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Castricum - Wie denkt dat de Breedeweg na de tijdelijke afsluiting van de Dorpsstraat via de Verlegde Overtoom nog 
steeds per auto makkelijk is te bereiken, komt bedrogen uit. Op de kruising Breedeweg/Nuhout van der Veenstraat/
Meester Ludwigstraat beletten betonblokken namelijk het doorgaande verkeer. Het is nog wel mogelijk om rechtsaf 
laatstgenoemde straat in te rijden, maar dat betekent behoorlijk omrijden. Op die manier wordt het sluipverkeer 
ontmoedigd en komt het vanaf nu op inventiviteit aan om zo snel mogelijk op de nodige gewenste bestemmingen te 
zijn. Tekst en foto: Hans Boot

Breedeweg moeilijk bereikbaar

Door Mardou van Kuilenburg

De zogenoemde knip in de Dorps-
straat is al jaren onderwerp van 

gesprek. Sinds de start van de pilot, 
vrijdag 17 september, hebben met 
name de Meester Dekkerstraat en 
de Ludwigstraat een hoop extra 

verkeer te verwerken. Deze straten 
zijn niet berekend op tweerichtings-
verkeer, geven bovengenoemde 
partijen aan. ‘De situatie geeft veel 
overlast voor bewoners. Verkeers-
deelnemers proberen afzettingen 
en borden in andere straten te 
omzeilen. Fietsers lopen gevaar 
doordat vrachtwagens de bochten 
niet goed kunnen nemen en bezoe-
kers van buitenaf kunnen niet meer 
op hun navigatie vertrouwen’, 
schrijven de partijen. In de aanvraag 
staat tevens dat de brandweer ‘aan 
bewoners heeft laten weten dat 
men onder de gegeven omstandig-
heden moeilijker ter plaatse kan 
komen bij calamiteiten’. De fracties 
stellen dat dit ook voor andere 
hulpdiensten geldt.

‘Alternatief zoeken of stoppen’
De proef duurt nog zes weken, maar 
de partijen vinden dat er een alter-
natief gevonden moet worden om 
de overlast te beperken en de veilig-
heid van �etsers, spelende kinderen 
en omwonenden te waarborgen. 
‘Als dat geen optie is, moet de proef 
per direct gestaakt worden’. Het 
spoeddebat vindt donderdagavond 
plaats.

Castricum - Vijf fracties uit de Castricumse gemeenteraad hebben een 
spoeddebat aangevraagd na afsluiting van de Dorpsstraat. Volgens 
CKenG, GroenLinks, PvdA, D66 en Fractie Van Schoonhoven is een 
verkeerschaos ontstaan in de omgeving. ,,De proef leidt tot hele gevaar-
lijke situaties.”

Spoeddebat knip Dorpsstraat: 
‘alternatief zoeken of stoppen’

‘Afsluiting Dorpsstraat zorgt voor verwarring, overlast en onveilige situaties’. 
Foto: Mardou Kuilenburg 

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

FIJN GESNEDEN SHOARMA
50% KORTING
SOEP VAN DE WEEK:

MOSTERDSOEP 
PER POT € 3,99 

VLEESWARENTRIO 
KALFSROLLADE

GEBRADEN KIPGEHAKT
MORTADELLA  € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ZUURKOOLSTAMPPOT MET 

RUNDERROOKWORST EN JUS
SAMEN € 6,99

D E Z E 
W E E K 
I N  D E 
K R A N T

geen zorgen
wij bezorgen

snackbistrodetoren.nl

donderdag

kroketten

halve
prijs

BIJ EXPERT
CASTRICUM VANAF

ZATERDAG 21
DECEMBER CANDLE-

LIGHT SHOPPING 20% 
KORTING OP HEEL
VEEL ARTIKELEN

BIJ EXPERT
CASTRICUM VANAF

ZATERDAG 21
DECEMBER CANDLE-

LIGHT SHOPPING 20% 
KORTING OP HEEL
VEEL ARTIKELEN
(zie advertentie elders 

in deze krant)

KORTING 
FESTIVAL
20% KORTING

BOMVOL SLAGROOM! 6 STUKS
BOBO'S

6,95
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DONDERDAG 23 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 25 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Kaleab met 
koor Jubilate.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Presentatie 1e 
communicanten. Gezins, Woord- 
en Communieviering met 
kinderkoor. Voorganger: Pastor 
J. Olling.

ZONDAG 26 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, pastor Eveline Masetti. 
Startzondag met kinderdienst 
en koren. Bevestiging van en de 
intrede van predikant Rik 
Willemsen. Afscheid van ds. Roel 
Knij�.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastor Anton Over-
mars met koor Cantare.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Bert Piet.

Protestantse Gemeente 
Limmen, Aanvang 10.00 uur. ds. 
H. Ruitenbeek. Gemeente 
zondag.

H. Corneliuskerk Limmen
0.00 uur: Woord- en Communie-
viering met zanggroep. Voor-
ganger: Pastor J. Olling.

DINSDAG 28 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Door Ans Pelzer

Het was een grote uitdaging voor de 
jury. Het bleek niet mogelijk om een 
ranglijst van de meest duurzame en 
groene tuin te maken. De verande-
ring van tuinen waar mensen hele-
maal de regie hebben naar een tuin 
waarin de natuur meer de eigen 
gang kan gaan levert totaal verschil-
lende plaatjes op. Termen als ‘beste’ 
en ‘mooiste’ verwijzen naar een vast-
staand idee voor een tuin, zoals dat 
wellicht het geval was met de meer 
klassieke Engelse tuinen. Voor die 
tuinen zijn er harde criteria en het 
telt vooral of ze er mooi uitzien. 
Onkruid is uit den boze.

Unieke verhalen
Tegenwoordig is een meer gangbare 
opvatting dat onkruid niet bestaat en 
dat het tamelijk willekeurig is welke 
planten je onkruid noemt. Het leuke 
van groene en duurzame tuinen is 
dat niets vaststaat. De tuinders 
hebben allemaal unieke verhalen. 
Sommige tuinders hebben grote 

tuinen en de grond grenst aan een 
park of de tuinen. Anderen moeten 
tuinieren met een klein stukje grond 
in een drukke woonwijk. Eén ding 
hebben de tuinders gemeen: ze 
beginnen allemaal te glimmen als ze 
over de tuin praten. Ook spreken alle 
tuinders over het rustgevende 
karakter van het bezig zijn in de tuin.

Jury aan het woord
Bärbel Böhling en Wiek de Keijser 
hebben voor alle tuinders een 
woordje. Wiek zei dat er ‘lef’ nodig is 
om een strak vak met brandnetels te 
laten groeien. Zoals Jan Peter de Valk 
dat doet. ,,Het is een lust voor het 
oog maar ook een walhalla voor vlin-
ders als de kleine vos en de atalanta.” 
Bärbel vertelde over de verrassing 
dat de tuin van Petra Fillet ooit 
ontworpen werd door Mien Ruys, 
een bekende tuinarchitect.

Gedeelde eerste plaats
De gedeelde eerste plaats ging naar 
Peter Zwitser en de buurtgroep met 
ondermeer Marleen Heeman, Esther 
Carton, Margreet, de kinderen en 
andere buurtgenoten.

De jury: ,,Peter Zwitser heeft een 
voor- en achtertuin, maar ook een 
stukje plantsoen omgetoverd tot 
bloemenweide met diverse soorten 
bijen en vlinders. Door in gesprek te 
gaan met de gemeentelijk groenbe-
heerder ontstond er in het plantsoen 
een eldorado voor plant en dier. 
Waterrijke landschapjes in de 
voor-en achtertuin met een diversi-
teit aan planten. Alle perken zijn rijk 
begroeid en de groendienst ziet het 
nu ook als wilde bosvegetatie. In dit 
rijk begroeide besprak broeden 
bovendien 24 soorten vogels, waar-
onder twee soorten spechten en vijf 
soorten kraaiachtigen.” In 2019 
verwijderde Peter samen met zijn 
vrouw handmatig al het gras in een 
deel van het plantsoen, en zaaide 
vervolgens een inheems bloemrijk 
mengsel in, speciaal ontwikkeld voor 

bijen en vlinders. Het resultaat was 
boven verwachting. Veel mensen 
komen kijken naar de bloemen en de 
vlinders.

Buurtgroep
,,Zij hebben naast de eigen tuinen 
een stukje plantsoen in gebruik om 
groente te telen. De buurtkinderen 
helpen mee! Aan een ho�e met een 
stukje gemeentegrond zijn zes huis-
houdens bezig met hun ‘tuin der 
lusten’. De kinderen plukten er al 
frambozen en er werd al een aantal 
jaren aan gewerkt.”

Voor de eerste aanplant van fruit-
bomen zorgde de gemeente. Het 
overige- de moestuinen- de 
bloemen- de struiken verzamelden 
de buurbewoners allemaal zelf.

Het is een buurtproject geworden. 
,,Het hoogtepunt wordt gevormd 
door de hut die de kinderen maakten 
onder de struiken. Heel jonge- en 
wat grotere kinderen spelen er graag. 
De kinderen leren spelenderwijs 
welke vruchten je al dan niet mag 
plukken en welke groente je kunt 
eten.”

De jury meldde dat er zo’n diversiteit 
aan mooie tuinen is dat er eigenlijk 
geen hiërarchie aangebracht kan 
worden. ,,Het aspect dat een tuin ook 
een sociale functie heeft, heeft de 
doorslag gegeven. De tuinen van 
Peter Zwitser en het buurgroepje 

Castricum - Ze werden gastvrij onthaald in de Tuin van Kapitein Rommel, 
de juryleden en veertien deelnemers aan de Groene Tuinen Challenge 
van de Castricummer. Zaterdag werden de winnaars bekendgemaakt.

Groene Tuinen Challenge: 
dit zijn de winnaars

Prijswinnaars Peter Zwitser en de buurtgroep: Marleen Heeman, Esther Carton, Margreet en de kinderen. Foto: Marie Kiebert

De kinderen druk met het maken van 
zaadballen. Foto: Marie Kiebert

liggen deels in de openbare ruimte 
en zijn door iedereen te bekijken.”
De prijswinnaars kregen een 
cadeaubon. Deze is ter beschikking 
gesteld door Tuincentrum Frits 
Janssen in Akersloot. De winnaars 
gaan gezamenlijk kijken wat ze daar 
mee gaan doen.

De jury gaf een speciale vermelding 
aan Klaas Mantel met de bloemenkar 
in de Mr. Ludwigstraat en aan het 
Dierenduintje als waardering voor 
hun betrokkenheid met het groen en 
in de openbare ruimte. Eervolle 
vermeldingen voor: Jan Houtenbos, 
Trix Groo�, Jan Peter van de Valk 
omdat ze pionieren op letterlijk heel 
verschillende gronden. Bijzondere 
tuinen: Martin Janssen, Armanda 
Mul, Petra Fillet, Weel, van der Schaaf. 
Enthousiaste beginners: Janneke Ten 
Klooster en Andrea Wie�ering.

Als extra bijdrage tijdens de prijsuitreiking was Florinda Nieuwenhuis, 
stadsecoloog in Amsterdam en Castricum, aanwezig. Zij vertelde over de 
omvorming van de groenstrook aan de Mient tot bloeiende berm. 
Samen met de buurtbewoners en met hulp van de gemeente zijn er 
inheemse bloemen gezaaid. Het was een spannend verhaal over de 
ontwikkeling van de gezaaide een-, tweejarigen en vaste planten. Met de 
uitdagingen van droge zomers en loslopende honden. Uiteindelijk telt de 
Mient nu een groot rijkdom aan vele verschillende inheemse bloemen die 
voedsel bieden aan diverse insecten. 
Daarnaast is het ook mooi om te zien midden in het dorp. Kinderen en 
volwassenen konden zaadballen maken. Deze kunnen in het voorjaar 
uitgestrooid worden om weer nieuwe inheemse bloemen te krijgen.

Bloeiende bermen
langs de Mient



woensdag 15 september 2021 

Op grond van artikel 5:6 lid 1 van de 
Algemene plaatselijke verordening van 
de gemeente Castricum zal op 1 okto-
ber 2021 een caravan merk BURST-
NER van de parkeerplaats van sport-
hal der Lelie Rembrandtsingel 3 , 1921 
EK te Akersloot worden verwijderd. 
Wij wijzen erop dat de kosten voor het 
verwijderen ten laste van de eigenaar 
komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Handhaving via 140251 met 
zaaknummer F1016195.

Verwijderen Caravan

Maria Genova is onderzoeksjournaliste 
en ze geeft een interessante lezing 
over het onderwerp Cybercrime.  De 
presentatie is van 10.00 tot 11.30 uur 
in de raadzaal in het gemeentehuis 
Castricum.

Deze presentatie is een van de 
onderwerpen die aan bod komt in 
de week van de veiligheid (11 t/m 17 
oktober). 

Cybercrime
Vorig jaar werden meer dan drie miljoen 

e er an ers s a to  er an ber rime  
Hoe komt dat en hoe kun je dat 
voorkomen? Tijdens deze laagdrempelige 
en interessante sessie vertelt Maria 
Genova over de nieuwste trucs van 
hackers waar veel mensen gemakkelijk 
in trappen. De sessie is interactief, met 
veel voorbeelden uit de praktijk en er is 
voldoende tijd voor vragen. 
Hoe herken je een vals whatsapp-
bericht?   

Hoe herken je nep e-mailberichten? 
turen a kers ook sieke brie en  
an een wi  eurbe  o  een 

beveiligingscamera toegang geven tot 
alles op je laptop? 

Maria Genova is bekend van de bestseller 
‘Komt een vrouw bij de h@cker’ en van 
het jongerenboek ‘What the h@ck!’ 
(www.mariagenova.nl). Je kunt een prijs 
winnen als je haar wachtwoord raadt 
tijdens de presentatie. 

Vooraf aanmelden
Via info@castricum.nl 
t.a.v. team OVV

eer weten o er ber rime  
Kom dan donderdag 14 oktober langs 
op gemeentehuis Castricum

    

 Agenda Raadsplein 23 september 2021 

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 20.45  Vooraankondiging juridische interventie achterstand 
 huisvesting verblijfsgerechtigden & motie taakstelling 
19.30 – 20.45  Vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie 
 Participatiewet (SORA)
 Pauze
21.00 – 21.45  Bestemmingsplan sociale huurwoningen op de Clinghe,
 Duin en Bosch
21.45 – 22.30 Alternatieve zienswijze 2e begrotingswijziging BUCH n.a.v. 
 eerste voortgangsrapportage BUCH* 
21.00 – 22.30 Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023
22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Zienswijze op 2e begrotingswijziging 2021 BUCH n.a.v. 
    de eerste voortgangsrapportage 2021 van de GR BUCH
 B 7e herziening exploitatieplan Limmen Zandzoom
 5 Sluiting

 Agenda raadsinformatieavond
 30 september 2021    

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 21.00  Presentatie 1e concept nota Inventarisatie Kaders en 
 Ontwikkelingen Strand
 Commissies
19.30 – 20.15 Ruimtelijk kader planontwikkeling Rooinap Limmen
20.15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 
 1A Besluitenlijst raadsvergadering van 9 september 2021
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informatie
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

Gemeentenieuws

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 23 en 30 sep-
tember vergadert de raad in het gemeen-
tehuis. Vanwege de Corona-maatregelen is 
er maar beperkt ruimte voor publiek. Indien 
u de vergadering vanaf de publieke tribune 
wilt volgen, vragen we u om u aan te mel-

en ia e gri   e  De erga erstukken kunt 
u bekijken op castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde pagina kunt u tevens de com-
missie- en raadsvergaderingen live volgen 
en achteraf terugkijken. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
gri   e  i  ommissies ie i n aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u 
tegen een probleem aan of wilt u een idee 
oor eggen  me  u an aan ia e gri   e  

Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 27 september 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-
gen an e raa  kunt u bi  e gri   e tere t  
Dat kan er mai  ia raa sgri   e
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

Een held is iemand die voor anderen klaar 
staat. Zij helpen belangeloos of onderne-
men activiteiten voor de sportvereniging 
of het buurthuis. Jongeren die het opne-
men voor iemand die hulp nodig heeft. 
Jongeren die op vrijwillige basis hun 
steentje bijdragen aan het verbeteren van 
hun leefomgeving. Zij hebben Moed… 
Helden Moed.

In de gemeente Castricum zijn veel kin-
deren en jongeren actief in verenigingen 
of andere organisaties. Of die spontaan 
iets goeds doen voor een ander. Als dank 
en waardering voor deze moed reiken 
wij tijdens de week van de veiligheid een 
medaille uit!

Ken jij iemand op jou school, sportclubs, 
verenigingen, wijkverenigingen, familielid 
of iemand bij jou in de buurt? 
En is diegene tussen de 12 en 23 jaar 
oud? Dan kan je diegene voordragen 
voor een heldenmoed medaille! 
Dit doe je door een mailtje te sturen 
naar info@castricum.nl t.a.v. team OOV, 
dit moet uiterlijk woensdag 6 oktober 
2021 binnen zijn. 

Voor één bijzondere prestatie van 
heldenmoed zal burgemeester Toon Mans 
een heldenmoed onderscheiding 
uitreiken. Degenen die een medaille 
ontvangt kan daarmee een inspiratiebron 
zijn voor anderen.

Meld je aan voor een Heldenmoed 
medaille voor helden en heldinnen tussen 
de 12 en met 23 jaar



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 15 september 2021 

Gemeentenieuws

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Anna Paulownastraat 3 in Castricum, het vervangen en vergroten van een 
dakkapel, datum ontvangst 16 september 2021 (WABO2101818)
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het aanleggen van een padelbaan, 
datum ontvangst 12 september 2021 (WABO2101794)
Bleumerweg 20 in Castricum, het veranderen van de woning, datum ontvangst 
13 september 2021 (WABO2101799)
Burgemeester Mooijstraat 12 in Castricum, het splitsen van het pand in winkel 
en bovenwoning, datum ontvangst 13 september 2021 (WABO2101803)
Dorpsstraat 108 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
15 september 2021 (WABO2101815)
Langs N513 (Zeeweg) in Castricum, het kappen van een Alnus glutinosa, 
datum ontvangst 14 september 2021 (WABO2101809)
Rijksweg 72 in Limmen, het splitsen van de woning, datum ontvangst 
11 september 2021 (WABO2101792)
Theebos 36 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
16 september 2021 (WABO2101816)
Walingstuin 18 in Castricum, het realiseren van een dakterras met balkon, 
datum ontvangst 15 september 2021 (WABO2101814)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

 Tijdens de werkzaamheden aan De Bloemen is bij de aanleg van het hemelwaterriool 
een wortel van een populier geraakt en beschadigd. De populier staat aan de rand van 
het park bij de vijver. De wortel is  - ondanks voorzichtig graven met de rupskraan - 
toch geraakt omdat deze onverwachts hoog zat. 

De boom is nu niet sterk genoeg meer om een fl inke storm te kunnen weerstaan en 
levert gevaar op. Het is daarom noodzakelijk de boom  te verwijderen voordat de eer-
ste herfststorm losbreekt. Op maandag 27 september gebeurt dit met behulp van een 
grote kraan.

In de periode november 2021-voorjaar 2022 zorgen we dat er een boom in het park 
terug geplant wordt. Deze komt meer richting de vijver te staan.
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Door Ans Pelzer

Het was lange tijd stil door corona, 
maar bij De Castricumse Oratorium 
Vereniging wordt weer druk gerepe-
teerd. Een deel oefent live, in de 
Dorpskerk, de andere helft volgt de 
repetities online - zoals tijdens de 
lockdown. Voorzitter Henny de Wit: 
,,Het was wel wennen, want als je via 
Zoom repeteert zit iedereen achter 
de eigen computer en het geluid van 
de anderen is uit. Je zingt alleen en 
hoort niemand anders dan de diri-
gent, Pieter-Jan Olthof. Hij hoort wel 
iedereen. Dat is heel beperkend, 

want juist het mooie van samen 
zingen verdween. Dat hebben we 
meer dan een jaar niet kunnen doen.”

Spannende tijd
Geen van de koorleden is afgehaakt 
tijdens de lockdown. Henny: ,,We 
hebben als bestuur ook hard gewerkt 
om de band met onze leden goed te 
houden. Het wordt heel spannend 
wat er de komende tijd kan en 
mogelijk is. We hebben ongeveer 
honderd leden en we repeteren nu 
op de donderdagavonden voor het 
Weihnachtsoratorium, die we op 10 
december gaan uitvoeren.”

‘Meegevoerd’
Henny zingt ook in het koor. ,,Ik ben 
er zes jaar geleden als beginneling 
bij gekomen. Een paar jaar geleden 
bestonden we vijftig jaar en heb ik 
de festiviteiten mee georganiseerd 
en daarna zit je ook zomaar in het 
bestuur. Ik vind het zo mooi, 
bijzonder en harmonieus om mee te 
zingen in het koor. Je wordt meege-
voerd in een grote stroom. Met het 
orkest erbij maakt het me eigenlijk 
niet uit wat je zingt. Klassieke muziek 
heeft iets universeels.”

Nieuwe koorleden gezocht
,,Nieuwe zangers zijn van harte 
welkom. Je hoeft niet klassiek 
geschoold te zijn of noten te kunnen 
lezen. Iedereen mag het bij ons 
komen proberen als koorlid. In het 

voorjaar van 2021 zingen we weer de 
Matthäus Passion. Dat is erg leuk om 
te doen, juist ook voor beginners. 
Meedoen aan een concert is een 
magische ervaring. Al voor het einde 
van dit jaar beginnen we met de 
repetities. Als je ook maar een beetje 
kunt zingen, meld je aan.”

Concertgebouw
,,Elk jaar hebben we een concert en 
eenmaal in de drie jaar zingen we in 
het Concertgebouw in Amsterdam, 
samen met de oratoriumkoren van 
Bergen en Schagen. Het is echt 
geweldig om als artiest in het 
Concertgebouw te staan. Vanwege 
corona is dat verplaatst naar 2023.” 
Voor meer informatie over de 
concerten en meezingprojecten: 
www.oratoriumcastricum.nl.

Castricum - De Castricumse Oratoriumvereniging is op zoek naar nieuwe 
zangers en zangeressen. In december staat een uitvoering gepland van 
het Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian Bach. ,,Iedereen is 
welkom als koorlid.”

‘Je hoeft niet klassiek geschoold te zijn om bij ons te komen zingen’

Henny de Wit: ,,Noten lezen is geen 
pre.’’ Foto: aangeleverd
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Zijn dochters en het Cultuurkoepel-
team uit Heiloo vonden dat dit niet 
zomaar ongemerkt voorbij mocht 
gaan. Bram is namelijk na zijn Neer-
lands Hoop-avontuur meerdere malen 
een graag geziene gast geweest bij 
BukBuk, zowel solo als met band. Dus 
om dit te vieren zingen Paul de 
Munnik, Yentl en de Boer, Jochem 
Myjer, Kommil Foo, Peter Heerschop, 
Eddie B. Wahr, Joep van Deudekom, 
Thijs Boontjes en zijn dochter Katarina 
Vermeulen, de nieuwe lichting dus, 
een selectie van zijn liederen. Anno 
2021 blijken liedteksten als ‘Rode Wijn’, 
‘Politiek’, ‘De Wedstrijd’ en ‘De Steen’ 

nog steeds verrassend actueel.
Ook Brams muziek heeft de tand des 
tijds ruimschoots doorstaan. Sfeervol 
begeleid door Thijs Boontjes Dans- en 
Showorkest en onder liefdevolle regie 
van Eva Bauknecht biedt de Cultuur-
koepel u een unieke, hartverwar-
mende en onvergetelijke voorstelling 
die de echte theaterliefhebber abso-
luut niet mag missen. 
Een unieke Cultuurkoepel-productie! 
Vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober om 
20.30 uur. Kaarten à 25 euro zijn via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl te koop 
of bij het VVV-kantoor op Landgoed 
Willibrordus.

Heiloo - Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober kunt u in de Cultuurkoepel 
genieten van een ode aan Bram Vermeulen. Bram Vermeulen (1946 - 
2004) was cabaretier, zanger, componist, dichter, auteur, kunstschilder, 
theatermaker en inspirator voor vele Nederlandse muzikanten. Dit jaar 
zou hij 75 jaar zijn geworden.

Ode aan Bram Vermeulen

Bram Vermeulen zou dit jaar 75 jaar geworden zijn. Foto: aangeleverd

Door Hans Boot

De Castricumse kunstenares Anja 
Jonker organiseert de kunstactiviteiten 
die regelmatig in de Tuin van Kapitein 
Rommel aan de Stationsweg plaats-
vinden. Daarin werd men door corona 
ook lange tijd beperkt, maar in mei van 
dit jaar kon de draad weer worden 
opgepakt. Anja: ,,We hebben in overleg 
met de gemeente gezocht naar wat er 
wel en niet mogelijk was binnen de 
coronaregels. Nadat de tuin een door-
stroomlocatie werd en alles buiten 
gebeurde, kregen we toestemming om 
weer exposities te houden. Dat bete-
kende dus dat overal eenrichtingsver-

keer werd toegepast.”

Ondertussen passeerde een aantal 
tentoonstellingen de revue: ,,We zijn 
begonnen met glaskunst, textiel, 
nesten en eieren. Daarna was in plaats 
van het weekend van de kunst�ets-
route beeldhouwkunst in hout te 
bewonderen, waarbij ook weer 
demonstraties waren toegestaan. “

Boekje
Sinds 6 september vult de expositie 
‘Oase der Muzen’ de fraaie tuin : ,,Het 
thema daarvan is kunstklanken en 
gedichten. Vier kunstenaars hebben 
daaraan meegewerkt, waaronder 

natuurgids, fotograaf en dichteres 
Susanne van Reenen.” Susanne vertelt: 
,,Ik heb mij laten inspireren door de 
planten en kruiden die ik in deze tuin 
tegenkwam en waarvan ik foto’s heb 
gemaakt. Thuis bedacht ik er dan 
gedichtjes bij. Ik heb ze gebundeld en 
een speciaal boekje laten maken voor 
de stichting die de tuin beheert. Het 
boekje is hier voor vijf euro nog te 
koop en de opbrengst is geheel 
bestemd voor de stichting.”

Anja laat weten wat er verder zoal te 
zien is: ,,Er is ook kunst geplaatst door 
LandArtgroep De Fenix die voor 
speciale plekken in de tuin beelden 

heeft vervaardigd, zoals het ‘Zwanen-
meer’ voor de vijver en Marije Samuels 
heeft een cocon gemaakt waarin je 
plaats kunt nemen en als herboren 
weer uitkomt. Er zijn reusachtige klap-
rooszaden te bewonderen en in het 
prieel is werk van speculatief designer 
Nicole Spit te zien die onder andere 
communicatie van bomen in beeld 
brengt. Tenslotte staan er beelden van 
Perspectief van allerlei handen, omdat 
aanraken heel lang niet heeft gekund.”

Kostuum-act
De tentoonstelling bleek erg aan te 
slaan en trok volgens Anja meer bezoe-
kers dan normaal: ,,Er kwam ook ander 
publiek op af dan gebruikelijk, zoals 
campinggasten, toeristen en ook 
jongeren die bijvoorbeeld een 
tussenuur van school hadden.” 
Susanne: ,,De jeugd heeft ook 
gedichtjes en achtergelaten op de 
leitjes die aan het eind van de route 
zijn neergezet voor reacties. Dat is heel 
bijzonder voor pubers. Daarnaast 
mochten de kleintjes op de dicht-
plankjes tekenen.”

Aanstaande zaterdag is de laatste dag 
waarop Oase der Muzen is te bezich-
tigen. Dan vervult Anja nog een 
speciale rol: ,,Wij hebben een verzoek 
gehad van Tamara Roos, cultuurcoach 
van de gemeente. Zij was namelijk 
aangenaam verrast door de activiteiten 
in onze tuin. Omdat de gemeente in 
verband met de pilot afsluiting Dorps-
straat ook kunst wil laten zien op het 
horecaplein, zijn wij benaderd hieraan 
voor komende vrijdag en zaterdag 
invulling aan te geven. Met Marije 
Samuels verzorg ik daarom op die 
dagen van 14.00 tot 15.00 uur een 
kostuum-act. Er komt ook een 
aanhanger vol met kunst en groen uit 
de tuin te staan en een replica van het 
ezelskarretje van kapitein Rommel rijdt 
over het horecaplein richting tuin. Wij 
hopen natuurlijk dat veel belangstel-
lende op deze �nale afkomen.”
De tuin, gelegen schuin tegenover het 
station, is nog steeds gratis toeganke-
lijk en deze week geopend tot en met 
zaterdag van 09.30 tot 16.30 uur. Meer 
informatie op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.

Ludieke nale kunste positie in uin van apitein ommel
Castricum - De tentoonstelling ‘Oase der Muzen’ in de Tuin van Kapitein Rommel zou aanvankelijk tot afgelopen 
weekend duren. Omdat er zoveel publiek op afkwam, is besloten de expositie te verlengen tot en met zaterdag 
25 september. Op deze dag wordt de kunst gekoppeld aan een activiteit in het kader van het tijdelijk afsluiten 
van de Dorpsstraat.

Anja Jonker met haar ‘Spa-beelden’ bij de waterval. Foto: Hans Boot

Onder toeziend oog van Susanne van Reenen schrijft een bezoekster haar review op 
een dichtplankje. Foto: Hans Boot

Van premières tot verborgen parels, 
van korte documentaires tot avond-
vullende speel�lms. Het Nederlands 
Filmfestival duurt van 24 september 
tot 2 oktober en heeft heel wat 
moois te bieden. 
In Corso alleen deze week al vier 
geweldige �lms, te weten: ‘Mijn 
vader is een vliegtuig’ (Elise Schaap 
(foto), Pierre Bokma, Maarten 

Heijmans, Stefan Rokebrand), ‘Do not 
Hesitate’ (Joes Brauers, Tobias 
Kersloot, Spencer Bogaert), ‘The 
Spectacular’ (Hadewych Minis, 
Aoibhínn McGinnity) en ‘(R)Evolutie’ 
(Angela Schijf, Anniek Pheifer, Bruno 
Vanden Broecke, Michel Sluysmans, 
Michiel Blankwaardt, Jeroen van 
Koningsbrugge, Jouman Fattal, Porgy 
Franssen).

ederlands Film estival

Om toch maar rond te komen, stemt 
worstelend acteur Étienne ermee in 
om een theaterworkshop in een 
gevangenis te geven. Verrast door 
het daar aanwezige acteertalent, 

n triomphe besluit hij om samen met zijn bonte 
groep gedetineerden Samuel 
Beckett’s beroemde toneelstuk 
‘Wachten op Godot’ op de planken 
brengen.
Deze �lm is gebaseerd op een waar-
gebeurd verhaal.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 20.00 uur

zondag 15.30 uur 

Un Triomphe
vrijdag 20.00 uur

Mijn vader is een vliegtuig - NFF
zaterdag 20.00 uur

Do not Hesitate - NFF
zondag 14.00 uur

The Spectacular - NFF
dinsdag 20.00 uur

(R)Evolutie - NFF
donderdag 20.00 uur

dinsdag 19.30 uur

Respect
zaterdag 19.30 uur

zondag 20.00 uur 

Mijn beste vriendin Anne Frank
maandag 19.30 uur

De Veroordeling
zondag 19.30 uur

dinsdag 20.00 uur 

The Father
zondag 13.00 uur

Paw Patrol - de film

Programma 23 september t/m 29 september
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‘Vertraging Eerste Kwartier is 
vervelend voor woningzoekende’

AGENDA
WOENSDAG 22 SEPTEMBER

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

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

Nationale Burendag met diverse 
activiteiten in buurten door het hele 
land. Kijk op www.burendag.nl voor 
een overzicht van de plaatselijke 
activiteiten.

ZONDAG 26 SEPTEMBER

Oldtimerrit door de regio. Start om 
13.30 uur aan de Duitslandlaan in 
Heemskerk. Route van ongeveer 
twee uur via Uitgeest, Limmen en 
Castricum terug naar Heemskerk. 
Info bij Aart Westerink (weste-
rink1955@ziggo.nl / 06 51085602). 

WOENSDAG 29 SEPTEMBER

SAKKIE’z maken bij Transitie 
Castricum en De Groene Kerk van 
14.00 tot 17.00 uur in gebouw De 
Schakel naast de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1. Aanmelden via marleen.
heeman@transitiecastricum.nl.

EXPOSITIES
Beelden en LandArt van LandArt-
groep Fenix in de Tuin van Kapitein 
Rommel tegenover het NS-station in 
Castricum tot en met zaterdag 25 
september te zien maandag tot en 
met vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur. 
Speciaal geopend op zaterdag 25 
september waarbij de expositie met 
extra activiteiten wordt afgesloten. 

Info op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.

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

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

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

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

Muzikale audiotour ‘Onder de 
Sterren’ van 23 september tot 31 
oktober in Castricum. Een reis langs 
verborgen plekken, magische tuinen 
en knusse ko�estops. Plattegrond 
verkrijgbaar bij alle deelnemende 
locaties en op www.onderdesterren.
com/plattegrond te vinden.

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

CALorie: ,,Als de huidige klimaatveran-
deringen ongewijzigd doorgaan, zullen 
we daar allemaal de gevolgen van 
ondervinden. Onze toekomst begint 
immers nu. Voor onze kinderen en 
jongeren geldt dat het grootste deel 
van hun leven zich zal afspelen in deze 
toekomst. Hoe zal hun wereld eruit-
zien, hoe willen zij het tij keren? En hoe 
kunnen en willen zij hun toekomstige 
wereld vormgeven?’’ Om die vragen te 
beantwoorden, kunnen kinderen en 
jongeren van 4 tot 24 oktober deel-
nemen aan twee wedstrijden. De 
wedstrijd ‘Onze Toekomst: ons beeld’ is 
bedoeld voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Zij maken een tekening, 
een (strip)verhaal, een gedicht, een 
fotoserie, een �lmpje of een knutsel-
werk over hun droomwereld van de 
toekomst. Ze mogen ook een uitvin-
ding tekenen of bouwen die helpt om 
die toekomstige droomwereld uit te 
laten komen.

Prijzen
De wedstrijd ‘Onze toekomst: we gaan 
ermee aan de slag’ is gericht op 

jongeren die voortgezet onderwijs of 
(middelbaar) beroepsonderwijs volgen. 
In deze wedstrijd gaan jongeren, indi-
vidueel of in teams, hun eigen chal-
lenge aan om de klimaatverandering 
tegen te gaan. De inzending voor de 
wedstrijd is een verslag van deze chal-
lenge, in de vorm van een tekst, foto of 
video. Dit verslag kunnen ze opsturen 
naar de organisatie of delen via sociale 
media. Natuurlijk zijn er ook prijzen te 
winnen. Iedereen die iets instuurt, 
krijgt een (duurzame) prijs. Voor de 
winnaars van elke wedstrijd is er een 
hoofdprijs en een eerste, tweede en 
derde prijs. Deelnemers (of hun 
ouders) krijgen gedurende de 
wedstrijd tips toegestuurd over inspire-
rende activiteiten en/of evenementen 
op het gebied van duurzaamheid.

Informatie
Meer informatie over de wedstrijden is 
op www.calorieenergie.nl/onze-
toekomst te vinden. Via deze website 
kunnen deelnemers zich inschrijven 
van 4 tot 24 oktober. De prijsuitreiking 
vindt plaats op 27 november.

Castricum - Steeds scherper zien we de gevolgen van de klimaatverande-
ring. Niet alleen meer ver weg, maar ook in eigen land. Om ook de 
jongere generatie te betrekken bij de klimaatverandering, organiseert 
CALorie in de komende maand wedstrijden. In samenwerking met Tran-
sitie Castricum en Extinction Rebellion Castricum zet men kinderen en 
jongeren aan het denken over onze toekomst.

Wedstrijden voor kinderen en 
jongeren over onze toekomst

Door Hans Boot

Het woningbouwproject is bekend 
onder de naam Eerste Kwartier en zal 
worden gerealiseerd op de locatie 
Raadhuisplein 3, waar voorheen een 
rijwielzaak was gevestigd. Het pand, 
dat nu nog in gebruik is als sport-
school, is eigendom van Wim van 
Vliet die met de gemeente een 
samenwerkingsovereenkomst heeft 
gesloten om de bouw van apparte-
menten mogelijk te maken.

Volgens de betrokken makelaar Adri 
Hopman zou deze maand worden 
gestart met de verkoop, maar hij legt 
uit waarom deze actie is vertraagd: 
,,Door Hoorne Vastgoed BV en zuster-

bedrijf Vomar Supermarkt is beroep 
aangetekend bij de Raad van State 
tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan. We waren daar-
door verrast, omdat we in de afge-
lopen jaren meerdere positieve 
gesprekken met het vastgoedbedrijf 
hebben gevoerd. De behandeling 
van het beroep duurt naar verwach-
ting een half jaar. Dat is nog wel te 
overzien, maar het betekent ook dat 
de geplande start bouw in het eerste 
kwartaal van 2022 niet wordt 
gehaald.”

Gezamenlijke aanpak 
Desgevraagd legt directeur Paul van 
der Eng van Hoorne Vastgoed uit 
waarom er bezwaren bestaan tegen 

de wijziging van de bestemming 
detailhandel in wonen op deze 
locatie: ,,We hebben de afgelopen 
jaren aan de kant van de Geester-
duinweg al fors geïnvesteerd en zijn 
voornemens om dat ook aan de 
Soomerwegh te doen. Die investe-
ringen zijn met het oog op de lange 
termijn nodig voor een optimale 
kwaliteit van het voor héél Castricum 
belangrijke winkelcentrum.”

Volgens Van der Eng is juist vanwege 
die langere termijn om strikt juridi-
sche redenen bezwaar gemaakt: ,,In 
onze ogen kloppen enkele aspecten 
nog niet en moet daarover duidelijk-
heid komen. Dat kost tijd en ik snap 
dat mensen, die een woning zoeken, 
de vertraging vervelend vinden. 
Maar als bepaalde zaken nu niet juri-
disch goed geregeld worden, loop je 
straks de kans dat het plan méér 
vertraging oploopt en aan kwaliteit 
verliest. Wij hebben zelf een plan 
gemaakt voor 190 woningen 
(waarvan 30% sociaal) en zijn graag 
bereid tot overleg over een geza-
menlijke aanpak met daarin een inte-
grale oplossing voor het parkeren.”

Reactie wethouder
Paul Slettenhaar, wethouder Ruimte-
lijke Ontwikkeling, Bouwen en 
Wonen, reageerde als volgt op het 
aangetekende beroep: ,,Wij 
betreuren deze actie. Er is uitge-
breide participatie geweest. De 
gemeenteraad heeft het bestem-
mingsplan Raadhuisplein 3 unaniem 
vastgesteld. Omdat wij graag willen 
dat hier wordt gebouwd, wordt het 
plan door ons verdedigd bij de Raad 
van State. Overigens is de omge-
vingsvergunning voor het bouwen 
alafgegeven en, afhankelijk van hoe 
de procedure verloopt, hoeft er mijns 
inziens geen (grote) vertraging te 
ontstaan.”

Castricum - Het zag er voor belangstellenden rooskleurig uit nadat op 19 
juli jl. de omgevingsvergunning was verleend voor de bouw van 24 koop-
appartementen op de hoek van de Soomerwegh/Raadhuisplein, ware het 
niet dat er beroep is aangetekend tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan.

De locatie waarop de woningen gebouwd zouden worden. Foto: Hans Boot

Een artist impression van wooncomplex Eerste Kwartier. Afbeelding: aangeleverd

WWW.PLUSWIJZER.NL
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Bij een scheiding wordt vaak gedacht aan een 
vechtscheiding. Ouders die lijnrecht tegenover 
elkaar staan in de rechtbank, omdat zij beiden het 
onderste uit de kan willen halen. Maar zo hoeft het 
niet te gaan. Veel advocaten proberen tegen-
woordig de scheiding in onderling overleg te 
regelen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Vaak begint het met een brief van de advocaat van 
de ene partij aan de advocaat van de andere partij. 
De insteek is simpel: partijen willen er samen 
uitkomen, dus laten we samen om tafel gaan. 
Iedere partij komt met zijn eigen advocaat naar 
het zogeheten ‘viergesprek’. 

Beide partijen bereiden het gesprek voor met hun 
eigen advocaat. De advocaat probeert dan duide-
lijkheid te scheppen over wat voor zijn cliënt 
belangrijk is, waar dient een streep te worden 
getrokken en wanneer kan water bij de wijn worden 
gedaan? 

Tijdens het gesprek lopen de advocaten met de 
partijen de belangrijke onderwerpen na: wanneer 
zien beide ouders de kinderen? Wie blijft er in de 
woning? Hoe hoog wordt de alimentatie? Waar gaat 
de hond heen? Wie krijgt de auto? Worden de pensi-
oenen verevend? Doel is om over zoveel als moge-
lijk onderwerpen overeenstemming te bereiken. 

Over de onderwerpen waar aan tafel geen 
afspraken zijn gemaakt, treden de advocaten na het 

gesprek in overleg. Vaak gebeurt dit via de mail. 
Indien nodig, wordt een tweede of derde gesprek 
gepland. 

Wanneer partijen het over alle onderwerpen eens 
zijn, wordt dit vastgelegd in een echtscheidings-
convenant. Zijn er kinderen in het spel, dan wordt 
ook een ouderschapsplan opgesteld. Het echtschei-
dingsconvenant en het ouderschapsplan worden 
vervolgens naar de rechtbank gestuurd met het 
verzoek de echtscheiding uit te spreken en de 
overeenkomsten als bijlages aan de echtscheidings-
beschikking te hechten.  

Zo wordt een ingewikkelde, lange en kostbare 
echtscheidingsprocedure voorkomen. 

Contact
Voor meer informatie over scheiden in goed 
overleg, kan je contact opnemen met mr. 
R. Bottenheft. r.bottenheft@tanger.nl 072-531200.

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

In goed overleg scheiden: 
kan dat?

Castricum - Advies op het gebied 
van energiebesparing nodig? Vraag 
het de energiecoach, is mijn tip! 
CALorie is een vrijwilligersorgani-
satie. Wij helpen bij verduurzamen. In 
deze rubriek verschenen al tips over 
besparen door te isoleren. Wilt u eens 
over dergelijke tips verdere uitleg: de 
energiecoach kan ook bij u thuis 
komen. Voor adviezen over energie-
besparing, over zelf energie 
opwekken en over comfortverho-
ging. Natuurlijk met inachtneming 
van de coronamaatregelen. Wanneer 
er straks weer koudere dagen zijn, 
kan er een warmtescan gemaakt 
worden van uw woning om zo warm-
telekken op te sporen. Wij zijn ook de 
‘Eerste Hulp Bij Energiebesparing’ om 
bij u thuis de warmtelekken te 
verhelpen door aanbrengen van 
bijvoorbeeld tochtstrip, brievenbus-
borstel of radiatorfolie. Lees op www.
calorieenergie.nl/energiecoaches 

meer over hoe wij u met raad en 
daad terzijde kunnen staan.

Tip van energiecoach Piet Geerke

Piet Geerke is een van de 
energiecoaches en actief bij CALorie 
vanaf de oprichting. Foto: aangeleverd

Ondanks de coronaperikelen was de 
totale inschrijving nauwelijks 
verschillend met die van vorig jaar: 
met name de Heren Dubbels, de 
Dames Dubbels en Gemengd 
Dubbels in de categorieën 6 en 7 en 
de HE7 waren goed vertegenwoor-
digd. Het was verheugend te zien dat 
ook veel nieuwe leden aan dit kampi-
oenschap deelnamen.

Zoals altijd werd weer hard 
gestreden om de kampioenstitels. Bij 
de heren (HE5) maakten Jordy Schif-
ferstein, Marcel Min en Marc Kemner 
er een mooi gevecht van om het 
clubkampioenschap. Ze eindigden 
gelijk in wedstrijdpunten, maar 
uiteindelijk won Marc op basis van 
setpunten. Hij volgde daarmee Jordy 
op als nieuwe clubkampioen. Bij de 
dames werd Joke Stieltjes onge-
slagen kampioen in de DE6 en 
daarmee clubkampioene. Een paar 
clubleden werden kampioen in 
meerdere categorieën: Matthijs 

Langeveld werd kampioen in HE5 en 
HD4, samen met Jordy; Myrna Jak 
werd samen met Luc Cretier 
kampioen in GD6 en met Quinty 
Boontje in DD 5/6; Annemarie 
Beekman werd kampioen in DE7 en 
samen met Karen Bloemendaal in 
DD7; Jan Spil en Meine Morsch 
werden kampioen in HD7 en HD50+. 
Van de nieuwe leden was Sander 
Mossing Holsteijn de revelatie door 
soeverein winnaar te worden van de 
HE6 en Ton van Beek in de HE7. Op 
de website van TVC kun je alle 1e en 
2e prijswinnaars terug vinden.
De toernooiorganisatie heeft het 
wegvallen van de onmisbare kracht 
Fred van Balgooi goed opgevangen 
en van het toernooi een succes 
gemaakt. Dank aan captain Wim 
Woudt en de overige teamleden 
(Tanja Kramer, Ellen Jonker, Greta de 
Flart, Luc Cretier, Netty Bak, Judith 
Huijgen en Jos Verkleij). Het waren al 
met al zeer geslaagde 
clubkampioenschappen.

Clubkampioenschappen Tennis-
vereniging Castricum als vanouds
Castricum - Onder bijkans ideale weersomstandigheden werden van 
donderdag 26 augustus tot en met zondag 5 september de clubkampi-
oenschappen van Tennisvereniging Castricum gehouden op de goed 
onderhouden gravelbanen van het sfeervolle sportpark Berg en Bal. In 
tegenstelling tot vorig jaar was het publiek weer welkom en dat kon je 
duidelijk horen aan de soms hartstochtelijke aanmoedigingen van 
familie, vrienden en andere belangstellenden.

Joke Stieltjes en Marc Kemner zijn de nieuwe clubkampioenen van Tennisvereniging 
Castricum. Foto: aangeleverd

Jenny ging woensdag o�cieel met 
pensioen. Ruim 380 kinderen 
zorgden woensdag op het speelplein 
voor een erehaag voor ‘hun’ juf. Af en 
toe werd er een traantje weggepinkt. 
Eenmaal op een stoel gezeten, 

mocht juf Jenny van iedere groep 
een herinnering in ontvangst nemen. 
Vervolgens was er in de aula van De 
Kerkuil nog een sfeervolle bijeen-
komst met leraren van de basis-
school. Fraaie toespraken, mooie 

cadeaus en een lied maakten het 
feest compleet. Jeannette van de 
Krol van personeelszaken vertegen-
woordigde het Blosse-bestuur waar 
De Kerkuil onder valt. Ook zij over-
handigde de kersverse pensionaris 
bloemen en cadeaus. Directrice van 
de school, Helga Dol, had het pensi-
oenfeest samen met het onderwij-
zend personeel georganiseerd. Het 
was een ‘Fantastich afscheid’, liet 
Jenny weten.

Limmen - Juf Jenny wilde haar afscheid simpel houden, maar dat liep 
vorige week woensdag toch ietsje anders. Twintig jaar was de Castri-
cumse Jenny Westendorp verbonden aan basisschool De Kerkuil in 
Limmen. Voor die periode werkte de onderwijzeres vele jaren op de 
Augustinusschool in Castricum.

Limmen moet Juf Jenny missen
Volop feest op het schoolplein van De Kerkuil met juf Jenny als middelpunt. Foto: Bert Westendorp



 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 !

Hoe hectischer ons leven wordt, hoe belang-
rijker het is om goed te kunnen ontspannen. 
Daarom is het belangrijk dat je extra aan-
dacht besteedt aan de inrichting van je huis. 
Je moet er kunnen bijkomen van de dage-
lijkse drukte en dat lukt niet goed als het 
huis qua inrichting niet in balans is. Ook een 
te vol huis kan een blokkade vormen voor 
het mentale welbehagen. Rust in huis geeft 
rust in je hoofd. Met de onderstaande tips 
creëer je jouw eigen oase van rust.

Creëer jouw eigen oase van rust

Neutrale kleuren
Natuurlijk kan het heel verfrissend werken om 
felle kleuren in je interieur te verwerken, maar 
zorg er in elk geval voor dat je dat niet over-
drijft. Je kunt er beter voor kiezen om de felle 
kleuren bijvoorbeeld als accessoireskleur te kie-
zen en de basis wat neutraler te houden. Met 
tinten als wit, grijs, beige en zwart zit je eigen-
lijk altijd goed. Maak het allemaal niet te bont, 
al lijkt dat misschien soms verleidelijk. Nu weet 
je ook meteen waar we dit gezegde aan te dan-
ken hebben!

Haal de natuur in huis
De plek waar de mens het beste tot rust komt, is 
de natuur. Logisch, want we zijn zelf onderdeel 
van de natuur. Maar omdat we onszelf huizen 
aanmeten met veel onnatuurlijke materialen er-
in, staan we steeds verder van de natuur af. Je 
kunt het tij keren door je interieur voor een be-
langrijk deel te laten bestaan uit natuurlijke pro-
ducten. Hout is daarbij natuurlijk een voor de 
hand liggende keuze, maar denk ook eens aan 
graniet of marmer als basis. Houd bovendien re-
kening met voldoende lichtinval, want we pres-
teren beter als we onszelf aan voldoende dag-
licht blootstellen.

Minimalistische inrichting
Kom je wel eens bij iemand thuis waar je moet 
oppassen bij elke stap die je zet, om niets om 
te stoten? Of herken je dit in je eigen interieur? 
Sommige mensen zetten elke vierkante meter 
in huis vol, terwijl je juist de ruimte nodig hebt 
om je goed te kunnen ontspannen. De ideale 
huiskamer is er eentje met een beperkt aantal 
mooie grote meubelen van hoge kwaliteit. Ver-
der geen gedoe. Een bijkomend voordeel is dat 
je daardoor ook minder schoonmaakwerk hebt. 
Immers, alles wat je in huis zet, moet je ook ge-
regeld afsto� en!

Comfortabel zitten
Neem nooit overhaaste beslissingen als je zit-
meubelen koopt en bespaar zeker niet op kwa-
liteit. Het is in � nancieel opzicht misschien ver-
leidelijk om een heel goedkoop meubelstuk te 
kopen, maar als je het vervolgens na een jaar al 
bij het grofvuil zet, is het alsnog een dure aan-
koop geweest. Zorg ervoor dat je er volledig 
van overtuigd bent dat je lekker zit, voordat je 
tot aankoop overgaat. Let ook op ergonomie, 
een zitmeubel moet comfortabel zijn, maar ook 
een gezonde zithouding is belangrijk.

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ

Aldor Verlichting  |   Dorpsstraat 94a   |    Tel: 0251-656987
1901EN Castricum  |  www.aldorverlichting.nl

Kleine 
Elektra Klus?
Kleine klus op het gebied van 
elektra, maar geen elektricien 
kunnen vinden?
Aldor monteert: lamparmaturen, 
ventilatoren en schakelmateriaal.
Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak, kunt u 
langskomen in de winkel of bel 
ons op 0251-656987



Wie in juli 2021 een huis kocht, was gemid-
deld 16,3 procent duurder uit dan een jaar 
eerder. Volgend jaar zal de gemiddelde waar-
destijging zo’n 11,5 procent bedragen, zo 
hebben experts becijferd. Het aantal woning-
verkopen steeg dit jaar ook. Zo wisselden in 
de eerste vijf maanden van 2021 ongeveer ze-
ven procent meer huizen van eigenaar dan in 
dezelfde periode een jaar eerder. Waarschijn-
lijk zal het totaal aan woningverkopen over 
heel 2021 uitkomen op ongeveer 231.000 en 
dat is iets minder dan vorig jaar. Dat betekent 
dus dat er sprake is van een dalende trend, die 
volgend jaar waarschijnlijk doorzet. Men gaat 
ervan uit dat in 2022 zo’n 20.000 woningen 
minder zullen worden verkocht dan dit jaar. 
Die daling moet echter niet gezien worden 
als een afname van de vraag, want daarvan is 
voorlopig geen sprake. De daling kan vrijwel 
geheel toegeschreven worden aan het opdro-
gende aanbod. In heel Nederland zijn onge-
veer 300.000 woningen tekort en er zullen in 

de komende tijd steeds minder woningen te 
koop gezet worden.

Hogere woonlasten
De forse waardestijging van woningen maakt 
het voor starters nog moeilijker om een eer-
ste woning te bemachtigen. Weliswaar staat 
de hypotheekrente al geruime tijd op een his-
torisch laag niveau, maar dat voordeel wordt 
volledig tenietgedaan door de hoge prijzen 
van de woningen. Stel dat je  eind 2022 een 
hypotheek voor dertig jaar afsluit om een wo-
ning te kunnen kopen, dan ben je dus 90.000 
euro duurder uit dan wanneer je die woning 
vorig jaar had gekocht. Dat komt neer op 
een bedrag van ongeveer driehonderd euro 
dat je bij de bruto maandlasten op moet tel-
len. De waardestijging die we in slechts twee 
jaar doormaken, heeft dus behoorlijk wat con-
sequenties voor het vrij besteedbare bedrag 
dat een huishouden overhoudt nadat de vas-
te woonlasten betaald zijn.

Huizen bijna 28 procent 
duurder in twee jaar tijd

Sombere berichten voor starters op de woningmarkt. Er lijkt maar geen ein-
de te komen aan de stijging van de huizenprijzen. In de eerste vijf maanden 
van dit jaar stegen de prijzen gemiddeld even snel als in heel 2020. Ook voor 
2022 verwachten de experts een verdere stijging. Al met al zal een gemid-
deld huis naar verwachting in twee jaar tijd maar liefst 90.000 euro in waarde 
stijgen. Dat is slecht nieuws voor iedereen die van plan is om voor het eerst 
een huis te kopen.

De woningwaarde in Nederland is 
inmiddels gestegen tot boven de 
€ 400.000. Gemiddeld! Kopers bieden 
tegen elkaar op en gaan steeds vaker 
akkoord met het schrappen van 
ontbindende voorwaarden. 
En nog is de rek er niet uit.

Rabobank voorspelde een prijsstijging van 5,5%. Inmiddels hebben de economen van 
die bank de cijfers bijgesteld. Ze gaan er nu vanuit dat de huizenprijs in 2021 gemiddeld 
met bijna 11% stijgt! Een woning van vier ton wordt in een jaar tijd dus ruim € 40.000 
meer waard. Voor deze enorme prijsstijgingen zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. De 
leennormen zijn versoepeld en jonge huizenkopers hoeven geen overdrachtsbelasting te 
betalen, waardoor er meer financiële ruimte is. Verder blijkt de Nederlandse economie 
voorlopig stevig en gaat de werkloosheid niet omhoog maar omlaag.

Drie tips
Om je te helpen hebben we drie tips:
1. Zet vooraf je wensen én je financiële mogelijkheden goed op een rij. Bepaal wat je 

harde voorwaarden zijn en wijk daar niet vanaf. Ook niet als je onder druk wordt gezet 
door bijvoorbeeld de verkopende makelaar.

2. Ga niet alleen voor huizen die voor jou een negen of tien scoren. Als je een huis koopt 
dat je aanvankelijk ‘maar’ een zeven had gegeven, ga je dat namelijk toch veel hoger 
waarderen als je er eenmaal woont. Dat is wetenschappelijk bewezen!

3. Neem bij de bezichtiging een kritische vriend of vriendin mee. Die heeft totaal geen 
belang bij de koop of verkoop van het huis, maar wel bij jouw (toekomstige) geluk. 
Daardoor kijkt hij of zij anders naar het huis.

En lukt het dan nog niet een goed huis te vinden én te kopen, meld je dan bij De Hypo-
theekAcademie. Dan gaan wij er werk van maken!

Open en transparant is ons motto, zoek ons eens op via 
www.Hypotheekacademie.nl of Advieskeuze.nl voor reviews. 

Of neem contact op via Susan@hypotheekacademie.nl of 072-531 75 41, 
voor een eerste gesprek op onze kosten!

Huis kopen? Laat je niet gek maken!



Waarom de elektriciteitsprijzen weer stijgen
Op de eerste plaats is een stijging van de elek-
triciteitsprijzen een normale zaak na een perio-
de van forse daling. Het prijsniveau schommelt 
door de jaren heen behoorlijk en we waren in 
2020 op een historisch laagtepunt beland. Het 
is dan niet moeilijk om te voorspellen dat de ta-
rieven ook weer een keer zullen gaan stijgen. Ei-
genlijk zou je dus de prijzen van nu niet moe-
ten vergelijken met die van 2020, maar met die 
van bijvoorbeeld 2018. Als je het over een lan-
gere termijn bekijkt, vallen de stijgingen op zich 
wel mee. Door een te korte vergelijkingsperio-
de te nemen, krijg je een vertekend beeld. Een 
andere reden voor het stijgen van de elektrici-
teitsprijzen is dat ook de andere energieprijzen 
� ink gestegen zijn. Aardgas is schaarser gewor-
den en dus duurder, de prijzen van steenkool 
zijn ook fors gestegen en dan zijn er nog de to-
renhoge prijzen voor de CO2-emissierechten. 
Tel daar nog eens het bijzonder koude voor-
jaar bij op, waardoor er aanzienlijk meer ener-
gie verbruikt werd om woningen te verwarmen.

Overstappen naar een andere aanbieder loont
Energieleveranciers voeren een hevige con-
currentiestrijd en proberen met de scherpste 
prijs nieuwe klanten aan zich te binden. Het 
kan daarom zeer interessant zijn om van tijd 

tot tijd over te stappen naar een andere aanbie-
der. Daarmee is echter nog niet alles gezegd. Er 
zijn diverse websites die de mogelijkheid bie-
den om tarieven met elkaar te vergelijken. Op 
dergelijke websites zijn de tarieven van de aan-
bieders meestal niet hetzelfde als op hun eigen 
websites. Daar schuilt een bepaalde � loso� e 
achter, die je kunt vergelijken met het e� ect in 
een winkelcentrum. Wanneer zich in een dorp 
één winkel bevindt, kan die zijn prijzen gerust 
wat verhogen, zonder dat de klanten direct weg 
zullen lopen. Ze hebben immers geen alterna-
tief, tenzij ze er verder voor willen reizen. Maar 
in een winkelcentrum vind je drie of vier soort-
gelijke winkels op geringe afstand. Om klanten 
te winnen zullen deze winkels in veel gevallen 
de prijzen verlagen. Dat is precies wat energie-
leveranciers bij vergelijkingswebsites doen. Ze 
leggen een lagere prijs neer, zodat ze als gun-
stigste aanbieder uit de vergelijking komen. 
Weliswaar moeten ze dan wat winst inleveren, 
maar ze krijgen er wel meer klanten door, waar-
door dat verlies weer gecompenseerd wordt.

Zelf elektriciteit opwekken
Met een set zonnepanelen op het dak heb je 
nooit meer last van stijgende elektriciteitsprij-
zen. Je wekt dan je eigen elektriciteit op om je 
hele huis mee te voorzien van stroom. Een op-

De laatste jaren was er sprake van een dalende trend in de kosten voor elektri-
citeit, maar daaraan lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen. De prijzen voor 
elektriciteit stegen dit jaar naar het hoogste niveau sinds vier jaar. Voorlopig 
valt daarin nog geen daling te verwachten. Het loont daarom zeker de moeite 
om de tarieven van de verschillende aanbieders eens kritisch onder de loep te 
nemen en over te stappen naar een andere aanbieder. Bovendien is het door 
de stijgende prijzen nog interessanter om de mogelijkheden van zelf elektrici-
teit opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, te onderzoeken.

Elektriciteit wordt weer duurder

komende trend is bovendien het rijden in elek-
trische auto’s en ook de stroom die je daarvoor 
nodig hebt, kun je zelf opwekken. Op die ma-
nier heb je dus uiteindelijk gratis stroom in huis 
en rijd je ook nog eens zonder oplaadkosten. 
Natuurlijk heb je wel te maken met de investe-
ringskosten, maar de prijzen van zonnepane-

len zijn door de massale productie ervan � ink 
gedaald. Ook zijn er regelmatig aantrekkelij-
ke subsidies voor dergelijke investeringen be-
schikbaar. Bovendien zijn er ook leveranciers 
die zonnepanelen aanbieden op basis van een 
huurconstructie, zodat je de investering niet in-
eens hoeft te bekostigen.



Richt zo je  
landelijkkeuken in

Een landelijke inrichting is de nieuwe trend in keukens. Logisch eigenlijk, want 
waarom zou je de keuken anders inrichten, als je de woonkamer al van een lan-
delijke stijl hebt voorzien? Ook in de keuken kun je natuurlijk volop gebruik ma-
ken van natuurlijke materialen. Het gebruik van hout is daarbij natuurlijk een 
vanzelfsprekende keuze. Hout wordt veelal toegepast in een landelijke inrich-
ting en leent zich ook uitstekend voor de keuken. De kastjes onder het werkblad 
voorzien van mooie houten deuren en een paar mooie houten planken aan de 
wand, waarop je bussen met kruiden plaatst, leveren al een prachtig beeld op.

Kleine keukens in landelijke stijl
Als je niet zo veel ruimte hebt in de keuken, is 
het altijd een uitdaging om de inrichting prak-
tisch en comfortabel te maken en tegelijk ook 
alles kwijt te kunnen. Het wordt al snel te vol 
en dat gaat ten koste van het landelijke e�ect. 
Probeer de ruimte zo optimaal mogelijk te be-
nutten, zonder dat het geheel er rommelig gaat 
uitzien. Een goede tip is om niet te veel keuken-
kastjes te plaatsen, maar voorraden deels el-
ders in huis te bewaren. Misschien heb je een 
trapkast of gangkast waarin je het een en ander 
kwijt kunt. Geef de wanden en het plafond bij 
voorkeur een lichte kleur en maak de vloer juist 

wat donkerder. Daardoor creëer je een optisch 
e�ect dat de keuken groter doet lijken.

Het kookeiland
Heb je veel ruimte, dan kun je kiezen voor een 
kookeiland. De laatste jaren is deze optie be-
hoorlijk in trek. Niet voor niets natuurlijk, want 
het kookeiland geeft extra sfeer aan de keuken. 
Bovendien past het uitstekend in een landelij-
ke stijl. Zeker wanneer je er mooie grote lades 
in verwerkt. Die zijn ideaal voor het opbergen 
van je potten en pannen, maar zorgen er te-
gelijk voor dat het geheel er gewoon heel ver-
zorgd uitziet.

Opruimen is het 
nieuwe ‘mindfulness’

In deze periode hebben we meer de behoefte 
om ons terug te trekken en naar binnen te ke-
ren. Hoe �jn is het dan als het thuis opgeruimd 
en rustig is.

Opruimcoach/stylist Lisa Hogenbirk weet hier 
wel raad mee.
Behalve dat zij je fantastisch kan helpen met 
het opruimen van je huis, en je systemen aan-
leert om het ook opgeruimd te houden, kijkt 
ze ook meteen naar mooie en praktische op-
lossingen om spullen op te bergen. 
Soms is het lastig om jezelf te motiveren om 
een dergelijk project op te pakken precies dan 
is het nuttig om een opruimcoach in te scha-
kelen.

Lisa: ‘Ik weet als geen ander hoe druk het kan 
zijn; een huishouden, werk, sport, kinderen, 
clubjes, vrienden en dan is opruimen vaak iets 

dat ondersneeuwt terwijl het uiteindelijke re-
sultaat zoveel ontspanning oplevert. Daarbij is 
opruimen op zichzelf ook al een hele rustge-
vende bezigheid.

Ze schreef er in een vorige editie al over: ‘Op-
ruimen is het nieuwe ‘mindfulness’, dit arti-
kel kun je terugvinden op haar website bij de 
blogs.

Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken?
Lisa geeft maandelijks de beste tips om je huis 
opgeruimd en geordend te houden.

Meld je voor de maandelijkse tips of voor een 
gratis kennismakingsgesprek aan via haar 
website: www.opruimgeluk.nl 

Autumn shows us how beautiful it is to let 
things go - onbekend

Het wordt kouder en de natuur maakt zich klaar voor de winter. Met de herfst 
in aankomst is het weer tijd om het thuis gezellig en knus te maken. 

 

Interdesign keukens      openingstijden:  
Castricummer Werf 136  di t/m vr  10:00-17:00 
1901 RS Castricum   zaterdag 10:00-16:00 
0251-653367 
www.interdesignkeukens.nl 
 

Úw timmerfabriek 
in de regio

Castricummerwerf 77, 1901 RV  CASTRICUM 
Tel. 0251-672126 

E-mail: info@timmerfabriekvanderloos.nl
www.timmerfabriekvanderloos.nl

- Houten kozijnen, ramen, deuren. 
- Ook monumentale kozijnen.
- Glas in alle soorten en maten.
- Sierlijsten, architraven, gootlijsten. 
- Allerlei pro�leringen zijn mogelijk. 
- Voor particulieren en aannemers.

Houtbriketten te koop 
voor alle soorten houtkachels 

Foto: Yvonne ten Bruggencate



De energieprijzen stijgen en dat is slecht nieuws 
voor iedereen die inmiddels is overgestapt op 
elektrisch rijden. Technisch installatiebedrijf 
O.I.T. heeft de oplossing in huis: Zappi. Deze slim-
me laadpaal voor thuis voorziet de auto van elek-
triciteit, die opgewekt wordt door je eigen zonne-
panelen. Niet voldoende zonne-energie beschik-
baar? Dan schakelt Zappi moeiteloos over op het 
elektriciteitsnet als bron. Daardoor is continuïteit 
bij het opladen altijd gegarandeerd en rijd je bij 
voldoende opbrengst van de zonnepalen dus in 
principe gratis!

De auto opladen met je eigen zonnestroom

Zappi is een product van de Britse fabrikant MyEnergi en wordt 
door O.I.T. in heel Noord-Holland geleverd en geplaatst. Het ap-
paraat is uitgerust met slimme software, die ervoor zorgt dat 
altijd de meest e�  ciënte manier van opladen gekozen wordt. 
Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met het elektri-
citeitsverbruik elders in huis. Zo voorkom je dat de hoofdze-
kering overbelast raakt en wordt de auto altijd met de meest 
uitgebalanceerde laadsterkte opgeladen. Deze techniek maakt 
het mogelijk om een auto veel sneller op te laden. Waar de 
meeste standaard laders van autofabrikanten maximaal 10 tot 
12 Ampère stroom leveren, kan de Zappi tot zelfs 32 Ampère 
stroom leveren. Het apparaat is door middel van eenvoudige 
bedieningstoetsen simpel om te schakelen van snel naar eco of 

eco+ en toont op een display een overzicht van de energiepro-
ductie van de zonnepanelen op het dak, het verbruik in huis en 
de laadstroom van de auto. Bovendien is de Zappi verkrijgbaar 
met twee verschillende connectoren, zodat vrijwel elk type elek-
trisch voertuig ermee geladen kan worden.

Andere laadpalen
De Zappi leent zich uitstekend voor thuisgebruik, maar past 
ook zeer goed in een bedrijfsomgeving met een eigen wagen-

park. Als specialist in oplaadpalen heeft technisch installatiebe-
drijf O.I.T. meer mogelijkheden tot levering van oplaadstations, 
zowel in de vorm van laadpalen als van modellen voor aan de 
wand. Opladen bij een openbare laadpaal is gemiddeld 3,5 keer 
duurder dan thuis opladen! Voor bedrijven en (semi-)overhe-
den levert het bedrijf oplossingen op maat. Niet alleen voor au-
to’s, maar voor alle elektrisch aangedreven voertuigen, inclusief 
de scheepvaart. Uiteraard is O.I.T. tevens het adres voor het aan-
scha� en en laten plaatsen van zonnepanelen op het dak. 
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Warmtepompboiler voor betaal-
baar, zuinig en veel warm water
Wil je beschikken over veel 
warm water, verkregen op 
een energiezuinige ma-
nier en waarbij je ook een 
bijdrage levert aan het te-
rugdringen van de CO2 re-
ductie? Of heb je een elek-
trische boiler en wil je de-
ze vervangen, ook dan is 
de warmtepompboiler hét 
antwoord hoe je jouw wo-
ning van veel warm water 
kunt voorzien.

Een warmtepompboiler 
is te vergelijken met een 
elektrische boiler, maar 
dan uitgevoerd met een in-
gebouwde warmtepomp. 
Dit maakt hem energie-
zuiniger, waarbij een ener-
giebesparing tot 80% op 
de energierekening voor 
warm water mogelijk is. Je 
krijgt bovendien subsidie 
van max. €650,00  van de 
overheid, wanneer je een 
warmtepompboiler laat in-
stalleren. 

ATAG introduceert de Energion warmtepompboiler: voor gezinnen van 2-5 personen en tapwa-
tercapaciteit van 100-250L. www.atagverwarming.nl/warmtepompboilers

Kozijnen, gevelbekleding, 
lamellendak

Hedendaagse slanke 
aluminium kozijnen 
in combinatie met 
aluminium gevelbe-
kleding in dezelfde 
kleur. En als je dit al-
les combineert met 
een terrasoverkap-
ping met lamellen of 
glas, dan krijg je een 
droomhuis waar al-
les bij elkaar past. Je 
geniet op al het alu-
minium 25 jaar kleur-
garantie, zelfs in ex-
treme weersomstan-
digheden.

www.aliplast.com

Vernieuwde The Essentials-collectie
COREtec® Floors pakt 
uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. 
Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijk-
ste inspiratiebron. De 
authentieke looks met 
zachte aardetonen en 
warme, donkere kleu-
ren passen perfect in 
elk interieur.

Dankzij het grote suc-
ces van de COREtec® 
visgraatvloeren in klei-
ner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor 
grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan 
je volgens verschillen-
de legpatronen instal-
leren, afhankelijk van 
wat bij jou en de ruimte 
past. Deze extra grote 
visgraatplanken lenen 
zich perfect voor grote-
re ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de kamer. www.coretec� oors.com

Hansgrohe Finoris Flex: 
ultieme flexibiliteit 

Perfecte vorm, groot comfort. Finoris Flex, de gebruiksvriendelijke wastafelmengkraan met uit-
trekbare vuistdouche maakt alles mogelijk voor het hele gezin: van je handen wassen tot de ba-
by een badje geven of spontaan je haren wassen. De oplossing om routinetaken eenvoudiger 
dan ooit te maken. Beschikbaar in mat zwart, mat wit en chroom. Ervaar het verschil en geniet 
van comfort en kwaliteit.
www.hansgrohe.nl

Zo werkt een Quooker
Een Quooker-systeem 
bestaat uit een ko-
kendwaterkraan op het 
aanrecht en een ko-
kendwaterreservoir in 
het keukenkastje. Wil 
je naast kokend wa-
ter ook genieten van 
koel bruisend en ge� l-
terd water, direct uit de 
kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. 
Dit is een gekoeldwa-
terreservoir dat, net als 
het kokendwaterreser-
voir, in je keukenkastje 
komt te staan. 

In het reservoir zitten 
twee � lters die het wa-
ter zuiveren. Aan het 
reservoir zit een kool-
zuur� es, waarmee je 
wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-
kraan kunt tappen! 

www.quooker.nl

Niva Mixed: cv-radiator met 
geïntegreerde elektrische 
weerstand
Met de Niva Mixed lan-
ceert Vasco een hydrau-
lische radiator die ook 
elektrisch kan werken. 
Een hybride radiator 
biedt twee mogelijkhe-
den: geschikt voor aan-
sluiting op een centraal 
ver warmingssysteem 
(CV) of geschikt om te 
werken op elektriciteit. 
Een hybride radiator is 
uitermate geschikt voor 
ruimtes die je snel wilt 
kunnen opwarmen, zo-
als de badkamer, als het 
centrale verwarmings-
systeem uitgeschakeld 
staat.

www.vasco.eu

Gespot op WONEN.nl



Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Douchewc: superhygiënisch

In veel Aziatische landen is het gebruik van een douchewc de normaalste zaak van de wereld. Toi-
letpapier wordt er bijna niet meer gebruikt. En als je hier goed over nadenkt, is dat ook helemaal 
niet zo gek. Een douchewc heeft namelijk verschillende voordelen boven de traditionele wc zo-
als wij hem kennen.
De douchewc reinigt je billen namelijk met water. En water is verfrissend, hygiënisch, reinigend 
en bijzonder comfortabel.

Niks overtuigt beter dan je eigen ervaring. Daarom is het verstandig een douchewc zelf te erva-
ren en uit te proberen. Geberit biedt in haar AquaClean Experience Center in Nieuwegein hier vol-
op de mogelijkheid voor.
www.geberit-aquaclean.nl

Plafond 
kroon op 
je bad-
kamer
Lekker in bad met een drankje, 
sfeerverlichting en muziekje op 
de achtergrond… en dat in een 
badkamer zónder condensvor-
ming of schimmel.

Er zijn tal van extra’s om het pla-
fond – en je hele badkamer – 
een nóg � jnere plek te maken. 
Daar staat Luxalon voor. Hun 
doel? Een mooi afgewerkt pla-
fond dat altijd perfect bij iedere 
badkamer en je wens past.
www.luxalonplafonds.nl

Keramische wastafel Fresco Beat 
Een elegante collectie 
wastafels met strakke 
vormen geschikt voor 
een moderne tijdloze 
badkamer. De kerami-
sche wastafels zijn met 
behulp van de nieuw-
ste technieken in Italië 
vervaardigd. 

Het dun vormgegeven 
keramiek geeft in com-
binatie met het Theba-
lux kastenprogramma 
Beat 2.0 je badkamer 
een fantastische uit-
straling en gebruiks-
gemak voor vele jaren.

www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort 
Touch is een ther-
mostaat met onge-
kend gebruiksgemak 
in een verblu� end 
compact en modern 
design. Door gebruik 
te maken van een 
touchscreen is de 
bediening intuïtief, 
eenvoudig en sim-
pel. De compacte af-
metingen en het mo-
derne design zorgen 
ervoor dat de ther-
mostaat probleem-
loos in elk interieur 
past. Hij kan een-
voudig worden geïn-
stalleerd en is zowel 
verkrijgbaar in een 
zwarte als witte uit-
voering.

www.intergas-verwarming.nl

Je wilt je huis verduurzamen, 
maar hoe?

Op  Huis & Energie ervaar je zelf alle mogelijke duurzame woonoplossingen, van de meest com-
fortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen. Centraal staat het Duurzaam Droom-
huis, een levensgrote modelwoning vol duurzame producten: zonneboilers, inductiekookplaten, 
isolatie en voor de deur een elektrische auto. Namens onze partner Appartement & Eigenaar kun-
nen lezers van WONEN.nl kaartjes met € 2,50 korting bestellen. 
Gebruik kortingscode 21HEAPPARTEMENT op www.huisenergie.nl

Warm beddengoed, dekens 
en plaids van allnatura

De nachten worden langzamerhand weer langer en de temperaturen dalen. Hoe � jn is het om in 
een warm, zacht bed te liggen als het buiten koeler wordt.

Behaaglijk beddengoed draagt in belangrijke mate bij aan een goede slaapkwaliteit. De stof van 
het beddengoed moet slijtvast en ademend zijn en in staat om voldoende vocht op te nemen. Ka-
toen is hiervoor bij uitstek geschikt omdat het in een groot aantal variaties kan worden gebruikt.

Slaapexpert allnatura biedt voor de herfst en de winter in de onlineshop een ruime keuze aan 
warm beddengoed en knusse dekens voor op de bank.
www.allnatura.nl



Een strandhuisje op het strand van IJmuiden is waar we dit keer mogen binnen-
kijken. Op het grote strand welteverstaan en op de eerste rij, vlakbij vijf strand-
paviljoens, waar het goed toeven is voor ontbijt, ko�  e, lunch, borrel of diner. Een 
topplek voor vakantiegangers, een topplek om als IJmuidenaren een half jaar te 
wonen. Chiny en Lolke van Huisstede, 64 en 67 jaar zijn zulke geluksvogels. Sa-
men met hond Kayra en papegaai CoCo genieten zij volop van hun strandhuisje 
midden in de natuur. Het huisje is al 24 jaar in hun bezit en nog steeds draait het 
daar op het strand om genieten.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Bij binnenkomst
,,Stap maar gewoon binnen, hoor, zand hou je 
toch”, is de tekst waar Chiny bezoekers mee ont-
vangt. Het strandhuisje van Lolke en Chiny oogt 
licht en gezellig. In zand- en waterkleuren past 
het huisje goed in de omgeving van strand en 
zee. 

Verzamelingen
Er zijn opvallend veel vuurtorens, die het interi-
eur sieren. Maar ook meeuwen, foto’s van strand-
tafereeltjes en alle edities van het verenigings-
blad De Schelp doen de strandbeleving verster-
ken. Het serviesgoed is zorgvuldig bij elkaar ge-
zocht. Blauw-wit en met een decor van schelpen, 
vissen en inktvissen. Een grote vaas met tiental-
len in 24 jaar op het strand gevonden alikruiken, 
heeft een prominente plaats.

Afvalscheiden
Chiny vertelt, alle afval te scheiden, behalve het 
groen. ,,Dat gaat bij het restafval. Maar papier, 
plastic en glas, daar hebben we verzamelcontai-
ners voor in onze voortuin”, wijst Chiny, naar het 
brede strand voor de openslaande deuren.

Geluid en beeld
Lolke vertelt over de keuze van een TV. ,,Om-
dat wij hier zo’n beetje een half jaar wonen, van-
af april tot en met september. Ik heb als een van 
weinigen op het strand, voor televisie gekozen. Ik 
kijk graag sport, van Max Verstappen tot de Tour 
en de Olympische Spelen. Met een televisie ge-
niet ik volop van al die zaken.” Chiny vult aan, dat 
er ook radio geluisterd kan worden.

Aan de muur
Een leeg laatje van hout dient als kijkkastje, twee 

planken bevatten leuke stranddetails en lichtjes. 
Er is een schilderij met een mooi strandtafereel, 
die als eyecatcher op een prominente plek hangt.

Kleurgebruik
Er is consequent gebruik gemaakt van vergrijsde 
tinten. Wit, diverse kleuren blauw, beige en grijs 
sieren het interieur. Lolke vertelt over de bed-
bank, die als het mooi weer is, gewoon uitgeklapt 
blijft. ,,Dan leven we buiten. Bij slecht weer klap-
pen we hem in en hebben we een ruime hoek-
bank”. ,,En een kacheltje zo nodig,” vult Chiny aan. 

Badkamer
Er is aan het einde van een blok strandhuisjes een 
badhuis met toilet en douche. Ook is daar de mo-
gelijkheid om de potti-potti te legen. In hun ei-
gen huisje hebben Lolke en Chiny ook een eigen 
ruime douche gerealiseerd. ,,Ik wil goed en warm 
kunnen douchen, dat vind ik erg belangrijk”, al-
dus Chiny. ,,Alles werkt naar behoren, daar zorgt 
Lolke wel voor. Zonnepanelen op het dak leveren 
de benodigde energie”.

Huisregels
,,Onder strikte voorwaarden mogen we een aan-
tal malen per jaar verhuren. Voor ons hoeft dit 
niet persé, al vinden we het wel � jn als kennissen 
meegenieten van ons paradijsje”, aldus het gast-
vrije echtpaar.

Doe het zelf
Lolke is handig en verzorgt het schilder- en tim-
merwerk. Een strandhuisje vraagt nogal wat on-
derhoud door inwerking van zon, zout en wind. 
,,Het is het allemaal meer dan waard, het is hier 
altijd leuk”, besluiten Lolke en Chiny eensgezind 
samen. 

Even binnenkijken
Zand hou je toch 
Het is hier altijd leuk



SSSSSST......
Teer weet meer!

Let goed op!

Onthulling op 

2 oktober

Uitnodiging NVM Open Huizen Dag zaterdag 2 oktober

Teer brengt de woningmarkt in beweging. Wil je weten hoe?

Reserveer voor 2 oktober een tijd op é én van onze Teer-vestigingen of via 
de website en... wij vertellen jou meer!

Voor deze dag kun je ook een afspraak maken met al onze makelaars en 
adviseurs voor advies en antwoorden op  jouw vragen op het gebied van:

Taxaties - Hypotheken - Nieuwbouw - Verhuur & Beheer

Kijk op www.teer.nl voor het volledige programma, meer informatie of
afspraken met onze adviseurs.

Beste huizenbezitter,

Bent u op zoek naar de beste balans 
tussen mooi, praktisch én betaalbaar? 
Laat ons uw ideale kast maken. 
Dan bepaalt u alles helemaal zelf!  
Materiaal, kleur, uitstraling, functie, 
indeling, vorm en formaat. En natuurlijk 
houdt u ook grip op het budget. 

Wij maken elk type kast, passend bij uw 
interieur en opbergbehoefte, zoals: 

•  Kledingkasten op maat of inbouw,  
met handige kledinglift voor de  
hoge ruimtes

•   Televisiemeubel met ingebouwde  
tv-lift om uw flatscreen te ‘verstoppen’

•  Wandmeubels met uniek ontwerp, van 
strak modern tot klassiek

•  Trapkasten, fraai ingebouwd,  
eventueel met extra voorzet-draaikast 

Zo maakt u optimaal gebruik van  
elke ruimte. Meer voorbeelden 
en informatie vindt u op  
www.vanburgsteden-meubelmakerij.nl

Daag ons uit!
Heeft u een uitdaging op het gebied 
van kasten, meubels of ‘verloren’ ruimte? 
Kom naar onze showroom of bel voor 
een afspraak bij u thuis. Dan kunnen wij 
de situatie goed beoordelen en u meteen 
adviseren. Graag tot ziens!

Met creatieve groet, 
Frank van Burgsteden

EEN KLEDING- OF TELEVISIEKAST
HELEMAAL ZOALS Ú WILT!

MEUBELMAKERIJ VAN BURGSTEDEN HEILOO
Kennemerstraatweg 536 | 1851 NH Heiloo | 072 533 77 56 

vanburgsteden.antiek@wxs.nl 
Ruim 40 jaar vakmanschap • Maatwerk • Slimme technische oplossingen  

Dichtbij voor vragen en service

072-5337756
vanburgsteden.antiek@wxs.nl

“Wij zijn zo blij met het eindresultaat. De kast is heel mooi ingebouwd, alles  
is passend, en de kast is heel handig ingedeeld, helemaal op ons afgestemd”. Afscheidingen

Door middel van panelen en andere decoratieve elementen 
kunnen we de werkplek afscheiden van de woonkamer. Ook 
zien we in het woonbeeld steeds vaker glazen wanden ver-
schijnen, die als afscheiding worden gebruikt tussen de woon- 
en werkplek. 

Kleuren
In het interieur van 2022 zal naar verwachting veel groen te 
zien zijn. We hebben behoefte aan het doorbrengen van tijd 
in de natuur en het groen uit de natuur halen we steeds va-
ker naar huis. Omdat we vooral ook op zoek zijn naar warmte 
en geborgenheid in huis, zullen ook rood- en bruintinten veel 
worden toegepast.

Minder trends
Het lijkt erop dat mensen zich bij het inrichten van hun wo-
ning steeds minder vaak laten leiden door trends, maar meer 
hun persoonlijke voorkeuren laten prevaleren. Veelal kiest 
men daarbij voor natuurlijke materialen als basis. Ook ver-
schuift het woonbeeld steeds meer richting soberheid. Het 
hoeft tegenwoordig allemaal niet meer zo weelderig te zijn, 
duurzaamheid en bescheidenheid gaan vaker de boventoon 
voeren.

De woontrends 
van volgend jaar: 
functioneel en 
persoonlijk

Was de woning vroeger de plek waar we ons kon-
den terugtrekken, tegenwoordig is de woning 
steeds vaker ook een werkplek geworden. Dat zie 
je goed terug in de woontrends voor 2022, waar-
in een functioneel gebruik van de ruimten cen-
traal staat. Maar juist omdat we nog veel meer 
tijd doorbrengen in onze eigen woning, hebben 
we ook steeds nadrukkelijker de behoefte om er 
iets heel persoonlijks van te maken.



•  Je kunt voorkomen dat maden zich nestelen 
in de vuilcontainer door er wat takken laven-
del of klimop in te leggen. Maden kunnen daar 
namelijk niet tegen, dus kun je ze op een na-
tuurlijke wijze bestrijden. Bovendien geeft la-
vendel een heerlijke geur af, dus sla je daarmee 
twee vliegen in één klap. Heb je al maden in je 
vuilcontainer? Dan helpt het om tussen het af-
val wat zout of kalk te strooien. Daarmee zorg 
je ervoor dat de larven uitdrogen, waardoor de 
overlast vanzelf verdwijnt.

• Gooi bij voorkeur geen kletsnat afval in de con-
tainer, maar laat het eerst even uitlekken. Als er 
nat afval in de vuilcontainer zit, komt het rot-
tingsproces eerder op gang en dat levert nou 
juist die vervelende geur op die je wilt voorko-
men. Is de container net geleegd? Leg dan als 
eerste wat gedroogd gras onderin. Hierdoor 
voorkom je dat vochtig afval aan de bodem 
van de container blijft plakken. Zo houd je de 
bodem goed schoon en blijft de container een-
voudig te reinigen met water en azijn of groe-
ne zeep.

Voorkom een stinkende vuilcontainer

• Baby in huis? Overweeg om te kiezen voor 
uitwasbare luiers, dat scheelt namelijk veel af-
val. Een gebruikte luier is een bron van bacte-
riën en met name in een warme periode trekt 
een vuile luier ongedierte aan. Als je luiers in 
de vuilcontainer (restafval) gooit, maak dan 
gebruik van een speciale luchtdichte zak om 
ze vooraf in te verpakken, Je voorkomt hier-

mee enerzijds dat de stank van de luier zich 
kan verspreiden, anderzijds hou je ook onge-
dierte ermee op afstand.

•  Vliegen komen af op alles wat wij weggooi-
en maar voor hen nog eetbaar is. Maar daar-
door krijg je ook maden, dus vliegen wil je zo 
veel mogelijk voorkomen. Sluit de vuilcontai-

ner dus na elk gebruik goed af. Leg desnoods 
een steen op het deksel, zodat vliegen abso-
luut geen ingang weten te vinden. Een ex-
tra truc is het ophangen van wat mottenbal-
len aan het handvat van de container. Doe ze 
in een afgeknipt stuk panty en hang het aan 
het deksel van de bak. Vliegen blijven weg bij 
mottenballen en dus ook uit de vuilcontainer.

Een aparte rolcontainer voor groente-, fruit- 
en tuinafval (GFT), eentje voor plastic, me-
taal en drankverpakkingen en nog eentje 
voor het restafval. Maar al die vuilcontainers 
worden slechts eens in de paar weken ge-
leegd. Dan bestaat het risico dat ongedier-
te zich in de bakken gaan nestelen. Met na-
me de bak voor het GFT kan daardoor � ink 
gaan stinken. Verhalen over rondkruipende 
maden en kwalijke geuren worden regelma-
tig opgetekend, maar hoe voorkom je dit al-
les op eenvoudige wijze? Enkele tips!

Maatlat 19 K • Limmen • tel. 072 785 3900
www.rapidcleancoating.nl

info@rapidcleancoating.nl

SPECIALISTISCH 
REINIGEN EN LANGDURIG 
BESCHERMEN VAN 
GEVELS DOOR MIDDEL 
VAN NANOTECHNOLOGIE

Sneller schoon én beschermd 
met Rapid Clean Coating

We hebben het al eens eerder over dit bedrijf gehad; een jong bedrijf met ge-
motiveerde ondernemers die er alles aan gelegen is tevreden klanten te wer-
ven en te behouden. Dat is immers je mooiste reclame, om nog meer tevreden 
klanten binnen te halen. We hebben het hier over Jeroen de Kwaadsteniet en 
Steven Boon, die intussen al bijna vier jaar zelfstandige ondernemers zijn on-
der de naam Rapid Clean Coating.

Zij zijn specialisten op het gebied van het reini-
gen en langdurig beschermen met nanotech-
nologie van houten, kunststof, Trespa en ge-
metselde stenen gevels. Dit doen ze ook nog 
eens met een ecologische blik en ze werken 
alleen met biologisch afbreekbare reinigings-
middelen en duurzame nanocoatings. Het re-
sultaat kan zeker verblu� end genoemd wor-
den en er voor jaren als nieuw uitzien. Best de 
moeite waard een vrijblijvend proefstuk aan 
uw gevel aan te vragen via info@rapidclean-
coating.nl of even te bellen naar Jeroen (06 
11723622) of Steven (06 27834913). Vooraf al-
vast de eyeopener bekijken? Via www.rapid-
cleancoating.nl is dat mogelijk.

Nieuw in hun werkwijze is de aanpak van ter-
rassen, opritten en luxueuze ingangen zo-
als bij hotels en bedrijven. De aanpak van Ra-
pid Clean Coating mag zelfs revolutionair ge-
noemd worden, gezien de reacties. Zo zien bo-
vengenoemde reinigingsvoorbeelden er na 
reiniging en behandeling weer als nieuw uit. 
Trouwens, ook gepoedercoate aluminium en 
kunststof kozijnen behandelen ze, nadat de ja-
ren van veroudering zich gaan prijsgeven en 
Rapid Clean Coating ze als nieuw tevoorschijn 
laat komen. Bellen naar de vestiging in Lim-
men (072 7853900) is nog een mogelijkheid 
om wijzer te worden!



Zo maak je de tuin 
klaar voor de winter

Het einde van het jaar komt in zicht en dat houdt in dat het tijd wordt om al-
vast na te denken over hoe je de tuin volgend jaar wilt hebben. Een mooie tuin 
ontstaat niet vanzelf en vraagt het hele jaar door om aandacht. Bovendien 
moet je altijd een aantal maanden vooruit denken, want een bonte bloemen-
pracht in het voorjaar creëer je eigenlijk al in het najaar.

De bollen de grond in
Vroeg in het voorjaar kun je genieten van mooie 
kleuren en heerlijke geuren, als je ervoor zorgt 
dat de bollen op tijd de grond in gaan. Het bes-
te doe je dat in de maand november. In elk ge-
val voordat het gaat vriezen. De koude winter-
maanden hebben de bollen nodig om zich ste-
vig in de grond te kunnen wortelen. Hoe beter 
het wortelgestel ontwikkeld is, hoe mooier de 
plant in het voorjaar zal bloeien. Bij het planten 
van de bollen houd je een diepte aan van drie 
keer de hoogte van de bol. Zet de bollen op een 
onderlinge afstand van elkaar die gelijk is aan 
drie keer de dikte van de bol. Zo krijg je over 
een aantal maanden een prachtig bollenveldje 
in je tuin. Stop de bollen met de punt omhoog 
in de grond, dek ze goed af met aarde en geef 
water als de grond droog is.

Het gazon onderhouden
In de winterperiode heeft het gazon vrijwel 
geen onderhoud nodig. Grasplantjes groeien 
namelijk vrijwel niet bij temperaturen onder de 
vijf graden Celsius. In een warme winterperio-
de, waarbij het kwik niet beneden de acht gra-
den komt, zul je het wel af en toe moeten maai-
en. Maar gewoonlijk zul je de laatste regulie-
re maaibeurt meestal in november uitvoeren. 

Maai het gras de laatste keer tot een lengte van 
vier centimeter. Een ander punt van aandacht 
in de herfst is het beschermen van het gazon 
tegen de vallende bladeren. Hier en daar een 
dwarrelend blad is geen probleem, maar als de 
bladeren massaal op het gazon belanden, vor-
men ze een laag die ervoor zorgt dat de gras-
plantjes kunnen stikken. Gebruik een grashark 
om de bladeren steeds van het gazon te verwij-
deren. Bewaar de bladeren wel, want ze komen 
elders in de tuin goed van pas.

Kwetsbare planten beschermen tegen vorst
Niet elke plant kan goed tegen vorst. Het zou 
zonde zijn als je planten het begeven in een 
wat langere koude periode, dus is het zaak ze 
goed tegen de vorst te beschermen. Daar kun 
je die afgevallen bladeren goed bij gebruiken. 
Door ze rond de stam op de grond te leggen, 
bescherm je de plant enigszins tegen de vorst. 
Maak de laag overigens niet te dik, want dat 
trekt ongedierte aan. Ook kan er bij een te dik-
ke laag bladeren sprake zijn van schimmelvor-
ming. Je kunt ook een constructie van jute rond 
de stammen van de planten binden om hetzelf-
de e� ect te bereiken. Stop er wat stro tussen en 
je hebt een prima vorstbeschermer.

BLOEMBOLLEN…
PLANT ZE NU !!

Prachtig assortiment 
voorjaarsbloeiende bloembollen!!

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef

Industrieterrein ‘ DeWeidjes’
Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’

Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur

Schouwen – Haarden - Kachels

NU
SPECIALE

AANBIEDING
van 1695,-

voor 1450,-
Zolang de 

voorraad strekt

Kom 
vrijblijvend 

langs in onze 
gezellige 

showroom!
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Door Henk de Reus

Als je Ben voor het eerst ziet, denk je 
zeker niet met een 93-jarige te 
maken te hebben. Zijn uiterlijk doet 
denken aan iemand van midden 
zeventig. Hij is nog rap in de benen 
en loopt dagelijks een rondje van 
twintig minuten. Thea oogt even-
eens jonger. Ze is kwiek en is nog 
heel helder van geest.

Poppenkast
Ben wordt in 1951 door de congre-
gatie van de ‘Broeders van Maas-
tricht’ bij een lagere jongensschool 
in Amsterdam-West gedetacheerd. 
Ben: ,,Met 48 leerlingen in de klas 
was mijn credo ‘Jongens doe je best, 
want dan mag je zaterdag poppen-
kast komen kijken’. De poppenkast 
had ik zelf in elkaar geknutseld. Het 
ding deed wonderen. Omdat de 
kinderen naar de zaterdag uitkeken 
waren ze altijd bij de les.” Ben speelt 
op school ook de rol van Sinterklaas, 
clown en mimespeler.

Onderwijs aan doveninstituut
In 1954 vraagt men een onderwijzer 
bij een basisschool voor dove en 

slechthorende kinderen in St. 
Michielsgestel. De algemeen overste 
vraagt aan Ben of deze baan hem 
trekt. Als deze aangeeft geen erva-
ring te hebben met het lesgeven aan 
dove en slechthorende kinderen is 
het antwoord van de algemeen 
overste simpelweg ‘Dat leren ze je 
daar wel’.

Ben vertelt: ,,Het was in het begin 
best moeilijk. De bedoeling was 
kinderen te begeleiden zodat ze 
later aan de maatschappij konden 
deelnemen. Het beroep ‘tolk Neder-
landse gebarentaal’ bestond in die 
tijd nog niet. Ik probeerde goed op 
te letten en te begrijpen wat de 
kinderen zeiden. Liplezen en duide-
lijk articuleren stond voorop. Ik 
volgde een opleiding logopedie en 
akoepedie omdat je moet weten hoe 
spraakklanken gevormd worden. Ik 
groeide er langzaam in en bedacht 
zelf allerlei trucjes en gebaren om de 
kinderen duidelijk te maken wat ik 
zei.” Dan trekt hij een ‘oei-oei-gezicht 
en maakt van zijn hand dicht bij zijn 
mond een letter ‘L’. ,,Dit gebaar bete-
kende ‘Pas op hoor, want ik weet dat 
je liegt’. Eén leerling die nog wat 

gehoorresten had fungeerde als tolk 
als ik een leerling niet goed had 
verstaan.”

Na een paar jaar vraagt men Ben of 
hij alle klassen les wil geven in licha-
melijke expressie, oftewel het 
uitdrukken van gevoelens. Ben: ,,Bij 
doven is de taalgevoelswaarde 
achtergebleven. Een kind kan 
bijvoorbeeld zeggen ‘Ik ben 
bedroefd’, of ‘Ik schrik van je’, maar 
als de bijpassende expressie niet van 
de houding en het gezicht zijn af te 
lezen kan de opmerking neutraal en 
minder duidelijk overkomen. Ik 
volgde een mimeopleiding bij 
pantomimespeler Rob van Reijn om 
expressie over te kunnen brengen.”

Bewegingsonderwijs
Later komt het verzoek of Ben de 
leerlingen van het voortgezet onder-
wijs ook bewegingsexpressie wil 
bijbrengen in de vorm van modern 
ballet. Ben: ,,Om dit verantwoord te 
kunnen doen besloot ik een drieja-
rige opleiding modern ballet te 
volgen. Ik was de enige man tussen 
achttien dames. Ballet is een prima 
middel om gevoelens via beweging 

naar buiten te brengen. In de klas 
oefende ik met m’n leerlingen voor 
de spiegel. Ik paste ballet toe in 
samenhang met muziek en had 
hiermee succes.” Dat hij nog steeds 
lenig is laat Ben zien door wat snelle 
overstap danspasjes te maken en op 
één been een ballet attitude pose te 
demonstreren. Een pas de deux met 
Thea zit er niet in sinds zij schade 
opliep tijdens een operatie. Ben 
vervolgt: ,,Muziek en dans stonden 
in dienst van hoortraining. Door 
hoge en lage tonen, langzame en 
snelle tonen en hard en zacht 
worden accenten voelbaar gemaakt. 
Ik gebruikte onder andere slaginstru-
menten en de melodica. Het ritme 
en het accent stonden in dienst van 
het spreken.”

Met zijn bewegingsonderwijs is Ben 
een pionier. Hij vertelt dat de 
methode landelijk en internationaal 
aandacht trok. ,,Ik gaf eens een 
demonstratie in Boedapest. Ik kende 

geen woord Hongaars, maar kon 
puur op mimiek goed met de dove 
kinderen communiceren.” Dan, met 
een grijns op het gezicht: ,,Om het 
de leerkrachten daar uit te leggen 
was een stuk ingewikkelder. Hier-
voor was een tolk nodig.”

Balletles
Thea treedt op zeventienjarige leef-
tijd toe tot de Zusters van Choor-
straat in Den Bosch en geeft les aan 
hetzelfde doveninstituut als Ben, 
maar dan aan de kleuters en de 
meisjes van de basisschool. Als men 
haar vraagt om bewegingsonderwijs 
aan de meisjes te geven en haar 
adviseert hiervoor balletlessen te 
nemen bij Ben, stemt ze in. Thea in 
een strak balletpakje en Ben in z’n 
maillot oefenen samen in het muzie-
klokaal. De contouren van de strakke 
balletout�t maken duidelijk dat de 
Schepper het verschil tussen man en 
vrouw niet bij één rib had gelaten. 
Thea: ,,De buitenwereld dacht er het 
zijne van en vond dit kennelijk de kat 
op het spek binden, maar we 
hebben nooit toegegeven aan onze 
gevoelens en bleven trouw aan onze 
gelofte. Door de jaren heen groeiden 
we naar elkaar toe. De buitenwereld 
had hier problemen mee. Het heeft 
onze wens om te gaan trouwen 
vervroegd.”

Andere baan
Aan het einde van het schooljaar 
1973 vertrekken Ben en Thea naar 
Amsterdam. Hier werkt Ben nog 
jaren op de J.C. Ammanschool (een 
basisschool voor dove kinderen). 
Thea werkt nog twintig jaar op de 
Mgr. Hermusschool voor slechtho-

rende kinderen. Thea: ,,Om te 
kunnen trouwen moesten we door 
de paus ontheven worden van de 
gelofte die wij bij onze intreding 

hadden afgelegd. Het huwelijk vindt 
plaats in 1973. Ben en Thea krijgen 
twee zonen. Inmiddels is de familie 
uitgebreid met drie kleinkinderen. 
Ben werkt tot 1987 aan de Amman-
school en gaat op z’n 60ste met 
vervroegd pensioen. Hierna geeft hij 
op meerdere plekken in de wereld 
lezingen over de methode die hij zelf 
ontwikkeld had. Zo belandt hij in 
Paramaribo, Hamburg, Madagaskar, 
Noorwegen en Amerika. Op zijn 
72ste vindt hij het welletjes en zet hij 
hier een punt achter.

Het echtpaar verhuisde 45 jaar terug 
naar Castricum en heeft er inmiddels 
48 gelukkige huwelijksjaren 
opzitten. Waar de combinatie kloos-
terleven en balletles al niet toe kan 
leiden...

Castricum - Ben (93) en Thea (85) kiezen in hun jonge jaren voor het kloosterleven. Ze worden beiden op een 
school voor dove leerlingen gedetacheerd. Ben geeft er de jongens les en Thea de meisjes. Als Thea later van 
Ben balletles krijgt slaat de vonk over. Inmiddels hebben ze er 48 gelukkige huwelijksjaren opzitten.

Kloosterleven en balletles brengen Ben en Thea bij elkaar

Ben en Thea hebben er inmiddels 48 gelukkige huwelijksjaren opzitten. Foto: Henk de Reus

Ben toont het gebaar waarmee jokken 
werd aangeduid. Foto: Henk de Reus

Ben geeft Thea balletles (1969). Foto: aangeleverd

Ben leert zijn klas dans- en expressieoefeningen voor de spiegel (1970). Foto: aangeleverd

Ben laat zien dat hij de balletposes 
nog altijd niet verleerd is. 
Foto: Henk de Reus
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. aan elkaar geschakelde computers; 7.
bedrijfsjournalistiek; 12. ten aanzien van (afk.); 13. vader of
moeder; 14. ongebonden; 15. openbaar vervoer (afk.); 17.
graafschap in Engeland; 19. metaal; 21. rivier in Italië; 22.
projectieplaatje; 24. plaats in Zuid-Holland; 27. waagstuk
(kans); 28. uiting van blijdschap; 30. voorzetsel; 31. binnen-
vaartschip; 32. soort wijnglas; 33. halsboord; 35. smeuïg en
zacht; 37. explosief; 38. haarstukje; 41. lengtemaat op zee;
42. vechtsport; 44. militair voertuig; 46. fiets (Zuid-Ned.); 47.
boerenplaats; 48. Brussels bier; 49. dierenverblijf; 50. var-
kensvlees; 52. deel van de voet; 54. vrouw van adel; 56. iso-
latieschuim; 58. aardappelen oogsten; 61. lage vrouwenstem;
62. getuigenis (verklaring); 64. hoogste punt van een dak; 65.
paarsachtige kleur; 67. drankenbuffet; 68. uitroep van een
schildwacht; 70. kunstgreep (draai); 72. straalvliegtuig; 73.
afdekmiddel voor kaas; 76. Nederlandse luchtvaartmaat-
schappij (afk.); 77. oosterlengte (afk.); 78. dierenvacht; 79.
bladader; 81. muzieknoot; 82. deel van een etmaal; 83.
natuurkundige eenheid; 84. lidwoord; 86. naaktloperij; 87. trio.

Verticaal 1. ongelukkig lot; 2. bekende Nederlandse motor-
race; 3. gat in het ijs; 4. wild zwijn; 5. vissersvaartuig; 6. inval
(ingeving; 7. deel van een week; 8. vangwerktuig; 9. duw of
zet; 10. loofboom; 11. moeilijk en slepend lopen; 16. over
(langs); 18. deel van een voetbalschoen; 20. verpakkingsmid-
del; 21. aardkluit; 23. deel van en auto; 25. slaginstrument;
26. spoorstaaf; 27. berggeit; 29. Haags nagerecht; 32. tropi-
sche vrucht; 34. waterloop; 36. steenkool ontginning; 37.
kogelvormig; 39. waterroofdier; 40. kweken; 42. bokaal; 43.
verdieping; 45. kostuum; 46. reuzel (smeermiddel); 51.
katoentje in olielamp; 53. geologisch tijdvak; 54. historisch
zeilschip; 55. mestvocht; 56. drukmachine; 56. Indisch volks-
voedsel; 59. christelijke omroep (afk.); 60. gewoon en gang-
baar; 62. hondenbezitter; 63. onder invloed van drugs; 66.
dun en mager; 67. grote danspartij; 69. Engels bier; 71. tel-
woord; 73. kleine vrucht; 74. aan diggelen; 75. groentesoort;
78. voorgevel van en huis; 80. sprookjesfiguur; 82. universi-
tair docent (afk.); 85. deel van bijbel (afk.).
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Gewoonlijk wordt dit koor gevormd 
door deelnemers uit de hele regio: 
Heemskerk, Beverwijk, Alkmaar, 
Bergen, Heiloo, Limmen, Uitgeest, 
Akersloot en Castricum. Ook voor 
het aanstaande kerstproject/-
concert heeft men een gevarieerd 
repertoire samengesteld. Het 
programma bevat composities van 
Mozart, Saint Saens, John Rutter en 

anderen. Tijdens de afgelopen jaren 
verschenen meerdere professionele 
dvd’s en cd’s van deze concerten 
verschenen. Ed Taylor (Beverwijk) en 
zijn �lmcrew hebben dit 
gerealiseerd.

Begeleider en dirigent
Pianist is Gijs Braakman, de vaste 
begeleider. Naast zijn taak als docent 

bij de Muziekschool Uitgeest en 
elders is hij ook de muzikaal leider 
van het koor Take it Easy (Beverwijk). 
Dirigent is Cees Brugman. Gedu-
rende vele jaren was hij dirigent van 
bekende orkesten en koren waarmee 
hij concerten heeft gegeven in 
binnen- en buitenland, evenals voor 
radio en televisie. Thans is hij actief 
als dirigent, arrangeur en muziekre-
censent. Tijdens de laatste jaren 
heeft hij succesvol projectkoren 
geleid in Castricum, Limmen en 
Heiloo.

Repetities
De repetities vinden plaats vanaf 
zaterdag 13 november in de sfeer-
volle Protestantse Kerk Limmen 
(naast de Hortus) van 10.00 tot 12.30 
uur. Het kerstconcert zelf is op 
zondag 19 december in de Protes-
tantse Kerk Castricum (Dorpskerk) 
om 14.30 uur. Medewerking wordt 
verleend door Walther Deubel 
(tenor), Andrine Stal (�uit) en Johan 
Breetveld (cornet).

Deelnemen
De kosten voor de deelnemers 
bedragen slechts 50 euro. Belang-
stellenden kunnen zich via de 
website www.projectkoor-castricum.
nl aanmelden. De inschrijving sluit 
op 15 oktober. Op de website staat 
uitvoerige informatie over het koor, 
het repertoire, de dirigent, de pianist 
en de solisten. Ook zijn diverse 
concertopnames hier te vinden. 
Eventuele verdere informatie is via 
e-mailadres pkckoor@gmail.com 
verkrijgbaar.

Opnieuw veelzijdig kerstproject 
van Projectkoor Castricum
Castricum - Vorig jaar kon Projectkoor Castricum door de coronamaatre-
gelen geen concerten organiseren. Voor dit jaar staat echter weer een 
sprankelend kerstconcert in de planning. Het Projectkoor Castricum 
heeft sinds 2010 al diverse succesvolle projecten gerealiseerd. Dat resul-
teerde in zeven uitverkochte kerstconcerten en vier bijzondere projecten 
in het voorjaar.

Het kerstconcert van Projectkoor Castricum in 2017. Foto: aangeleverd

Vrijwilligerswerk zit Brie�es in het 
bloed. Al op 15-jarige leeftijd zette hij 
zich in voor het speeltuinwezen. 
De afgelopen 45 jaar is hij onder 
meer actief geweest voor de vereni-
ging Speeltuin Kindervreugd, speel-
tuinvereniging Het Oosterkwartier en 
de vereniging Speeltuin Haarlem-
Oost, allemaal in Haarlem. Het 

Kapittel voor de Civiele Orden, de 
organisatie die over de Koninklijke 
onderscheidingen gaat, heeft Marcel 
Brie�es gekwali�ceerd als iemand die 
zich geruime tijd ten bate van de 
samenleving heeft ingespannen of 
anderen heeft aangezet om zich in te 
spannen. De uitreiking vond bij hem 
thuis plaats.

Limmen - Marcel Brie�es is benoemd tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. De versierselen, behorend bij deze onderscheiding, werden hem 
maandagmiddag door burgemeester Toon Mans uitgereikt.

Koninklijke onderscheiding 
voor Marcel Briefjes

Marcel Brie�es kreeg maandagmiddag te horen dat hij is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Foto: Nico Lute
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LEZERSPOST

Enige tijd geleden stond in de krant een berichtje over het hebben van 
een groene tuin. Heel actueel, omdat men toch veel ‘stenen’ tuinen ziet, 
helaas. Er kwamen veel reacties binnen. Wekelijks stonden in de krant 
mooie foto’s van natuurlijke tuinen, klein en groot. Het initiatief kwam van 
Ans Pelzer (fotograaf, organisator), Wiek de Keijser (stadstuinder) en 
Bärbel Böhling (landschapsontwerper). Ter afsluiting  was er afgelopen 
weekend  een bijeenkomst in de Tuin van kapitein Rommel, met ‘echte’ 
tuinliefhebbers. Ik wil graag de initiatiefnemers bedanken voor hun 
kennis, adviezen, enthousiasme, tijd etc. Dank.

Petra Fillet

Groene tuinen

In zijn ingezonden brief van 15 september bagatelliseert Herman Sterken 
de urgentie van klimaatmaatregelen. ,,Hoho, rustig aan. Zo somber is het 
niet”, schrijft hij. Hij is als de critici destijds van maatregelen tegen zure 
regen. Zo somber was het toch niet, want er waren toch ook bossen die 
níet te lijden hadden van zure regen? En zouden we wel kunnen blijven 
autorijden en zouden we niet op kosten gejaagd worden? Intussen heeft 
iedereen een katalysator onder de auto, is de zwavel uit de benzine 
verdwenen, is er low-NOx technologie, en vooral: weet de jeugd van 
tegenwoordig niet meer wat zure regen is. Laten we zorgen dat de jeugd 
van de tweede helft van deze eeuw ook niet meer weet wat klimaatop-
warming is. Het klimaatprobleem is zwaarder dan het probleem van de 
zure regen destijds, en er is dan ook een grote inspanning nodig van 
iedereen, met pijnlijke keuzes. Maar het kan. En vooral: het moet.

Hans Disselhorst, Castricum

Klimaatverandering

Door Aart Tóth

Zo brengt hij de bestelde kaas in 
Akersloot, Aerdenhout, Bakkum, 
Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, 
Driehuis, Haarlem, Heemstede, 
Heemskerk, Heiloo, Limmen, Over-
veen, Santpoort, Uitgeest, Velser-
broek, Velsen-Noord en -Zuid en 
ook nog IJmuiden. De formule is 
simpel maar uiterst klantvriendelijk. 
Je bestelt je kaas via de website, 
waar je de keuze hebt uit onder 
meer boerenkaas, Goudse kaas, 
geitenkaas, kruidenkaas en vele 
specialiteiten. Is de keuze moeilijk? 
Geen probleem, dan bestel je een 
proefpakket. De bestellingen 
worden vanaf 20 euro gratis thuis-
bezorgd. Bestellen kan de hele week 
tot maandag 23.00 uur, op dinsdag-
ochtend wordt de kaas vers 
gesneden en dezelfde dag bezorgd!
Neem de proef op de som, kijk op 
de website en laat de verbazing 
toeslaan!

Kaas vers van ’t mes thuisbezorgd
Akersloot - Hij stapte in de voetsporen van zijn opa: Robert Jan Weijers 
uit Akersloot pakt uit met heerlijke kaas vers van ‘t mes en ook nog thuis-
bezorgd. Zijn opa deed dat in de regio Haarlem per bak�ets, maar het 
werkgebied van www.kaasbezorger.nl is wat groter en met een speciaal 
ingerichte bestelbus.

Robert Jan Weijers bezorgt de kaas 
direct aan huis. Foto: aangeleverd

Wegens de verwachte drukte vraagt 
men dit jaar aan de klanten om 
zoveel mogelijk al vóór de actiedag 
langs te komen in de winkel. Danny 
de Graaf: ,,Wij denken graag mee om 
optimaal de twintig procent korting 
aan te bieden zolang de actiedag 
nog niet voorbij is. Uit vorige jaren 
hebben we geleerd dat sommige 
dagen zo druk zijn dat wij met man 
en macht iedereen probeerden te 
helpen. We willen graag alle tijd 

nemen voor onze klanten en het is 
natuurlijk niet wenselijk als de winkel 
vol staat met mensen die moeten 
wachten. We zetten uiteraard onze 
volledige personeelscapaciteit in om 
dit te voorkomen.’’ Op de maandagen 
is de winkel gesloten. De dagaanbie-
dingen kunnen dan echter wel via de 
webshop besteld worden. In deze 
webshop zijn alle dagaanbieding het 
gehele etmaal te vinden. Door de 
huidige schaarste en lange lever-

tijden heeft Expert Castricum voor 
alle actiedagen de magazijnen vol 
gezet om niemand teleur te hoeven 
stellen. Bijna alle producten doen 
mee, dus volop voordeel! Houd de 
actie goed in de gaten, want iedere 
dag is een andere productgroep aan 
de beurt. Vaak nog in combinatie 
met vele andere kortingen. Om te 
voorkomen dat u de aanbieding 
mist, raadt men iedereen aan om 
gewoon zo snel mogelijk naar de 
winkel aan de Torenstraat 54 te 
komen en het voordeel te pakken. 
Uiteraard kan men de producten ook 
op de dag van de actie online 
bestellen. De bestelling wordt vervol-
gens aan huis geleverd.

Castricum - Ook dit jaar houdt Expert Castricum het Korting Festival. Na 
het succes van vorig jaar geeft Expert Castricum opnieuw twee weken 
lang iedere dag twintig procent korting op een complete artikelgroep. 
Het Korting Festival startte op 20 september en duurt tot en met 3 
oktober.

Korting Festival bij Expert Castricum

Door Aart Tóth

Castricum aan Zee - Ondernemers-
vereniging Castricum (OVC) dacht er 
goed aan te doen, met de versoepe-
ling van de COVID-regels, onderne-
mers en politiek in een onge-
dwongen sfeer te laten samen-
komen. Dat gebeurde op uitnodiging 

van de OVC met een voortre�elijk 
verzorgde barbecue bij strandpavil-
joen Zeezicht op vrijdagavond. 
Gespreksonderwerpen genoeg, zoals 
de pilot autoluw dorpshart, achter-
blijvende woningbouw, �excontai-
ners, uitstraling dorpshart en meer. 
Onder het genot van een drankje en 
al dan niet vegetarische hapjes 

werden in een gemoedelijke sfeer 
hier en daar wat noten gekraakt. De 
avond werd afgesloten met een 
vragenrondje aan wethouder Ron de 
Haan, die gestelde vragen probleem-
loos wist te beantwoorden. Kortom, 
een geslaagd initiatief om de wegen 
te bekorten in een gemoedelijke 
sfeer. Voor herhaling vatbaar.

Ondernemers en politiek 
ontmoeten elkaar bij de barbecue

Wethouder Ron de Haan in de bloemen na succesvolle vraagstelling, met voorzitter OVC Leo van Schoonhoven. Foto: Aart Tóth

Castricum - Enthousiaste mensen 
van Transitie Castricum en de Groene 
Kerk houden weer een open atelier. 
Op woensdag 29 september van 
14.00 tot 17.00 uur gaan ze net als 
vorig jaar samen SAKKIE’z maken. 
Dat gebeurt in gebouw De Schakel 
naast de dorpskerk aan het Kerkpad 
1. Wat is een SAKKIE? Dat is een duur-
zame verpakking in plaats van plastic 
zakjes of papier. Verpak je appels, 
champignons etc. in een vrolijk zelf-
gemaakt SAKKIE van hergebruikt 
textiel. Ben je handig met de naaima-
chine of wil je dat leren? Kom dan 
gezellig samen SAKKIE’z naaien. Juist 
in deze tijd kan het heerlijk zijn iets 

positiefs te creëren met elkaar.
Er zijn drie naaimachines en drie 
ervaren naaisters. Je kunt helpen met 
knippen, koordjes rijgen en naaien. 
Je kunt ook helpen door textiel te 
verzamelen: dunne stof en graag 
kleurig: bloemetjes en ruitjes doen 
het heel goed. En machine garen en 
koordjes zijn welkom. De SAKKIE’z 
die men deze dag maakt, geeft men 
weg met een boodschap: ‘Zorgen 
voor de aarde doen we samen: alle 
beetjes helpen!’ Belangstellenden 
kunnen zich voor deze activiteit via 
het e-mailadres marleen.heeman@
transitiecastricum.nl aanmelden voor 
deelname.

Kom samen SAKKIE’z maken

Castricum - De gemeente gaat 
ouders helpen die door de toesla-
gena�aire in de problemen zijn 
gekomen. Dit zijn mensen die onte-
recht kinderopvangtoeslag moesten 
terugbetalen aan de Belastingdienst. 
Hierdoor zijn ze mogelijk in de �nan-
ciële, psychische of sociale 
problemen gekomen. Zij hebben 
een brief van de gemeente 
gekregen, zodat ze een hulpafspraak 
kunnen maken. Er is nog een groep 
mensen die wél schade heeft 
geleden door de toeslagena�aire, 
maar die niet bekend is bij de 

gemeente. De gemeente doet een 
oproep aan deze mensen om zich te 
melden. Onlangs zijn brieven naar 
de gedupeerde ouders van de 
toeslagena�aire verstuurd. Hierin 
stond dat ze contact kunnen 
opnemen met hun gemeente. De 
specialisten binnen de gemeente 
bieden hulp op het gebied van 
wonen, zorg, werk, schulden, gezin 
en opvoeding. Ze helpen ook met 
uitstel van betalingen en (onder 
voorwaarden) kwijtschelding van 
schulden bij de gemeente. Bent u in 
de problemen gekomen door de 

toeslagena�aire en woont u in de 
gemeente Castricum? Meldt u zich 
dan eerst bij De Belastingdienst via 
services.belastingdienst.nl/
toeslagen-herstel en dan bij de 
gemeente door te bellen naar 
140251 (zonder netnummer, kies 
optie 1) of door een e-mail naar
hersteloperatie@castricum.nl te 
sturen. De gemeente maakt een 
afspraak met u, waarna u samen kijkt 
hoe uw problemen kunnen worden 
opgelost. Blijf niet zitten met uw 
vragen, neem contact op met uw 
gemeente.

Gemeente biedt hulp aan 
gedupeerden toeslagenaffaire





28 inderegio.nl • 22 september 2021SPORT

De 11-jarige Elise was even sprake-
loos toen de brief met de uitnodiging 
vorige week thuis op tafel lag. Elise is 
normaal vrij nuchter, maar hier was 
ze even beduusd van. ,,Oh!”, was haar 
eerste reactie. Vader Bert en moeder 
Esther vroegen zich af of ze het 
eigenlijk wel leuk vond. ,,Ja, ja hoor, 
erg leuk zelfs”, sprak ze met glinste-
rende ogen. Die nuchterheid is een 
goeie eigenschap van Elise. Ze heeft 
trouwens meer goede eigen-
schappen. Elise is namelijk erg 
gedreven en doet altijd haar best. 
Haar sterke punten zijn haar trap-
techniek, haar passeerbewegingen 

en Elise is bijna perfect tweebenig. 
Dat is vrij zeldzaam. Elise neemt om 
die reden vaak de corners in het 
team. Die brengt ze dan strak en feil-
loos voor de goal. Zaterdag nog nam 
ze de corner waar de 1- 0 uit kwam! 
Als meisje in een team met verder 
jongens staat ze goed haar 
‘mannetje’. Ruim voor de training is 
ze al druk in de weer met de bal, vaak 
met trainingsmaatje Casper samen, 
ook zo’n gedreven speler die altijd 
goed zijn best doet, net als Elise. Elise 
traint, net als hij, met een lach op 
haar gezicht, maar altijd serieus. 
Spelplezier en willen leren, dat straalt 

ze uit. Elise is een heel �jne speelster 
in het team O13-2. Wie weet hoever 
ze kan komen. Zet hem op Elise!

Elise Llama (FC Castricum) krijgt 
uitnodiging voor Noord-Hollandselectie
Castricum - Veel jonge voetballers dromen ervan om profvoetballer te 
worden, maar het is maar voor weinigen weggelegd. Voor Elise Llama, 
speelster van FC Castricum O13-2, komt die droom nu een stap dichterbij. 
De KNVB heeft Elise namelijk opgenomen in de voorselectie van Noord-
Holland. De uitnodiging betekent dat Elise gaat meetrainen met de O12 
selectie van Noord-Holland.

Elise gaat meetrainen met de O12 
selectie van Noord-Holland. 
Foto: aangeleverd

Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen 
heeft weliswaar vorige week de 
wekelijkse tijdrit weer op zijn naam 
weten te zetten, Sem Beentjes was 
echter de smaakmaker van de avond. 
Dat Verdonk junior als snelste �nisht, 
is tegenwoordig gebruikelijk 
wanneer hij aan het vertrek staat en 
verschoond blijft van pech. De 
nummer twee in de uitslag Sem 
Beentjes bleef met zijn 50.09 
minuten ruim binnen de minuut van 
de tijd van 49.17 minuten voor Henk 

Verdonk junior. (lees op www.castri-
cummer.nl het uitgebreide verslag 
van deze tijdrit)

Uitslag:
1. Henk Verdonk junior, Egmond 
Binnen (49.17 min); 2. Sem Beentjes, 
Limmen (50.09 min); 3. Bob Scholten, 
Akersloot (50.39 min); 4. Wout Bakker, 
Heiloo (51.10 min); 5. Ron Boender-
maker, Egmond aan Zee (53.49 min); 
6. Henk Jan Verdonk senior, Egmond 
aan den Hoef (57.20 min); 7. Alex 
Hageman, Limmen (57.55 min).

Mountainbiker Sem Beentjes is 
de smaakmaker van de tijdrit

Door Joop Bakker

In de eerste helft zette FCC veel druk 
op de helft van de tegenstander. 
Nog geen vier minuten gespeeld en 
de bal ligt al op de stip bij Sporting 
Krommenie. Een mooie steekpass 
van Jeroen Mooy naar Sebastiaan 
Weber die hem keurig a�egt naar 
Elario Zweet en voordat hij kan 
schieten wordt hij neergehaald in 
het strafschopgebied. De penalty 
wordt door Elario Zweet genomen 
en snoeihard in de linker hoek inge-
schoten; 0-1. In de 24ste minuut een 
aanval over links, Elario Zweet maakt 
een prachtige passeeractie en speelt 
in de zestien Tjidde Geerts aan, die 
de bal feilloos in de rechterhoek 
schiet; 0-2. FCC blijft druk zetten, 
nog geen twaalf minuten later een 
aanval over de rechterkant. Bart 
Kornblum komt in de zestien en valt/

struikelt over een tegenstander. 
Vervolgens neemt Erwin
van Velzen de bal over en wordt 
stevig neergehaald, wederom een 
penalty voor FCC. De penalty wordt 
door Elario Zweet genomen en puik 
in de rechterhoek geschoten; 0-3. 
Met deze stand ging FCC ook rusten.
In de tweede helft liep FCC verder 
uit. Nog geen vijf minuten gespeeld 
en een uitgooi op Elario
Zweet. Hij had zich prima vrij 
gespeeld en maakte met een knoert-
hard schot de 4-0. Een paar minuten 
later is het een communicatiefout 
tussen keeper en een verdediger van 
Sporting Krommenie waarvan 
Sebastiaan Weber gretig gebruik 
maakte. De bal, die in eerste 
instantie over de keeper ging, werd 
door Sebastiaan netjes in het netje 
gelegd, 0-5. Uiteindelijk wordt het 
nog 6-0 voor FCC door de in de 

tweede helft ingekomen Matthijs 
Mulder voor Bart Kornblum. Een 
steekpass van Sebastiaan Weber 
waar Matthijs prima de bal 
meesleept en hem echt onhoudbaar 
in de linkerhoek knalt.

Castricum - FC Castricum behaalde zaterdagmiddag een �inke overwin-
ning op Sporting Krommenie. De ploeg van Felix Aerts en Ralph Blom 
won het laatste bekerduel met maar liefst 6-0 dankzij onder meer drie 
doelpunten van spits Elario Zweet.

FCC haalt flink uit tegen Sporting 
Krommenie in laatste bekerduel

Zowel in de eerste als in de tweede 
helft van de wedstrijd wist FC 
Castricum drie keer te scoren. Foto: 
aangeleverd

Door Willem Koot

De 40-jarige doelman Van de Sluis 
hield de te slap genomen pingel 
van Mike Schouten er prachtig uit. 
Zo kwam er een ruststand van 0-0 
op het scorebord (dat kapot was). 
Na de thee bracht trainer Wokke 
maar liefst vier verse spelers erin. Al 
na vijf minuten had dat e�ect. Een 
mooie dieptebal zette Jacco de 
Jong alleen voor doel. Hij scoorde 
het eerste doelpunt. Nog geen vijf 
minuten later was het alweer gelijk. 

Uit het niets kwam Alkmaarsche 
Boys alleen voor Jesse Glorie, die de 
bal alleen maar hoorde; 1-1. Daarna 
alles Limmen wat de klok sloeg, 
maar doelpunten bleven uit. Sem 
Winter kreeg alleen voor doel nog 
een mooie kans. Zijn lob ging over. 
Zo kwamen er nog diverse kansen 
die geen doel tro�en. Limmen 
speelt dus niet verder in de beker, 
daar VSV ruim zijn wedstrijd won. 
Volgende week gaat het om de 
punten, uit tegen Saenden. Komt 
allen.

Limmen uitgebekerd na gelijkspel 
tegen Alkmaarsche Boys
Limmen - Tot de dertigste minuut ging het over en weer met de beste 
kansen voor Limmen. Twee minuten later kon Björn Valkering vrij 
aanleggen. Hij werd in de rug geduwd en scheidsrechter van Langen 
legde de bal op de stip.

Limmen - Bijna anderhalf jaar 
moesten de schakers van SV Vrede-
burg zich tevreden stellen met partij-
tjes op internet of schaakpuzzeltjes 
uit de krant. Maar het kan en mag 
weer! Bord, stukken en klokken 
komen weer op tafel. Op vrijdag 24 
september start een nieuw schaak-
seizoen. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom om eens een kijkje te 
komen nemen in de altijd gezellige 
speellocatie Vredeburg aan de 
Dusseldorperweg.

SV Vredeburg is een knusse vereni-
ging met zo’n 35 leden. Wekelijks zijn 
er op vrijdagavond vanaf 20.15 uur 
competitie-activiteiten. Een compu-
terprogramma zorgt ervoor dat deel-
nemers altijd een tegenstander van 
min of meer gelijk niveau tre�en. 

Eerder op de avond, vanaf 19.30 uur, 
wordt er een schaakles gegeven. De 
lessen zijn zeer toegankelijk en leuk 
om eens mee te maken.
Op vrijdag 17 september werd het 
seizoen traditioneel aangevangen 
met de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering. Deze keer stond de verga-
dering in het teken van een wisseling 
van de wacht in het bestuur van de 
vereniging. Jos Admiraal droeg na 34 
jaar trouwe dienst de voorzitters-
hamer over aan Jan Brantjes. Admi-
raal (72) wil het in relatie tot leeftijd 
en gezondheid iets rustiger aan gaan 
doen. De ledenvergadering besloot 
unaniem om Admiraal het erelid-
maatschap toe te kennen. Harold 
Ebels diende het verenigingsbestuur 
23 jaar als secretaris. Ebels vond het 
tijd om ruimte te maken voor een 

volgende generatie. Bert Hollander 
(27) is de nieuwe secretaris.
Penningmeester Bob Stolp zorgt 
voor de broodnodige continuïteit in 
het bestuur. Admiraal en Ebels 
werden, onder luid applaus van de 
leden, door de nieuwbakken voor-
zitter in de bloemen gezet. Brantjes 
sprak in zijn ‘maiden-speech’ over 
een mooie vereniging waar fanatiek 
en op niveau geschaakt wordt door 
enkele topspelers, maar waar ook 
gezelligheid troef is. Met name de 
zogenoemde ‘kelder’ – een groep 
spelers uit het rechter rijtje – vormt 
daar een belangrijke factor in. 
Tenslotte werd Luc Janssen voorge-
dragen als de nieuwe competitie-
leider, terwijl Simone Boersen met 
ingang van het nieuwe seizoen de 
verenigingsbar gaat bemensen.

Schaakvereniging Vredeburg 
weer van start gegaan

Door Nico Adrichem

Dat zat er de eerste helft echter niet 
echt in: wel beter veldspel dan de 
gastheren, maar onze voorwaartsen 
waren compleet tandeloos en het 
matige Grasshoppers bleef makkelijk 
op de been door gebrek aan diep-
gang van de onzen. Zo werden de 
kraaienpoten rond mijn ogen nog 
duidelijker door de nazomerzon en 
het gefronste voorhoofd. Rust: 0-0.
De tweede helft liet Meervogels 
aanvallend wat meer zien: meer 
loopacties voorin en daarmee ook 
meer aanvoer. Maar eerst was daar 
zowaar Grasshoppers dat bij een 
dood spelmoment de bal op het 
aluminium knikte. Meervogels 
ontsnapte en nam daarna echt de 
regie over. Met invaller Tom Adri-
chem werd het voorin dreigender en 
daar werd snel van gepro�teerd. 

Middenvelder Koen Lamberts was 
voor de goal attent na een goed 
swinger van Jens Verduijn en vlak 
daarna besliste invaller Tim Olgers de 
partij na goed doorzetten op een 
dieptebal. Vlak voor tijd kreeg Gras-
shoppers wederom een eretre�er in 
de schoen geworpen en dat soort 
momenten zal coach Wouter Blokdijk 
niet lekker zitten. De eindstand werd 
aldus 1-2 en dat bleek voldoende 
voor de volgende ronde, omdat 
RKEDO vierdeklasser SSV ‘slechts’ met 
6-0 aan de kant zette.
Volgende week voor ’t echie: Meer-
vogels ’31 2 trapt af in Den Helder 
om 11.30 uur en het vlaggenschip 
kruist de degens om 14.00 uur in en 
met Bergen. De Meervogels-selectie 
rekent op een grote supporters-
schare, want zij hebben de steun 
hard nodig. Een goede start is het 
halve werk!

Meervogels ’31 speelt mooi 
weer in Hoogwoud
Akersloot - Voor de laatste wedstrijd in de bekerpoule trad Meervogels 
aan op het fraaie sportpark De Weijver in Hoogwoud tegen derdeklasser 
Grasshoppers. Voor een doorgang in deze bekereditie diende er 
gewonnen te worden en het liefst met een zo hoog mogelijke score.

Koen Lamberts in verbeten duel. Foto: Lynn Adrichem
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40% Korting

Geesterduin 37 Castricum    
0251 65 66 95                         

‘t Loo 49 Heiloo
072 533 25 95

50% Korting

‘t Loo 49 Heiloo

60% Korting

Donderdag 23 september

Vrijdag 24 september

Zaterdag 25 september

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

PRODUCTIEMEDEWERKERS GEZOCHT!
Hou jij van aanpakken en wil je mooie producten maken, dan zoeken wij jou!

Bedrijfspro�el
Bandtransport Europe B.V. (BTE) is een sterk internationaal georiënteerd bedrijf gespecialiseerd in de 
productie en assemblage van kunststof transportbanden. Onze klanten zijn hoofdzakelijk machine-
fabrikanten en service-en montagebedrijven. Onze transportbanden draaien in vrijwel elk denkbare 
toepassing en industrie over de gehele wereld.

Functie omschrijving
Met behulp van verschillende soorten bewerkingsmachines en kunststof materialen maak jij samen met 
je collega’s kwalitatief hoogwaardige kunststof transportbanden en de accessoires die hiervoor nodig 
zijn. Wij ontwikkelen je tot vakman in onze branche! 

Jouw pro�el
 We willen graag met je kennismaken als je:
• Bij voorkeur een opleiding hebt gevolgd op MBO niveau (afgerond met diploma minimaal niveau 2)
• Interesse hebt in techniek
• Enthousiast, �exibel en nieuwsgierig bent
• Van aanpakken houdt

Bandtransport Europe biedt
• Een afwisselende functie binnen een dynamisch en groeiend bedrijf
• Samenwerken met gemotiveerde en getalenteerde collega’s
• Een gedegen inwerkperiode
• De kans om snel ervaring op te doen
• Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen d.m.v. opleidingen en cursussen
• Iedere maand een goed salaris met aan het einde van het jaar een prestatiebonus
• Extra vakantiedagen
• Reiskosten vergoeding
• Een collectieve pensioenverzekering

Spreekt deze functie je aan? Reageer dan snel. Stuur je motivatie en cv liefst per email naar:
José Rodenburg, j.rodenburg@bandtransporteurope.nl
Zie ook onze website: www.bandtransporteurope.nl
Ons adres is: Molenwerf 12, 1911 DB  Uitgeest

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Het boek ‘De dood in Taormina’ is een 
roman over rechtvaardigheid en 
liefde, over vergi�enis en pragma-
tisme, acteren en oprechtheid en 
over de vraag of datgene waarvoor je 
leeft ook datgene is waarvoor je 
bereid bent te sterven. In dit geval 
constateer je het volgende: vroeg of 
laat haalt het verleden je in, blijkt het 
levendiger dan het heden, blijkt de 
waarheid sneller dan alle kleine en 
grote leugens. Of niet? Wat als het 
verleden je nooit inhaalt? Als je voor 
altijd moet leven met je verzinsels?

Arnon Grunberg (o�cieel: Arnon 
Yasha Yves Grünberg, Amsterdam, 22 
februari 1971) is een Nederlandse 
schrijver en acteur. Hij schrijft 
meestal onder de naam Arnon Grun-
berg, maar maakte ook enige tijd 
gebruik van het heteroniem Marek 
van der Jagt. Grunberg is afkomstig 
uit een gezin dat zwaar getraumati-
seerd is door de Tweede Wereld-
oorlog. Zijn moeder overleefde 
Auschwitz, zijn vader zat op talrijke 
adressen ondergedoken. Grunberg 
zelf zwoer aan het eind van zijn 
puberteit elke vorm van religie af. Hij 
begon zijn loopbaan als jongste 
bediende bij een apotheek en als 
bordenwasser.
Ondertussen heeft hij al meer dan 77 

boeken geschreven, waarvan ‘Blauwe 
Maandagen’, ‘De asielzoeker’ en ‘Tirza’ 
de bekendste zijn. Voor ‘Tirza’ won hij 
de Libris literatuurprijs en in 2009 
won hij de Constantijn Huygensprijs 
voor zijn oeuvre. De entreeprijs is 
7,50 euro inclusief ijsje en de deuren 
gaan om 19.30 uur open, alwaar men 
eerst ko�e, thee of een sapje kan 
bestellen. Boekhandel Laan is geves-
tigd aan de Burgemeester 
Mooijstraat 19.

Arnon Grunberg bij Laan
Castricum - Op donderdag 30 september om 20.00 vertelt Arnon Grun-
berg in een interview bij boekhandel Laan over zijn nieuwste roman ‘De 
dood in Taormina’. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en 
vervolgens kan de lezer 1 op 1 een aantal minuten achter een badscherm 
in gesprek gaan met de auteur. Dit is onderdeel van een boekhandelstour 
langs de kust die de auteur samen met de uitgeverij heeft opgezet. Als 
lezer neem je dan ook plaats in een strandstoel tegenover de auteur. Een 
unieke kans om de auteur het hemd van het lijf te vragen. Tot slot krijgt 
men een ijsje aangeboden.

Arnon Grunberg is op 30 september 
bij boekhandel Laan. 
Foto: Merlijn Doomernik

‘Onder de Sterren’ is een vernieu-
wend concept voor jong en oud dat 
zangeres en multimaker Milou 

Mignon en de kunstenaars Marina 
Pronk en Sabrina Tacci onder de 
vleugels van Stichting Kist hebben 

ontwikkeld. Midden in coronatijd 
kwamen de drie cultuurmakers bij 
elkaar om een hartverwarmend 
cadeautje voor iedereen die daar-
voor open staat, te bedenken en 
ontwikkelen.

Vergeet je oortjes of koptelefoon 
niet
De audioroute bestaat uit acht 
Sterren gemaakt door kunstenaars-
collectief CAKtwo en Marina Pronk. 
In het hart van elke ster staat een 
QR-code die leidt naar muziek van 
Milou Mignon en teksten van 
telkens een andere 
woordkunstenaar. 
Onder andere de Castricumse 
dichter Thomas Möhlmann en 
schrijfster Margot de Zeeuw komen 
aan het woord, maar ook Arthur 
Lava is postuum te horen. Iedere 
ster heeft zijn eigen formule, zijn 
eigen uiterlijk, zijn eigen woorden, 
zijn eigen lied. Soms bizar, soms 
ontroerend, spannend, hip of 
gewoon gek. Je komt terecht in een 
wereld waarin de mens niets groter 
is dan de mieren en niets kleiner 
dan het sterrenvolk.

Plattegrond
‘Onder de Sterren’ is een reizend 
project dat na Castricum onder 
meer Alkmaar aandoet. De platte-
grond is verkrijgbaar op al de loca-
ties en op www.onderdesterren.
com/plattegrond te vinden. Dit 
project is mede mogelijk gemaakt 
door gemeente Castricum.

Castricum - ‘Onder de Sterren’ is een muzikale audiotour die van 23 
september tot 31 oktober te beleven is in Castricum. Het is een reis langs 
verborgen plekken, magische tuinen en knusse ko�estops. Denk aan de 
oase van rust bij de Tuin van Kapitein Rommel, het terras van de Oude 
Keuken of Gra�sch atelier Sopit. Op je tocht hoor je grappige of merk-
waardige verhalen en liedjes. Bij veel sterren is ook andere culturele 
reuring zoals de expositie ‘Moment’ van Marieke Warmelink bij Bakkums 
Genoegen.

Muzikale audiotour: 
‘Onder de Sterren’ in Castricum

In het hart van elke ster staat een QR-code. Foto: aangeleverd
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Regio - Op zondag 26 september is 
er weer een gratis wandelexcursie 
met gids naar een icoonlocatie in het 
Oer-IJ gebied. Vond de eerste wande-
ling plaats in Castricum, deze editie 
voert de deelnemers naar Velsen-
Zuid. Onderwerp deze keer is de 
aanwezigheid van de Romeinen in 
Velsen rond het begin van de jaartel-
ling. De Limes (van Arnhem, via 
Utrecht naar Katwijk en sinds kort 
Werelderfgoed) is o�cieel de noor-
delijke grens van het oude Romeinse 
Rijk. Maar in Velsen lagen aan de 

oevers van het Oer-IJ twee haven-
forten van die zelfde Romeinen. 
Waarom juist daar en wat kwamen ze 
doen? De startlocatie is parkeerter-
rein De Ven (zijweg van Laaglander-
sluisweg) in Velsen-Zuid (bij de 
IJsbaan/modelbootvijver in recreatie-
gebied Spaarnwoude). Hier 
vertrekken de deelnemers om 10.00 
uur voor een wandeling van onge-
veer 2,5 uur. Deelname is gratis. Meer 
informatie is op www.oerij.eu te 
vinden. Hier kan men zich tevens 
inschrijven voor deelname.

Tweede gratis wandelexcursie
naar icoonlocatie Oer-IJ-gebied

Op een informatiepaneel is nauwkeurig te zien waar de Romeinen hun havenforten 
bouwden. Foto: aangeleverd

Castricum - Dankzij de grote inzet 
van zo’n tweehonderd collectanten 
haalde KWF Kankerbestrijding 
onlangs het geweldige bedrag van 
22.679 euro op. Het is de 
opbrengst van de collecte in 
Castricum, Bakkum, Akersloot en 
Limmen. De opbrengst ligt ruim 
2.750 euro hoger dan vorig jaar.

In de kern Castricum/Bakkum werd 
11.949 euro opgehaald, in Limmen 
3.553 euro en in Akersloot 2.844 
euro. De iDEAL QR-opbrengst 
bedraagt 2.767 euro en de 
Whatsapp-opbrengst bedraagt 1.566 
euro. De plaatselijke KWF-afdeling 

dankt alle inwoners van de gemeente 
Castricum 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 wetenschappelijk 
onderzoek en deskundige begelei-
ding van kankerpatiënten, met als 
oogmerk minder kanker, meer gene-
zing en een betere kwaliteit van 
leven. Wie de collectant heeft gemist 
en alsnog KWF �nancieel wil steunen 
kan een storting doen op rekening 
NL23RABO 0333 7779 99 ten name 
van KWF Kankerbestrijding in 
Amsterdam.

KWF Kankerbestrijding: 22.679 
euro in gemeente Castricum

Door heel Nederland starten meer 
dan 300.000 leden van ruim 5.000 
verenigingen met de verkoop van 
loten aan familie, vrienden en buren. 
Vorig jaar brak de Grote Clubactie 
alle records met een opbrengst van 
dik 9,5 miljoen euro voor het vereni-
gingsleven. Dit geld was een 
welkome aanvulling op de gemiste 
inkomsten. Directeur Frank Molken-
boer: ,,Sommige clubs hebben als 
gevolg van de coronacrisis het 
ledenaantal en daarmee ook de 
contributie-inkomsten zien afnemen. 
De sponsorinkomsten lopen terug 
en veel clubs missen al ruim een jaar 
de inkomsten uit de kantine. Alle 

extra’s zijn juist dit jaar meer dan 
welkom. Daarnaast horen we van 
veel verenigingen ook dat de actie 
bijdraagt aan een saamhorigheids-
gevoel, iets wat we in de afgelopen 
anderhalf jaar door alle maatregelen 
ook hebben moeten missen.”

Innovatief
De kracht van de Grote Clubactie is 
het enthousiasme waarmee 
kinderen voor hun club langs de 
deur gaan. Maar ook de Grote Club-
actie gaat mee met de tijd. Als koper 
koop je direct een lot aan de deur 
door de QR-code te scannen. Leden 
kunnen nu ook eenvoudig hun 

persoonlijke verkooplink delen via 
WhatsApp en sociale media. Op deze 
manier kunnen ook familieleden en 
vrienden bereikt worden waarvan de 
voordeur nét even wat verder weg 
ligt. Molkenboer: ,,Door het enthou-
siasme van al die leden én de kans 
die je als lotenkoper maakt op één 
van de ruim 330.000 prijzen, zouden 
we dit jaar wel eens de magische 
grens van 10 miljoen euro kunnen 
halen.”

Deelnemende clubs
Dit jaar doen in de gemeente 
Castricum elf clubs mee. Dat zijn in 
Castricum Atletiekvereniging 
Castricum, CSV Handbal, korfbalver-
eniging Helios, TV Castricum, FC 
Castricum, Castricumse Rugbyclub, 
MHCC, Gymnastiekvereniging DOS 
en Kinderkoor Mucistar. In Akersloot 
HV Meervogels ’60 en in Limmen 
sportvereniging TIOS.

Castricum - Zaterdag zijn elf verenigingen uit de gemeente Castricum 
gestart met de verkoop van loten van de Grote Clubactie. Een lot kost 3 
euro, daarvan gaat tachtig procent naar de vereniging zelf. De Grote 
Clubactie is al bijna vijftig jaar de grootste fondsenwervende actie van 
Nederland voor het verenigingsleven. Het is een laagdrempelige manier 
om ook verenigingen in Castricum een steuntje in de rug te geven.

Elf verenigingen verkopen
loten voor de Grote Clubactie

Regio - Op zaterdag 25 september 
vieren we de Nationale Burendag. Dit 
is het jaarlijkse ontmoetingsfeest 
tussen buren om buurten socialer, 
leuker en veiliger te maken. De coro-
naregels zijn weer versoepeld, dus je 
mag weer met een groep buren 
samenkomen. Let daarbij wel op de 
anderhalve meter afstand, zodat je 
het veilig kunt vieren.

Meedoen wordt eenvoudig dankzij 
de website www.burendag.nl/voor-
beelden. Hier staan draaiboeken voor 
onder meer tuinieren, klussen, een 
spelletjesmiddag en nog veel meer. 
Geef eens een bloemetje of een 
kaart, waarmee je laat zien dat je het 
burencontact waardeert. Op 
burendag kun je nieuwe buren 
ontmoeten en bestaande contacten 
versterken.

Boze buurman?
Een kleine toenadering op Burendag 
kan al voldoende zijn om in een 
betere burensfeer te komen. De 
Bemiddelingskamer kan helpen om 
burenrelaties te herstellen. Meer 
informatie Is op www.debemidde-
lingskamer.nl te vinden, of stuur een 
e-mail naar info@debemiddelings-
kamer.nl met daarin de vraag. Alle 
buren en buurtgenoten een �jne en 
gezellige Burendag gewenst!

Nationale Burendag 2021

Nationale Burendag maakt buurten in 
ons land socialer, leuker en veiliger. 
Afbeelding: aangeleverd

Heemskerk - na een jaar afwezig-
heid door de coronapandemie rijdt 
zondag weer een colonne oldti-
mers door de regio. Vanaf de 
opstelplaats aan de Duitslandlaan 
rijden de voertuigen onder bege-
leiding van het motorbegelei-
dingsteam (MBT) via Uitgeest naar 
Limmen. Vervolgens gaat de route 
via Castricum terug naar Heems-
kerk. Cliënten van de Hartekamp 
Groep zullen als passagiers 
meerijden in de oldtimers.

Zowel de chau�eurs van de oldti-
mers als de bewoners van de Harte-
kamp Groep kijken reikhalzend uit 
naar deze dag. Tussen 11.30 en 12.30 
uur verzamelen de oldtimers en hun 
chau�eurs zich op het terrein bij de 
Cirkel 1 in Heemskerk. De chau�eurs 
krijgen een korte brie�ng onder het 
genot van een kopje ko�e/thee en 
een lunch, gesponsord door bakkerij 
Meijer. Daarna halen ze de cliënten 
op en vertrekken ze naar de opstel-

plaats. Daar start de colonne tussen 
13.30 en 13.45 uur voor de tocht 
door de regio, die ongeveer twee uur 
zal gaan duren. Inwoners van de 
genoemde gemeenten worden 
uitgenodigd om langs de route te 

komen staan om de chau�eurs en 
hun passagiers te begroeten. 

Meer informatie? Mail naar weste-
rink1955@ziggo.nl of bel met Aart 
Westerink op nummer 06 51085602.

Colonne oldtimers rijdt zondag 
26 september door de regio

De rit met oldtimers vindt beurtelings in Heemskerk en in Heemstede plaats. 
Foto: aangeleverd

Akersloot - Ook buiten vakantietijd trekt het nieuwe natuurzwembad vrijwel dagelijks mensen die er een frisse duik 
komen nemen. Met een prachtige zonsopkomst erbij is het voor de liefhebbers echt genieten van deze gelegenheid. 
Foto: Anke van Tiel

Zwemmen bij zonsopkomst
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Golfen is zó gaaf!

Golfen is een ontzettend gave sport waar je elke keer verbaasd kunt zijn over je 
eigen prestaties en die van je vrienden en vriendinnen!
Meer informatie of je meteen aanmelden als jeugdlid? We hebben nog plek!
Kom even langs bij het secretariaat en we maken er een prachtige start van!

Beauty by Britt viert 
tienjarig bestaan
Op 1 oktober 2011 sprong de 19-jarige Britt Zeeman in het diepe en 
begon haar eigen schoonheidssalon aan de Kerkweg in Limmen. Iets 
waar ze vroeger alleen van kon dromen is nu al tien jaar werkelijk-
heid. Inmiddels is Beauty by Britt een begrip in Limmen en omstre-
ken.
In de 10 jaar dat Beauty by Britt bestaat heeft Britt verschillende 
trainingen en opleidingen gevolgd om elk jaar up-to-date te blijven. 
Zo kunt u terecht voor gezichts- en pedicurebehandelingen, huid-
therapie, Sellac, henna brows en ontharen. Voor de heren is er in het 
pand een barbershop aanwezig, waar haar man Jim Ruiter de heren 
voorziet van een fris kapsel. De barbershop viert 1 oktober zijn vij�a-
rig bestaan.
De eerste 10 jaar van Beauty by Britt zijn omgevlogen maar dat be-
tekent niet dat Britt stil gaat zitten. Zo wil zij zich verder ontwikkelen 
met allerlei nieuwe BABOR trainingen, behandelingen en apparatuur 
om zo haar klanten nog beter te kunnen adviseren en behandelen.

In de salon staan hygiëne, professionaliteit, aandacht en ont-
spanning centraal 
Persoonlijke aandacht is voor Britt een vereiste. Zij kent haar klanten 
en haar klanten kennen Britt. “Elke dag mensen blij maken met een 
behandeling waar ze al dagen naar uitkijken, resultaten bereiken in 
combinatie met de juiste producten voor thuisgebruik en de per-
soonlijke aandacht die elke klant verdient. Dat is waar Beauty by Britt 
voor staat”, vertelt zij vol passie.
In haar salon werkt Britt met de hoogwaardige producten van BA-
BOR. Deze producten werken zeer e�ectief voor zowel de huidverzor-
ging als voor de huidverbetering. De ampullen zijn toch wel dé kleine 
wonderserums van BABOR. Geschikt voor elk huidtype en huidcon-
ditie. De verschillende ingrediënten in hoge concentraties voorzien 
het gezicht en decolleté van alle behoeftes, bijvoorbeeld als je last 
hebt van diepe rimpels, acne of een droge huid. Deze ampullen zijn 
verkrijgbaar in de populaire adventkalender. Door de ampullen te 
combineren kan het beste resultaat bereikt worden. “Ik stuur overi-
gens nooit iemand gelijk de deur uit met een scala aan producten, 
we gaan eerst kijken hoe de huid op de producten reageert”, aldus de 
vakvrouw.

Beauty by Britt viert tienjarig bestaan met fantastische acties 
Op 1 oktober is de salon geopend van 13.00 uur tot 21.00 uur en kunt 
u pro�teren van deze leuke acties:
PRODUCTEN 
- 10% korting op alle producten. 
GOODIEBAG 
- Bij besteding vanaf €100,00 op 
producten ontvang je op 1 oktober 
een exclusieve goodiebag. Mede 
mogelijk gemaakt door lokale on-
dernemers.
PRE-ORDER 
- Reserveer voor of op 1 oktober 
jouw ampullen ADVENTKALENDER 
2021 en pro�teer van 10% korting. 
Dit WOW-e�ect wil je niet missen! 
KASSABONACTIE 
- Lever de gehele maand september 
en op 1 oktober je kassabon in en 
maak kans op de nieuwste ampullen 
ADVENTKALENDER 2021.

Voor informatie of voor het maken 
van een afspraak kun je terecht op 
de website of neem telefonisch 
contact op. Beauty by Britt, Kerkweg 
2b, 1906 AW Limmen, tel. 06 - 51 93 68 90. www.beautybybritt.nl
info@beautybybritt.nl,  FB/insta: Beauty by Britt

Te koop:
Mooi vloerkleed afm. 2 x 2,8 m, 
kleur beige, 50,-. Vier eikenhouten 
eetkamer stoelen 50,-. Tel. 0251-
651556
Te koop:
100 golfballen, niet van nieuwe 
te onderscheiden voor 40,-. Tel. 
06-48329097
Te koop:
Bladen: Ach lieve tijd - 2000 jaar 
Kennemerland in 18 a� everingen. 
Vr.pr. 5,-. Tel. 072-8884007

* De Scooterbox 
repareert alle merken scooters. Wij 
halen uw scooter gratis op. Ook 
levering nieuwe. Droogmakerij 
74-b Heiloo, www.descooterbox.nl 
06-22020702 AGM-Dealer
* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-
tuur van voor 1995, platenspeler, 
versterker, boxen enz. Ik haal het 
graag bij u op. Tel. 0251-212896
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 
gewone � etsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852
Te koop:
Na vervanging printer: inktcartridge 
epson 33xl, huismerk: 2 geel, 2 
magenta, 1 cyaan, 3 zwart (pbk). 15,-. 
Tel. 06-81802543
Te koop:
Div. nu nederlands/rekenen 2/3f 10,- 
p. s, puppytrainingsboeken 10,-, wit 
melkglas 1.50 x 83 cm 8 mm dik, 75,-. 
Tel. 072-5055782
Gevraagd:
We zoeken een Villeroy Boch clairpool 
afstandsbediening voor ons bad. Die 
van ons is stuk. Tel. 072-5055782

je niet meer 
weet wat je net 
gelezen hebt?

alz...
wat 

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. 
Geef nu voor meer onderzoek, 
zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

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 !






