 
voor een gezonde voortbeweging.

Iedereen is van harte welkom in de winkel aan 
de Beverwijkerstraatweg 6 (bij de spoorweg-
overgang) in Castricum voor vrijblijvend advies. 
Of neem alvast een kijkje op www.shoesvan-
denbroek.com voor meer informatie.
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Visie aardgasvrije wijken is klaar
Castricum - In de Klimaatwet 
is vastgesteld dat we alle wo-
ningen en andere gebouwen 
in onze wijken en buurten in 
2050 met duurzame energie-
bronnen moeten verwarmen. 
Dit houdt in dat het gebruik 
van aardgas in dertig jaar tijd 
wordt afgebouwd. Om zorg-
vuldig te werk te gaan heeft 
de gemeente Castricum sa-
men met professionele be-
trokkenen en met input van 
inwoners de visie aardgas-
vrije wijken ontwikkeld.

In dit document is opgenomen 

welke wijken in de gemeen-
te kansrijk zijn om binnen de 
komende tien jaar nader on-
derzoek uit te voeren voor de-
ze verandering naar duurzame 
warmte. 
De visie aardgasvrije wijken zal 
binnenkort voor de gemeen-
teraad ter vaststelling worden 
gebracht. Uit deze visie blijkt 
dat er kansen zijn voor de wij-
ken Noord-End, Centrum Cas-
tricum, Santmark en De Wou-
de. Hier moet nader onderzoek 
uitwijzen wat mogelijk is om de 
woningen verder te verduurza-
men. Inwoners worden nauw 

betrokken bij deze ontwikke-
lingen en aan het begin van dat 
proces meegenomen. Uiteinde-
lijk met als doel het aardgas uit 
te faseren. 
Voor alle andere wijken in de 
gemeente zal er daarnaast blij-
vend worden ingezet op het 
stimuleren van isolatiemaatre-
gelen en het nemen van zon-
nepanelen. Via de gemeente-
lijke website www.castricum.
nl/energie is meer informatie 
te vinden over aardgasvrije wij-
ken en de mogelijkheden rond 
energiebesparende maatrege-
len.

Voertuig bijna te water op de Zeeweg
Castricum - Vorige week woens-
dag raakte op de Zeeweg (N513) 
kort na 11.00 uur een auto van 
de weg. Het voertuig reed van 
het talud en kwam met de neus 
vlak voor een sloot tot stil-
stand. De brandweer werd ge-
alarmeerd met de melding ‘au-
to te water’ maar dat bleek dus 
net niet het geval te zijn. Om te 
voorkomen dat de auto alsnog 
het water in zou glijden, werd 
het voertuig eerst vastgezet aan 
de tankautospuit. Daarna kon-
den de twee inzittenden uit het 
voertuig gered worden. Inmid-
dels waren twee ambulances 
gearriveerd. De medewerkers 
daarvan hebben de twee per-
sonen gecontroleerd op even-
tueel letsel. De auto is door een 
bergingsbedrijf afgevoerd. Een 
duikploeg van de brandweer 
was ook ter plaatse, maar hoef-
de niet in actie te komen. De 
Zeeweg is enige tijd afgeslo-
ten geweest ter hoogte van de 
ongevallocatie. (Foto: aangele-
verd)

Leerling Clusius College 
besmet met coronavirus
Castricum - Bij een leerling van 
het Clusius College is o�cieel het 
coronavirus vastgesteld. 
Dat heeft de school laten weten 
aan de ouders van alle leerlin-
gen. De besmetting werd vrijdag 
geconstateerd. De schooldirectie 

heeft in overleg met de GGD be-
sloten om alle leerlingen in de be-
tre�ende klas direct naar huis te 
sturen. 
Zij krijgen deze week onderwijs 
op afstand aangeboden. Ande-
re personen die langdurig dicht 

bij de besmette persoon zijn ge-
weest, worden persoonlijk bena-
derd door de GGD. 
De schooldirectie bekijkt per dag 
de situatie opnieuw en neemt 
waar nodig aanvullende maatre-
gelen.

Samen zorgen voor veiligheid
Regionale aanpak huiselijk
geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermis-
handeling zijn de meest voor-
komende vormen van geweld 
in Nederland en komen overal 
voor. Dit heeft grote gevolgen 
voor het welzijn van de betrok-
ken personen en voor de maat-
schappij in zijn geheel. Het zijn 
hardnekkige problemen die 
vaak van generatie op genera-
tie worden overgedragen. De 
afgelopen periode zijn er veel 
stappen gezet om de aanpak 
van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling te versterken. De 
nieuwe visie zorgt dat partijen 
nog beter samen kunnen wer-
ken.

Samenwerken helpt
Voor goede hulpverlening is 
het belangrijk dat alle partijen 
dezelfde taal spreken en goed 
samenwerken. Zo kan er snel 
en effectief hulp worden ge-
boden. De gezamenlijke visie 
zorgt voor één manier van wer-
ken. De regiovisie is gemaakt 
samen met ketenpartners en 
gemeenten. Ook hebben erva-
ringsdeskundigen, voormalig 

slachtoffers en plegers van hui-
selijk geweld en kindermishan-
deling, meegedacht. Hierdoor 
sluit de visie goed aan bij wat 
nodig is om de problemen aan 
te pakken.

Een duidelijk visie
De verbinding tussen profes-
sionals die werken op het ge-
bied van de zorg en op het ge-
bied van veiligheid krijgt meer 
aandacht. Ook is het streven 
dat het makkelijker wordt om 
hulp te vragen wanneer dit no-
dig is. Alle ambities zijn gericht 
op het voorkomen, het eerder 
signaleren en het duurzaam 
stoppen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Ook 
wordt er aandacht besteed aan 
een aantal kwetsbare doelgroe-
pen zoals slachtoffers van ou-
derenmishandeling en kinde-
ren in kwetsbare opvoedsitua-
ties. Ervaringsdeskundigen blij-
ven betrokken bij de ontwik-
keling van de hulpverlening. 
Komend najaar wordt de visie 
voorgelegd aan de gemeente-
raden. Nadat zij de visie vast-

stellen, wordt een actieplan op-
gesteld. Daarin staat welke ge-
zamenlijke acties en activitei-
ten nodig zijn om huiselijk ge-
weld en kindermishandeling 
aan te pakken. 

Wat te doen bij (vermoedens 
van) huiselijk geweld?
Huiselijk geweld kan op veel 
verschillende manieren voor-
komen. U kunt denken aan (fy-
sieke of psychische) mishande-
ling, seksueel geweld, verwaar-
lozing, vernedering of overma-
tige controle. Iedereen die zich 
thuis niet veilig voelt of zich zor-
gen maakt over de veiligheid 
van iemand in de omgeving, 
kan bellen met Veilig Thuis. 
Dit is het advies- en meldpunt 
voor huiselijk geweld, kinder-
mishandeling en ouderenmis-
handeling. Veilig Thuis geeft 
informatie, advies en onder-
steuning, maar opereert ook 
als meldpunt. De organisatie 
is gratis te bereiken via num-
mer 0800 2000. Via www.veilig-
thuisnhn.nl kan bovendien gra-
tis en anoniem met een mede-
werker worden gechat voor ad-
vies. De chat is open van 09.00 
tot 17.00 uur. Tips om geweld te 
bespreken staan op www.ikver-
moedhuiselijkgeweld.nl en bij 
direct gevaar dient altijd 112 te 
worden gebeld.

Regio - De colleges van burgemeester en wethouders van vijftien 
gemeenten in Noord-Holland-Noord hebben de nieuwe regiovi-
sie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Hol-
land-Noord 2020-2023 vastgesteld. Met de visie ‘Samen zorgen 
voor veiligheid’ zetten ze een belangrijke stap in de gezamenlijke 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artistiek grootmeester 
Kees Scholten geridderd

De Castricummer ontving de on-
derscheiding vanwege zijn uit-
zonderlijke bijdrage aan het Ne-
derlandse en internationale mu-
ziektheaterlandschap. Het woord 
‘Volks’ in Volksoperahuis staat 
voor aansprekend toneel voor ie-

dereen, met een ‘opera’ die maat-
schappelijke, religieuze en more-
le dilemma’s aansnijdt, en in een 
‘huis’ dat toegankelijk is voor ie-
dereen en waar mensen zich 
thuis voelen. Burgemeester Toon 
Mans feliciteerde Kees Scholten 

vanuit Castricum. 
Hij stuurde een grote bos bloe-
men, voorzien van een persoon-
lijke brief. ,,Wie als levensliedzan-
ger, acteur, regisseur en artistiek 
leider maatschappelijke thema’s 
en complexe vraagstukken aan 
de man weet te brengen bij gro-
te groepen mensen, die maakt 
zich zeer verdienstelijk voor mens 
en maatschappij. Dat is alle hulde 
waard”, aldus burgemeester Mans 
in zijn brief.

Castricum / Amsterdam - Afgelopen vrijdag ontving Kees Schol-
ten een Koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd hem in Am-
sterdam uitgereikt. Scholten was ruim dertig jaar geleden mede-
initiatiefnemer van het Volksoperahuis in de hoofdstad.

De Amsterdamse wethouder Touria Meliani reikte vrijdagavond de Koninklijke onderscheiding uit aan Kees 
Scholten. (Foto: Roos Trommelen)

Duizenden pompoenen
Heemskerk - In 2005 begon de 
familie Brakenho� met de ver-
koop van pompoenen en kale-
bassen.  Dat gebeurde weliswaar 
op bescheiden schaal, maar de 
verkoop liep vanaf het begin al 
uitstekend.  Nu, vijftien jaar later, 
pronken er duizenden pompoe-
nen in vele soorten en maten op 

het terrein van Wil Brakenho� en 
zijn echtgenote aan de Beverwij-
kerstraatweg.  Brakenho� is de 
grootse pompoenenkweker in de 
regio. Alle waar komt vanaf een 
nabijgelegen stuk land aan de 
overkant van  de weg. De najaars-
traditie is bekend in de regio; de 
klandizie komt uit de wijde om-

geving. De pompoenen worden 
gebruikt in tal van gerechten, als 
decoratie en tijdens de komen-
de Halloween op 31 oktober om 
maskers te maken. 
Tot ver in het najaar zijn de pom-
poenen en kalebassen te koop bij 
Brakenho�. (Tekst en foto: Bert 
Westendorp)

Introductiecursus 
Hockey Helden bij MHCC
Castricum - Voor jongens en 
meisjes van 4 tot 12 jaar die op 
zoek zijn naar een leuke sport, of 
graag willen ervaren hoe het is 
om te hockeyen, wordt zondag 
20 en 27 september en 4 oktober 
de gratis introductiecursus Hoc-
key Helden weer georganiseerd.

Hockey Helden geeft kinderen 
de mogelijkheid om drie achter-
eenvolgende weken geheel vrij-
blijvend met een hockeytraining 
mee te doen. Een uur lang wor-
den hockeyoefeningen en spel-
letjes gedaan, vaak afgesloten 

met een wedstrijdje. De kinde-
ren worden op leeftijd en in klei-
ne groepjes ingedeeld. Na de 
training staat er een glas limona-
de klaar.

Wanneer?
Het is mogelijk om op de zon-
dagen 20 en 27 september en 
4 oktober van 09:30 tot 10:30 
uur deel te nemen bij hockey-
vereniging MHCC op sportpark 
Wouterland. De trainingen wor-
den verzorgd door enthousias-
te jeugdtrainers van de club. Tij-
dens de cursus wordt een hoc-

keystick beschikbaar gesteld.

Inschrijven en meer informatie
Inschrijven voor Hockey Helden 
kan via www.mhcc.nl en ook 
voor meer informatie kan men 
hier terecht. 
Voor overige vragen kan een be-
richt naar jongstejeugd@mhcc.
nl worden gestuurd. Deelname 
aan de cursus is gratis en schept 
geen verplichtingen. Lid worden 
na de cursus kan uiteraard wel. 
De club volgt de landelijke richt-
lijnen vanuit de overheid en het 
RIVM.
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Werkzoekenden krijgen 
gratis hulp bij het solliciteren

Waar vind ik werk?
Woensdag 30 september, 09.30 
uur: Hoe vind je de juiste vaca-
ture? De meeste vacatures staan 
online. We helpen je de weg in 
de belangrijkste online vacature-
banken te vinden. We staan stil 
bij de recente ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt ten gevolge 
van de coronacrises. Maar ook bij 
de ontwikkelingen op de lange-
re termijn die invloed hebben op 
de banen van de toekomst. Door 
automatisering en digitalise-
ring veranderen banen. Sommi-
ge verdwijnen, maar er ontstaan 
ook nieuwe kansen. We helpen je 
beoordelen welk werk bij je past 
en op welke banen je de meeste 
kans maakt.

Hoe maak ik een goed CV?
Woensdag 7 oktober, 09.30 uur: 
Alles wat je nog niet wist over het 
CV! Je CV is de eerste indruk die 
je achterlaat, en die maak je maar 
één keer. Je CV maakt of je door-
gaat naar de volgende ronde. Wat 
moet je er nou juist wel of niet 
inzetten? Wat is een goede op-
maak, en hoe valt juist jouw CV 
op? CV’s worden steeds meer ge-
automatiseerd beoordeeld. Het is 
belangrijk dat je de juiste zoek-
woorden gebruikt. Welke zoek-
woorden zijn dat? Tijdens deze 
online-training krijg je alle ant-
woorden en veel tips over de in-
houd van een goed CV.

Hoe schrijf ik een 
pakkende motivatiebrief?
Woensdag 21 oktober, 09.30 uur: 
In een sollicitatiebrief of motiva-
tiebrief vertel je waarom je sol-
liciteert. In deze online-training 
nemen we een aantal belangrij-
ke onderwerpen mee die je hel-
pen een pakkende brief te schrij-
ven. We geven je ook tips voor de 

inhoud en opmaak. Een motiva-
tiebrief schrijf je aanvullend aan 
je CV. Je geeft geen samenvat-
ting van je werkervaring en oplei-
ding meer in je brief, maar vertelt 
waarom je echt past in die baan. 
Aan het einde van de online trai-
ning heb je een basismotivatie-
brief die je kunt gebruiken als er 
een leuke vacature voorbijkomt.

Hoe voer ik een goed
sollicitatiegesprek?
Woensdag 28 oktober, 09.30 uur: 
Schep je op als je vertelt waar je 
goed in bent? Nee, natuurlijk niet. 
Als het jouw talenten zijn waar je 
iets over vertelt, dan vertel je juist 
een goed verhaal! We helpen je 
om je talenten te vertalen naar 
voorbeelden uit de praktijk en 
we coachen je op positief taalge-
bruik. Na deze training heb je een 
aantal concrete voorbeelden die 
je kunt gebruiken in een gesprek 
om te vertellen wat jouw talenten 
zijn. Je hebt voorbeelden van je 
verbeterpunten op een positieve 
manier geformuleerd en een kor-
te persoonlijke pitch die je zo uit 
je mouw kunt schudden.

LinkedIn
Woensdag 4 november, 09.30 
uur: Verreweg de meeste vacatu-
res worden geplaatst op Linke-
dIn. Het is een belangrijk netwerk 
om actief op te zijn omdat veel re-
cruiters en HR-professionals daar-
op te vinden zijn. Maar hoe maak 
je een goed en vindbaar pro�el? 
Ook krijg je uitleg over de wer-
king van LinkedIn en het optima-
liseren van jouw pro�el.

Netwerk
Woensdag 11 november, 09.30 
uur: Wist je dat 70% van de va-
catures niet gepubliceerd wor-
den, maar via, via ingevuld wor-
den? Daarom is een relevant net-
werk van belang. Dit geldt voor 
de mensen in jouw omgeving 
waar je regelmatig contact mee 
hebt, maar ook voor jouw online 
netwerk op LinkedIn. In deze on-
line training kijk je naar je huidige 
netwerk en leer je hoe je dat kunt 
uitbreiden.

Aanmelden
Je kunt je op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl aanmelden. 
Je ontvangt een dag voor de 
workshop een e-mail met de link 
om de webinar te volgen. 
Na de workshop is er gelegen-
heid om via de chat vragen te 
stellen. Je kunt de webinar nog 
een week terug kijken. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Bibliotheek Kennemerwaard en Verhelder Talent or-
ganiseren samen een serie van zes online workshops. Tijdens de-
ze workshops leren de deelnemers alles om hun sollicitatie suc-
cesvol te maken. Deelnemers kunnen de workshops allemaal vol-
gen, maar ook afzonderlijk. Tijdens de workshops geven de ini-
tiatiefnemers tips uit de praktijk en opdrachten om zelf te doen. 
Deelname is gratis.

Verenigingen kunnen huur terugkrijgen
Rijksoverheid ondersteunt 
sportaccommodaties

Ze moeten dan de huur daadwer-
kelijk hebben kwijtgescholden 
middels een aan de huurder ge-
richte brief. Voor de huurders zo-
als verenigingen, scholen en par-
ticulieren is dit van belang om-
dat zij de huur van de maanden 
maart, april en mei 2020 niet hoe-
ven te betalen. Diegenen die de 

huur inmiddels al betaald heb-
ben, kunnen dat geld terugkrij-
gen als de verhuurder een kwijt-
scheldings-brief stuurt en de mis-
gelopen huur aanvraagt bij het 
rijk.
Afhankelijk van de gevoerde SBI-
code zijn bedrijven zoals �tness-
centra en sportscholen uitgezon-

derd van deze regeling. Ook zal 
niet het gehele aangevraagde 
bedrag vergoed worden als het 
totaal van de aanvragen de 89,5 
miljoen overschrijdt. Organisaties 
die menen recht te hebben op 
kwijtschelding of teruggaven van 
de huur van de gebruikte sport-
accommodatie dienen contact 
op te nemen met de verhuurder. 
De regeling loopt tot 15 oktober. 

Meer informatie is beschikbaar 
op www.dus-i.nl (tegemoetko-
ming verhuurders sportaccom-
modaties COVID-19) en bij Plat-
form Sport Castricum. Mail naar 
platformsportcal@outlook.com 
voor meer informatie.

Castricum - Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn door de 
rijksoverheid diverse maatregelen genomen om ondersteuning 
te bieden aan bedrijven en verenigingen. Nu is er ook een on-
dersteuningsfonds van 89,5 miljoen euro om sportaccommoda-
ties behulpzaam te zijn bij het overleven van de coronacrisis. Ge-
meenten, particuliere exploitanten van sportaccommodaties, 
zwembaden en andere sportaccommodatieaanbieders kunnen 
de kwijtgescholden huur aan hun gebruikers terugkrijgen uit het 
ondersteuningsfonds.

Bijna 20.000 euro opgehaald
voor KWF Kankerbestrijding

In de kern Castricum/Bakkum 
werd € 11.542 opgehaald, in Lim-
men € 3.365 en in Akersloot € 
3.385. 
De mogelijkheid om via een QR-
code op de collectebus een bij-
drage te leveren werd ook goed 
benut. Dat leverde nog eens € 
1.631 op. De plaatselijke KWF-af-
deling dankt alle inwoners voor 

hun bijdrage aan deze collecte 
en voor de steun die zij hiermee 
geven aan de doelstellingen van 
KWF. Met de opbrengst van de 
landelijke collecte kan KWF nog 
meer investeren in wetenschap-
pelijk onderzoek en deskundige 
begeleiding van kankerpatiën-
ten, met als oogmerk minder kan-
ker, meer genezing en een betere 

kwaliteit van leven.

Wie de collectant heeft gemist en 
alsnog KWF �nancieel wil steu-
nen kan een storting doen op re-
kening NL23RABO 0333 7779 99 
ten name van KWF Kankerbestrij-
ding in Amsterdam. Mensen die 
op een andere manier een waar-
devolle bijdrage willen leveren 
aan de strijd tegen kanker, bij-
voorbeeld als collectant of wijk-
hoofd bij KWF-Castricum, zijn ook 
welkom. Neem dan contact op 
met de secretaris van de afdeling 
Tonny Hendriks (0251 650547 / 
06 23815765 / ajchendriks@case-
ma.nl).

Castricum - Dankzij de grote inzet van ongeveer 240 collectanten 
in Castricum, Bakkum, Akersloot en Limmen werd vorige week 
tijdens de huis-aan-huiscollecte voor KWF Kankerbestrijding het 
mooie bedrag van € 19.923 bijeengebracht. Vergeleken met vo-
rig jaar, toen de opbrengst € 19.874 was, is dit een zeer mooi re-
sultaat. Zeker omdat in deze coronatijd voor de collectanten een 
speciaal collecteprotocol gold.

Antoine uit België zoekt 
een gastgezin in Castricum

Dorine van de uitwisselingsorgani-
satie Travel Active geeft toe dat zij 
dit jaar meer moeite hebben om 
gastgezinnen te vinden voor de 
studenten. ,,Mensen vinden het 
heel spannend om het buitenland 
in huis te halen. We hopen gewoon 
dat alle studenten kunnen komen. 
We lopen ten opzichte van ande-
re jaren achter met de plaatsin-
gen. We merken dat mensen zich 
niet graag vastleggen.” De achter-
stand is opgelopen door corona, 
met name in de maanden april en 

mei. Travel Active had moeite om 
gastgezinnen te vinden. ,,Mensen 
vonden het heel spannend om een 
buitenlandse student in huis te ne-
men, maar het wordt beter. Het 
gaat allemaal steeds een beetje 
soepeler. We gaan ervan uit dat het 
uiteindelijk goed komt”, vertelt Do-
rine. ,,We blijven de richtlijnen vol-
gen en als een situatie in een land 
verslechtert, zullen wij onze verant-
woordelijkheid nemen. We werken 
met partnerorganisaties in het bui-
tenland die de verantwoordelijk-
heid met ons delen.”

Antoine
Antoine (18) woont in een klein 
dorp in België. Elk weekend be-
zoekt hij de voetbalwedstrijd van 
zijn lokale team. ,,Mijn grootvader 
en vader hebben elf jaar geleden 
de voetbalclub opgericht. Ik ben 
een groot supporter.” Later wil An-
toine graag in Maastricht gaan stu-
deren. ,,Deze uitwisseling in Neder-
land zou mij daar goed op voorbe-
reiden. Na mijn tijd in Nederland 
zal ik naar Canada op uitwisseling 
gaan om mijn Engels te verbeteren. 
Voor mij voelt deze ervaring als een 
zeer goede kans. Bedankt dat jullie 
mijn droom laten uitkomen!”

Gastgezin worden in Castricum
Dorine geeft aan dat de meeste 
gastgezinnen iemand hosten om-
dat zij de student hun uitwisse-
ling gunnen. ,,Het gastgezin laat 
de droom van de buitenlandse stu-
dent uitkomen. De studenten zijn 
het gastgezin altijd erg dankbaar.” 
Een andere motivatie is om te leren 
over de eigen Nederlandse cultuur 
en over de cultuur van de student. 
,,Wanneer je dit avontuur aangaat, 
zul je je verbazen over onze cultu-
rele gewoonten. De student wijst 
je op dingen die voor ons vanzelf-
sprekend zijn, zoals een verjaar-
dagskalender op het toilet, dat wij 
altijd de gordijnen open hebben 
en dat Nederlandse wegen zo ge-
organiseerd zijn. Vaak wil de stu-
dent ook wat van zijn eigen cultuur 
delen, bijvoorbeeld gerechten of 
hun eigen taal.” Iemand in huis ne-
men is op vrijwillige basis. Het gast-
gezin zorgt voor kost en inwoning, 
de overige kosten komen voor re-
kening van de student of organi-
satie. Travel Active organiseert di-
verse activiteiten en zorgt voor een 
�ets voor de student. In de regio 
is een lokale coördinator actief bij 
wie het gastgezin terecht kan.

Ook gastgezin worden voor één 
van deze buitenlandse studenten? 
Neem contact op met het team van 
High School Holland: highschool-
holland@travelactive.org of 085 
2224810. Op de website www.tra-
velactive.nl/high-school-holland is 
uitgebreide informatie te vinden.

Castricum - Binnenkort staan ze al op de stoep: jongeren uit alle 
werelddelen komen naar Nederland om hier een periode naar de 
middelbare school te gaan. Naar Castricum komt de Belgische An-
toine (18). Hij zal onderwijs volgen in Castricum en onze Neder-
landse cultuur leren kennen. Om dit mogelijk te maken, zoekt Tra-
vel Active voor hem een gastgezin.

Eerbetoon aan 
gefusilleerde verzetsstrijders
Limmen - Sinds vorige week dins-
dag, de dag waarop er in Limmen 
aan de Schoolweg een nieuw 
oorlogsmonument werd onthuld 
en er vier Fokkers kwamen over-
vliegen, wapperden er tien vlag-
gen in de berm van de Provinci-
aleweg richting Uitgeest. Vlak-
bij deze plek werden op 7 januari 

1945 door de Duitsers als vergel-
ding tien Nederlandse mannen 
terecht gesteld die vanwege hun 
verzetsdaden in het Huis van Be-
waring aan de Weteringschans in 
Amsterdam gevangen zaten. 

Op 6 april van dat jaar werden er 
nog eens tien om dezelfde reden 

bij een nabij gelegen boerderij 
gefusilleerd. 

Het eerbetoon door het plaatsen 
van de vlaggen sloot goed aan bij 
het weekend waarin exposities 
en �etstochten in het kader van 
75 jaar bevrijding centraal ston-
den. (Tekst en foto: Hans Boot)

Film over dementie
Regio - Op maandag 21 septem-
ber is het weer  Wereld Alzhei-
mer Dag. Hét jaarlijkse moment 
om wereldwijd aandacht te vra-
gen voor dementie. En dat is nog 
steeds hard nodig, want er is nog 
veel onbekend over dementie en 
de zorg die door mantelzorgers 
wordt verleend. Alzheimer Ne-
derland grijpt deze dag aan om 
ervoor te zorgen dat mensen we-
ten wat het is om dementie te 
krijgen. Wat doet de ziekte met je 
en hoe kun je het beste omgaan 
met iemand die dement is? Daar 
kan veel over uitgelegd worden, 

maar nog indrukwekkender zijn 
de verhalen van mensen zelf. Eén 
van die verhalen is samengevat in 
de �lm ‘Kapsalon Romy’, een fami-
lie�lm gebaseerd op het gelijkna-
mige kinderboek van Tamara Bos.

Bioscoop Cineworld in Beverwijk 
is bereid gevonden deze �lm te 
vertonen tegen een gereduceerd 
tarief van € 7.50 per persoon. De 
�lm start maandag 21 septem-
ber om 16.00 uur. Vooraf en in 
de pauze wordt een consump-
tie aangeboden, alles geheel co-
ronaproof. De afdeling Midden-

Kennemerland is aanwezig met 
een tafel met informatie over de-
mentie. Iedereen is welkom! Tip: 
neem vooral ook de (klein)kinde-
ren mee, want het gaat ook om 
de omgang tussen oud en jong. 

Bioscoop Cineworld is gevestigd 
aan het Stationsplein 49, direct 
naast het station van Beverwijk. 
Wie zeker wil zijn van een plaats, 
doet er verstandig aan via www.
cineworld.nl te reserveren. Voor 
keer informatie kan naar mken-
nemerland@alzheimer-neder-
land.nl worden gemaild.
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Raadslid Gerard Brinkman:
,,Kernenergie hoort niet thuis
in regionale energiestrategie’’

Om met dat laatste te beginnen: 
bij het genereren van kernenergie 
wordt gebruik gemaakt van ura-
nium als brandstof. Anders dan bij 
energie op basis van wind of zon-
licht, moet er dus steeds nieuw 
uranium voor worden gebruikt. 
Bovendien leidt het proces tot 
kernafval, waarvan we nog steeds 
niet precies weten wat we ermee 
moeten. ,,In Nederland slaan we 
het daarom maar op in een gro-
te loods (de COVRA in Vlissingen), 
maar onze toekomstige genera-
ties zadelen we op met dit tot nu 
toe onoplosbare probleem’’, aldus 
Brinkman. Hij wijst voorts op het 
feit dat het bouwen van een kern-

centrale lang duurt en veel duur-
der is dan aanvankelijk werd ge-
dacht. Als voorbeeld noemt hij 
de bouw van een kerncentrale in 
Scandinavië: ,,Met een Finse kern-
centrale werd al in 2005 begon-
nen en de bouwers hopen deze 
aan te sluiten in 2022, een bouw-
tijd van 17 jaar! De kosten werden 
begroot op € 3 miljard, maar men 
zit nu al boven de € 11 miljard. 
Voor de andere twee bouwloca-
ties in Engeland en Frankrijk gel-
den vergelijkbare cijfers.’’

In zijn brief gaat Brinkman in op 
diverse ontwikkelingen in de-
ze branche wereldwijd. Zijn con-

clusie: ,,In alle gevallen geldt dat 
we de doelstellingen in 2030 niet 
gaan halen met kernenergie. De 
bezwaren tegen kernenergie 
hebben alleen maar aan kracht 
gewonnen. Daarnaast blijft kern-
energie een gevaarlijk proces. 
Bij een windmolen kan eigenlijk 
niet zoveel mis gaan. En als het 
mis gaat is de schade beperkt. Bij 
een kerncentrale zul je heel veel 
veiligheidsmaatregelen moeten 
nemen. En dan nog kan het mis 
gaan, zoals in Harrisburg (1979), 
Tsjernobyl (1986) of Fukushima 
(2011). De gevolgen zijn dan im-
mens.’’ Tenslotte wijst hij erop dat 
een kerncentrale niet goed afge-
schaald of uitgezet kan worden 
op piekmomenten in de levering 
van energie uit wind en zon. ,,Het 
komt nu al voor dat in Zeeland de 
windmolens stil worden gezet, 
omdat Borssele niet goed ‘uit’ kan. 
De burger betaalt daardoor ex-
tra voor de stroom, want de leve-
ringskosten van windenergie zijn 
vrijwel nul.’’

Castricum - Tijdens de behandeling door de gemeenteraad van 
de Regionale Energie Strategie (RES) werd door meerdere raads-
leden opgemerkt dat ook kernenergie als optie in het document 
zou moeten worden opgenomen. Gerard Brinkman (GroenLinks) 
ziet echter niets in die mogelijkheid en zet in een brief aan raad 
en college uiteen waarom dit volgens hem geen kans van slagen 
heeft. Het bouwen van goed werkende kerncentrales zou te lang 
duren en het idee gaat voorbij aan de doelstelling dat er sprake 
zou moeten zijn van een hernieuwbare energiebron.

Zanderij Noord:
Van versnipperd bollengebied 
tot volwaardige natuur

Zanderij Noord is het gebied ten 
westen van station Castricum, te-
gen de binnenduinrand aan en 
ingeklemd tussen de Vinkenbaan 
en de Geversweg. Het resultaat 
van de natuurontwikkeling zal 
een sterker en gezonder duin- en 
natuurgebied zijn. Dit najaar wer-
ken de partijen de plannen ver-
der uit, uiteraard met inbreng van 
alle belanghebbenden. Zo voert 
de gemeente nu nog gesprekken 
met meerdere grondeigenaren.

Rust en ruimte: 
aanwinst voor duingebied
Sjakel van Weasemael, directeur 
Natuur bij PWN: ,,PWN is beheer-
der van het Noord-Hollands Duin-
reservaat en gaat het project in 
de Zanderij Noord uitvoeren. De 
nieuwe natuur in de binnenduin-
rand is een geweldige aanwinst 
voor het duingebied en maakt de 

natuur nog gezonder en sterker.’’ 
Paul Slettenhaar, wethouder ge-
meente Castricum: ,,Castricum is 
een prachtige gemeente te mid-
den van zee, strand en duin. De 
ontwikkeling van Zanderij Noord 
kan een belangrijke impuls geven 
aan de versterking van de natuur 
in dit deel van onze gemeente. 
En niet alleen bij ons, ook het ons 
omringende gebied heeft baat bij 
aaneengesloten natuur in de bin-
nenduinrand. Met Zanderij Noord 
verdwijnt de versnippering en 
verschijnt er eenheid. Fietsers, 
wandelaars en natuurliefhebbers 
kunnen daar volop van genieten.”

Gedeputeerde Esther Rommel 
(Natuur en Landschap): ,,De ge-
meente Castricum heeft ons ver-
zocht om te onderzoeken of Zan-
derij Noord onderdeel kan wor-
den van het Natuurnetwerk Ne-

derland. Dit netwerk verbindt al-
le belangrijke natuurgebieden in 
de provincie. We staan positief 
tegenover dit verzoek. Zande-
rij Noord ligt al tegen het gebied 
van het Natuurnetwerk aan en 
heeft als binnenrand-duingebied 
belangrijke natuurwaarden. Mo-
menteel bekijken we alle begren-
zingen van het Natuurnetwerk en 
Zanderij Noord nemen we daarin 
mee. Voorjaar 2021 besluiten we 
over dit verzoek.”

Besluitvorming en meedenken
Burgemeester en wethouders 
leggen de gemeenteraad bin-
nenkort een zogeheten kader-
stellend besluit voor over dit on-
derwerp. Vooruitlopend hierop 
is de gemeenteraad afgelopen 
donderdag tijdens een (digitale) 
informatiebijeenkomst geïnfor-
meerd over de plannen. In het na-
jaar start PWN met het uitwerken 
van de plannen. Natuurliefheb-
bers en belanghebbenden ont-
vangen hiervoor een uitnodiging 
om hierover mee te denken. Meer 
info is op www.castricum.nl/zan-
derijnoord te vinden. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Vier grote partijen werken samen om de natuur in 
Castricum te verbeteren en te versterken. De gemeente Castri-
cum, provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf en natuurbe-
heerder PWN en netwerkbedrijf TenneT slaan de handen ineen 
voor dit doel. Het huidige versnipperde bollengebied Zanderij 
Noord kan een mooi natuurgebied worden, waar ook �etsers en 
wandelaars hun weg kunnen vinden.

Ga mee op Wijksafari in Akersloot
Akersloot - Wat heeft de inrich-
ting van een tuin met het klimaat 
te maken? En met onze gezond-
heid? Iedereen krijgt te maken 
met klimaatverandering. De kans 
op hitte en droogte is groter ge-
worden. Hoosbuien, die de tuin 
blank zetten en kelders doet on-
derlopen, komen vaker voor. Een 
goede tuin kan je beschermen 
tegen een deel van de gevolgen 
van klimaatverandering. Boven-
dien blijkt dat in een groene wijk 
minder gezondheidsklachten 
voorkomen dan in een versteen-
de wijk.

Met een groene tuin helpen we 
niet alleen onszelf, maar ook de 
dieren. De bijen, de vlinders, de 
vogels en de egeltjes kunnen im-

mers niet eten van steen. Ook 
fruitbomen zijn afhankelijk van 
insecten door bestuiving. Hoe 
richt je de tuin zodanig in dat je 
een �jne tuin hebt en tegelijk hef-
tige droogte en regen kunt door-
staan? Iedereen die nieuwsgie-
rig is naar het antwoord, kan mee 
gaan op wijksafari in Akersloot. 
De wijksafari, een wandeling 
langs de tuinen in de buurt, geeft 
goede voorbeelden voor water-
bestendige en diervriendelijke 
tuinen. De wandeling duurt on-
geveer een uur en wordt bege-
leid door Groei en Bloei, Land-
schap Noord-Holland en de Vo-
gelbescherming.

Daarnaast is er gelegenheid tot 
het bezoeken van de plantjes-

markt. Ook kunnen de deelne-
mers een lezing bijwonen over 
de inrichting van waterbesten-
dige en diervriendelijke tuinen. 
Voor de kinderen is er een apart 
kinderprogramma. De wijksafa-
ri in Akersloot vindt plaats op za-
terdag 19 september vanuit ba-
sisschool De Brug aan de Buurt-
weg 20. 
De wijksafari start om 13.30 uur 
en eindigt rond 16.30 uur. Stuur 
een e-mail naar info@degroene-
reiger.nl voor aanmelding. Zon-
der aanmelding vooraf is deel-
name niet mogelijk. Tijdens de 
wijksafari wordt rekening gehou-
den met de grootte van de groep, 
zodat de coronamaatregelen 
kunnen worden gewaarborgd. 
(Foto: aangeleverd)

Nu wel overwinning:
Lorenzo van Riet neemt 
revanche in Supercar Challenge

,,Het ging een stuk beter dan tij-
dens het eerste raceweekend in 
Zandvoort. We hadden iets ont-
dekt dat in Zandvoort heel erg 
tegen ons had gewerkt”, zei Lo-
renzo, die met Dennis de Borst 
in de Supersport 1-klasse uit-
komt. ,,We hebben dat aange-
past en dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen. We wisten van te-
voren al dat het zou gaan wer-
ken. In de werkplaats heeft 
Ferry (Monster, teameigenaar 
van Ferry Monster Autosport, 
red.) wat dingen nagekeken 
en kwam erachter dat iets niet 
goed stond.’’ Met enthousias-
me nam Lorenzo de kwali�ca-
tie voor zijn rekening. De sessie 
begon op een natte baan. ,,We 
waren gestart met regenban-
den achter en slicks voor. Dat 
gebeurt wel vaker met voorwiel 
aangedreven auto’s.” Omdat het 
weldra stopte met regenen en 
de baan steeds droger werd, be-
sloten Lorenzo en zijn team om 
over te stappen op vier slicks. 
Dat bleek de juiste beslissing. 
,,Ik heb toen op vier slicks po-
lepostion gepakt. Ik zat goed in 
mijn vel, de snelheid op het dro-
ge was gewoon heel goed.” Zijn 
teamgenoot Dennis nam ver-
volgens vanaf poleposition de 
start voor zijn rekening in race 
één. Lorenzo: ,,Hij bracht hem 
op P3 naar binnen. Toen moest 
ik het afmaken. We hadden nul 
strafseconden omdat we vorig 
weekend niet goed gescoord 
hadden. Iemand voor ons had 
wel strafseconden, dus die wa-
ren we al voorbij. Ik kwam op P2 

weer de baan op en pakte snel 
de nummer één.”

Race twee begon opnieuw Den-
nis de race, ditmaal vanaf P2. 
,,René Steenmetz was in de kwa-
li�catie net wat sneller geweest 
dan mijn tweede beste tijd in 
de kwali�catie”, legt Lorenzo uit. 
,,Het begon volle bak te regen. 
Dennis bracht de auto op P3 of 
P4 binnen voor de rijderswissel. 
Daarna hebben we heel veel 
safety cars gehad doordat men-
sen van de baan waren gevlo-
gen.” Lorenzo kwam als vijfde 
de baan op en kon meteen de 
druk goed opvoeren bij de rij-
der voor hem. ,,Die spinde daar-
door en dus kon ik hem voor-
bij. Maar door die spin kwam 
er weer een safety car. Ik lag 
vierde en na de safety car ben 
ik aangesloten bij de nummer 
drie. Maar even later hadden we 
weer een safety car. Bij de her-
start pakte ik meteen de num-
mer drie.” Omdat één van de rij-
ders vooraan een drive throu-
gh penalty kreeg omdat hij te 
kort had stilgestaan bij de pit-
stop, schoof Lorenzo nog een 
plaats op. ,,Het was toen nog 
een best lange weg naar de lei-
der. Die lag zeker een secon-
de of zes voor en we hadden 
nog maar tweeënhalve ronde 
te gaan. In de laatste ronde kon 
ik op de een of andere manier 
toch de aansluiting vinden. In 
de Timmerbocht probeerde ik 
hem nog buitenom in te halen. 
Ik kwam daardoor in het grind, 
maar dat bleef zonder tranen. 

Zo zijn we tweede geworden. 
Na de race was ik teleurgesteld 
in mezelf dat ik niet de eerste 
plek had gepakt, maar dat was 
snel weer goed. Het was al met 
al een uitstekend weekend!”

Lorenzo’s vader Pim had net 
zoals zijn zoon een uitsteken-
de snelheid te pakken op het 
circuit van Assen. In de Mazda 
MX-5 Cup kon hij als een van 
de meest ervaren rijders een-
voudig de aansluiting houden 
met de snelle jonge rijders. He-
laas kreeg hij te kampen met 
storingen in zijn auto. Dezelfde 
als waar hij in Zandvoort ook al 
last van had gehad. ,,We dach-
ten dat we het na Zandvoort 
gevonden hadden en daarna de 
auto opnieuw gekalibreerd”, al-
dus Pim. In de kwali�catie reed 
hij de zevende tijd op negen-
tiende seconde van de snel-
ste auto. ,,Daar was ik redelijk 
tevreden mee. Race één ging 
goed. Ik zat in de kopgroep met 
vijf, zes man. Maar voor me ver-
loor een rijder snelheid. Degene 
die daarachter zat, ging daar-
om van het gas. Ik wilde er links 
voorbij, maar op dat moment 
ging de achterste rijder van de 
twee ook naar links. Voor mij 
was er geen ontkomen meer 
aan. Ik ging de grindbak in en 
dat was het einde van de race.”

Race twee startte Pim als zesde. 
In de eerste ronde kon hij goed 
mee met de kop van het veld, 
maar in de tweede ronde kwam 
zijn auto in een zogenaam-
de noodloop terecht (door een 
storing in het elektronische sy-
steem). ,,Dan mis je 20 tot 25 pk. 
De auto ging moeizaam naar de 
6800 toeren, waar die normaal 
7500 draait. Het was opnieuw 
einde race. Vervelend.” 
Voor de volgende race krijgt 
Pim een nieuwe Mazda. Dan 
hoopt hij allicht dat het beter 
zal gaan. Hij weet dat hij zelf 
snel genoeg is. ,,Op momenten 
dat de auto goed is, doe ik mee.”

Castricum / Assen - Deze keer zonder technisch probleem aan de 
Huyndai i30N TCR denderde Lorenzo van Riet tijdens de tweede 
ronde van de Supercar Challenge naar de overwinning. De 21-ja-
rige coureur uit Castricum, die de auto deelt met Dennis de Borst, 
kreeg in Assen de bevestiging dat het zowel qua rijders als qua 
techniek wel snor zit. Dat bood volop perspectief voor de rest 
van het seizoen. Zijn vader Pim hoopt op hetzelfde. Hij had in de 
Mazda MX-5 Cup wat problemen met zijn auto, maar heeft goe-
de hoop dat die bij de volgende ronde van het kampioenschap 
zijn verholpen.

Lorenzo van Riet tijdens de Supercar Challenge in de Huyndai i30N TCR. 
(Foto: aangeleverd)

Pim van Riet tijdens de Mazda MX-5 
Cup. (Foto: aangeleverd)



Hoe gaat het met ons?
GGD peilt gezondheid
inwoners Kennemerland

Inwoners kunnen mee doen met 
het onderzoek door een vragen-
lijst in te vullen. Dat kan via inter-
net of op papier. In de vragenlijst 
staan vragen over hun gezond-
heid, wat ze doen en hoe ze zich 
voelen. Er wordt bijvoorbeeld ge-
vraagd hoeveel ze bewegen, of 
ze mantelzorg geven en in hoe-
verre ze zich eenzaam voelen. 
Ook wordt gevraagd in hoeverre 
de coronacrisis van invloed is op 
hun gezondheid en leefgewoon-
ten. De Gezondheidsmeter wordt 
ook wel Gezondheidsmonitor vol-
wassenen en ouderen genoemd. 
Sinds 2012 voeren alle GGD’en in 

Nederland dit onderzoek tege-
lijkertijd uit. De GGD’en werken 
daarbij samen met het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) en Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Door de 
samenwerking geeft het onder-
zoek inzicht in de gezondheidssi-
tuatie op lokaal, regionaal en lan-
delijk niveau. Dit maakt het moge-
lijk om de situatie in regio Kenne-
merland te vergelijken met die in 
andere regio’s en heel Nederland.

Wie worden uitgenodigd
Niet alle inwoners krijgen een 
brief. In de regio Kennemerland 

ontvangen ruim 55.000 men-
sen van 18 jaar en ouder een uit-
nodiging om mee te doen. Sa-
men vormen zij een afspiegeling 
van de inwoners in de regio Ken-
nemerland. Meedoen is vrijwil-
lig. Om een zo betrouwbaar mo-
gelijk beeld te krijgen van de ge-
zondheidssituatie in de regio en 
het land, is het belangrijk dat zo-
veel mogelijk mensen die een 
brief krijgen mee doen met het 
onderzoek. Op basis van de resul-
taten kunnen gemeenten en GGD-
en kijken wat nodig is om de ge-
zondheid en het welzijn van inwo-
ners te verbeteren. Zoals activitei-
ten om bewegen te stimuleren of 
om eenzaamheid tegen te gaan. 
De resultaten van het onderzoek 
worden aan het einde van de zo-
mer van 2021 via www.gezond-
heidsatlaskennemerland.nl be-
kend gemaakt.

Regio - Op 10 september ontving een grote groep inwoners in 
de regio Kennemerland een uitnodiging om mee te doen met 
de GGD Gezondheidsmeter 2020. Dit is een groot vragenlijston-
derzoek van GGD Kennemerland naar de gezondheid en leefge-
woonten van inwoners vanaf 18 jaar. Het onderzoek vindt één 
keer in de vier jaar plaats.

Snel, goedkoop en veilig:
Fietsersbond heeft alternatief
plan voor Beverwijkerstraatweg
Castricum - De gemeente on-
derzoekt hoe de bereikbaar-
heid en doorstroming voor au-
to’s bij de spoorwegovergang 
in de Beverwijkerstraatweg 
kan worden geoptimaliseerd. 
De Fietsersbond vindt dat in 
deze discussie de auto onnodig 
voorop wordt gesteld. ,,Onac-
ceptabel en niet van deze tijd’’, 
oordeelt deze organisatie. De 
bond komt met een ander plan, 
waarbij auto’s gebruik kunnen 
maken van de al bestaande in-
frastructuur.

Het plan van de Fietsersbond 
spaart de leefbaarheid en de na-
tuur, maar zet toch veiligheid 
voorop. De bond gaat ervan uit 

dat de onveiligheid voor auto’s 
op de spoorwegovergang op kor-
te termijn wordt aangepakt. De 
gemeente bereidt daartoe mo-
menteel een gelijkvloerse aan-
pak voor. Die oplossing beperkt 
het rechts afslaan van auto’s vlak 
na de overweg. In het alternatie-
ve plan van de Fietsersbond ma-
ken auto’s vooral gebruik van de 
‘noordroute’ via onder meer de 
Soomerwegh, de N513 en de 
N203 (zie kaartje). Men stelt: Ver-
geleken met de route via de over-
weg scheelt die ‘noordroute’ voor 
de meeste Castricummers nu al 
weinig tijd en soms is het via de 
N513 naar Beverwijk zelfs minu-
ten sneller dan via de overweg.’’ 
Kern van het alternatief is het ont-

moedigen van autoverkeer via de 
overweg en stimuleren van ge-
bruik van de bestaande structuur 
via de ‘noordroute’. 
Het langer gesloten zijn van de 
spoorbomen wordt in dit plan 
gecombineerd met andere maat-
regelen, zoals uitbreiden van de 
30 km/h zone. Ook bevat het plan 
voorstellen om sluipverkeer, zoals 
in de Bakkummerstraat, tegen te 
gaan. De uitweg die de Fietsers-
bond biedt, kan door de relatie-
ve eenvoud, vergeleken met de 
auto-opties, razendsnel worden 
gerealiseerd, geëvalueerd en ge-
perfectioneerd. ,,En het bespaart 
tientallen miljoenen euro’s’’, al-
dus de bond. (Afbeelding: aange-
leverd)

Iman Keuchenius debuteert met 
roman ‘Het oeverloze bubbelbad’
Castricum - Al vijftien jaar koes-
terde de schrijver van ‘Het oever-
loze bubbelbad’ een heimelijke 
liefde. Het werd nooit wat. Tot hij 
haar de eerste schets van zijn ro-
man liet lezen. Inmiddels wonen 
ze samen met hun twee kinderen 
in Castricum en is het boek vol-
tooid.

Het oeverloze bubbelbad gaat 
over lotsverbondenheid. Tijdens 
de grote scheidingsgolf in de ja-
ren zeventig zoeken de kinderen 
Nikki, Quint en Jonas steun bij el-
kaar. Als vrienden kunnen ze al-
le gezinsverwarring aan, zelfs als 
hun ouders het met elkaar aan-
leggen. Verkering is meer iets 
voor volwassenen, verzuchten de 
kinderen. Tot de gemoederen om 
hen heen zo hoog oplopen dat ze 
het contact met elkaar verliezen.

Vijftien jaar later verschijnt Nik-
ki ineens in de achtertuin van 
Quint. Ze wil met hem naar Au-
stralië. Een uitdaging, want hij is 
een agorafobische kluizenaar en 
zij heeft moeite met intimiteit. 
Door samen kilometers te maken 
en innerlijke grenzen te verleg-
gen, scheppen ze ruimte voor de 
reis naar de andere kant van de 
wereld. Daar wacht Jonas, die zo 
zijn eigen kijk heeft op het proza-
ische dilemma waar al hun diepe-
re levensoverwegingen omheen 
blijven dansen: seks of geen seks.

Hoever reikt het verlangen om de 
ander te vinden? Die vraag vormt 
het raamwerk voor een caleidos-
copisch verhaal waarin plek is 
voor tragikomische familieperike-
len, verwijzingen naar de middel-

eeuwse hoofse literatuur en aan-
dacht voor de cruciale rol van de 
afwas. De schrijver, Iman Keuche-
nius (1966), ontving diverse prij-
zen voor korte verhalen. ‘Het oe-
verloze bubbelbad’ is zijn roman-
debuut. (Foto: aangeleverd)

De ‘herdenkingsweek’ van Srebrenica ligt al-
weer een tijdje achter ons. De documentaire 
‘Srebrenica - de machteloze missie van Dutch-
bat’ heeft een diepe indruk op mij gemaakt. 
Met name de vraag die één van de militairen 
stelde nadat zij door haar omgeving veroor-
deeld werd omdat men vond dat ze te wei-
nig had gedaan om de genocide te voorko-
men. Haar reactie was: “Maar wat hebben jul-
lie er aan gedaan?” Deze vraag raakt wat mij 
betreft de kern wat er aan de hand was maar 
ook de kern van de mentaliteit van de gemid-
delde Nederlander.

Wat hebben jullie, de Nederlandse bevolking, 
er aan gedaan? Wat heb ik er eigenlijk aan ge-
daan? Wat deed ik toen die militairen daar 6 
maanden lang onder erbarmelijke omstan-
digheden met een minimum aan bewapening 
onder druk stonden van een Servische over-
macht. Helemaal niets. Na a� oop was ik ook 
verontwaardigd, schaamde me zelfs voor on-
ze Nederlandse militairen en ook ik riep: ,,Als 
ik daar had gezeten dan.......” Ook ik huilde met 
de wolven mee zonder enige vorm van ken-
nis en wist het beter. Wat heb ik toen de plank 
misgeslagen. Terwijl ik beter had moeten we-
ten. Beter vanwege de verhalen die ik van an-
dere missies had gehoord en beter omdat ik 
weet dat media en waarheid zelden hand in 
hand gaan. Een slecht vertekend beeld ver-
koopt vaak beter dan de droevige waarheid.

Wat rest zijn 25 jaar later zwaar beschadig-

de mensen. Mensen die streden voor de vei-
ligheid van anderen. Mensen die met hun 
handen vastgebonden een oorlog in zijn ge-
stuurd en die van de VN, onze regering en de 
Nederlanders geen steun kregen. Hulpvragen 
werden bureaucratisch afgewezen en we lie-
ten hen verrekken en creëerden hiermee ons 
eigen falen. Sterker nog na a� oop wezen we 
massaal met ons vinger, scholden hen uit en 
veroordeelden ze. De media voorop en wij, ik, 
volgden de leugens blindelings. Wat rest is de 
enige mogelijkheid die ik nu nog heb en dat 
is mijn nederige verontschuldigen aanbieden 
aan de mannen en vrouwen van Dutchbat III. 
Het spijt me enorm en ik heb een diep respect 
voor hoe jullie je hebben staande gehouden. 
Niet alleen toen maar ook in de jaren er na.

Het spijt me dat dit pas 25 jaar na dato komt 
en dat een documentaire mij dat moet heb-
ben laten inzien. Jullie verhalen hebben mij 
diep geraakt en ik zou een gedeelte van de 
pijn willen overnemen omdat ik daar mede 
verantwoordelijk voor ben. Helaas is dat niet 
mogelijk. Ik hoop dat vele Nederlanders zul-
len volgen en dat we niet wijzen naar ande-
ren maar zelf onze verantwoordelijkheid zul-
len pakken. Want wij allen zijn verantwoorde-
lijk voor de pijn die jullie na al die jaren nog 
bij jullie dragen en de beelden die jullie blij-
ven achtervolgen. Wij allen, niemand uitge-
zonderd.

Co Nanne, Limmen

LEZERSPOST

Srebrenica

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

Bij Huis van Hilde
Informatiemiddag 
voor nieuwe vrijwilligers

Huis van Hilde kan niet zon-
der haar vrijwilligers. Ze draai-
en baliediensten en beman-
nen de winkel, geven rondlei-
dingen, helpen met de organi-
satie van activiteiten en geven 
ondersteuning aan de educatie- 
en communicatieafdeling. Tij-

dens de informatiemiddag zijn 
geïnteresseerden welkom voor 
een gratis rondleiding door het 
gebouw. Er is tevens een infor-
matiemarkt, waar elke vrijwilli-
gersfunctie nader wordt toege-
licht. Uiteraard houdt Huis van 
Hilde rekening met de richtlij-

nen van het RIVM en dient men 
zich van tevoren aan te melden. 
De infomarkt is doorlopend te 
bezoeken tussen 13.00 en 17.00 
uur. Om 13.00 uur, 14.00 uur 
en 15.00 uur gaat een rondlei-
ding van start. Hieraan kunnen 
maximaal tien personen tegelijk 
deelnemen. 
Belangstellenden melden zich 
aan voor deelname via commu-
nicatie@huisvanhilde.nl met als 
onderwerp ‘Informatiemiddag 
vrijwilligers’ plus het gewenste 
tijdstip voor de rondleiding.

Castricum - Huis van Hilde zoekt nieuwe vrijwilligers voor ver-
schillende afdelingen. Daarom organiseert het archeologiemuse-
um op zondag 20 september een informatiemiddag. Tijdens de-
ze middag kunnen geïnteresseerde toekomstige vrijwilligers een 
kijkje nemen en uitleg krijgen over de verschillende vrijwilligers-
functies.

Een groepsfoto van de vrijwilligers in het Huis van Hilde, gemaakt voordat het coronavirus uitbrak. (Foto: Huis 
van Hilde)
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