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Castricum - Buurtcoach Sportservice Kennemerland deelde zondag gratis �etsspiegels uit bij de ingang van Camping Geversduin. Een achteruitkijkspiegel op 
de �ets verhoogt de verkeersveiligheid, is daarbij de gedachte. Een paar honderd, veelal oudere �etsliefhebbers, waren ondanks het slechte weer gelokt door de 
gratis spiegel. Het spiegeltje werd binnen een paar minuten stevig op het �etsstuur gemonteerd. Tekst en foto: Bert Westendorp

Veel animo voor gratis fietsspiegel

Door Hans Boot

De 37-jarige Regie van den Hoogen 
werd in april 2000 met een doorge-
sneden hals dood aangetro�en in 
haar �at in Rosmalen. Haar vriend 
Rob B. werd onmiddellijk aange-
houden als verdachte en uiteindelijk 
veroordeeld voor doodslag. 
B. hield vol dat hij de moord niet had 
gepleegd, maar behalve zijn advo-
caat geloofde niemand hem omdat 
hij een schizofrene stoornis had. 
De Haarlemse emeritus hoogleraar 
rechtspsychologie Peter van Koppen 
beet zich na de uitspraak met behulp 
van een groep studenten aan de VU 
Amsterdam vast in deze zaak. De 
studenten deden mee aan het 
project ‘Gerede Twijfel’, waarbij 
omstreden rechtszaken onder de 
loep worden genomen. Anoek Boot 
(1987) was als student criminologie 
een van de deelnemers aan het 
project. Lees het hele verhaal elders in 
deze krant

Castricum - Op 5 september werd Rob B. na tweeëntwintig jaar vrijge-
sproken van de moord die hij gepleegd zou hebben op zijn vriendin in 
een �at in Rosmalen. Mede dankzij het studentenproject ‘Gerede Twijfel’ 
werd bewezen dat er in 2000 sprake was van een rechterlijke dwaling. De 
Castricumse Anoek Boot, die nu werkzaam is als tactisch analist bij een 
opsporingsdienst, maakte deel uit van het studentenproject dat voor 
vele successen zorgde. Zij mocht ook in 2013 haar verhaal bij omroep 
MAX vertellen.

Castricumse criminoloog aan basis 
herziening Rosmalense flatmoord

Anoek Boot. Foto: aangeleverd
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
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Uitgave van
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastor Anton 
Overmars.

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

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

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

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met samenzang.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Gezins- Woord & 
Communieviering. Voorganger: 
Pastor M. Nagtegaal.

ZONDAG 25 SEPTPEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, pastor Eveline Masetti 
en ds. Rik Willemsen m.m.v. gele-
genheidskoor. Kinderdienst, 
Startzondag. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestream-
link op www.pkcastricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. R. Baas.

R.K. Parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot,  10.00 uur,
STARTVIERING met alle koren en 
Y. van Stiphout.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, kapelaan Jaider met 
Cantare.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Elsa Waljaard. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met Byzantijns koor 
Indrik. Voorganger: Pastor M. 
Nagtegaal.

MAANDAG 26 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk , 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 27 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Diaken Marcel de Haas. 
Woord- en communieviering.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Vervolg voorpaginaverhaal

Wanneer heb je criminologie 
gestudeerd en woonde je toen 
nog in Castricum?
,,Ik ben in 2008 met Criminologie 
begonnen en in 2013 afgestudeerd. 
In het tweede jaar ben ik van 
Castricum verhuisd naar 
Amsterdam en woonde op kamers 
in de Rijnstraat. Inmiddels ben ik 
alweer vier adressen verder in 
Amsterdam.’’

Wat moest je doen om je aan te 
sluiten bij het project ‘Gerede 
Twijfel’?
,,Voor dit project moet je sollici-
teren middels een brief, waarin je je 
motivatie toelicht en vervolgens 
komt er een gesprek met de profes-
soren. Hierna ben ik gelukkig 
toegelaten, want het was iets wat ik 
de hele studie al wilde doen. In 
2012 zijn we hiermee gestart en 
het gehele project heeft wel een 
jaar geduurd. Daarom had ik ook 
wat uitloop met mijn studie. Je 
bent hier namelijk het grootste 
gedeelte van de week mee bezig 
en ik vond het ook het leukste om 
te doen.’’

Hoe werd je betrokken bij de 
Rosmalense �atmoord?
,,Wanneer je wordt toegelaten tot 
het project, krijg je met de project-
groep een zaak toegewezen. 
In ons geval was dat ‘Het likkende 
hondje’ of beter bekend als de 
Rosmalense �atmoord. Elk jaar 
volgt er weer een nieuwe ronde 
met een nieuwe zaak en nieuwe 
studenten.’’

Wat hebben jullie daarvoor 
onderzocht en vastgesteld?
,,In ons geval was er sprake van een 
man die veroordeeld was voor het 
om het leven brengen van zijn 
vrouw in hun gezamenlijke woning 
in Hintham. Haar keel was doorge-

sneden en zodoende was er sprake 
van een hoop bloed in de hal waar 
zij lag. De verdachte zou haar naar 
eigen zeggen daar hebben aange-
tro�en en heeft altijd ontkend dat 
hij er iets mee te maken heeft 
gehad. Hij was eigenlijk de enige 
verdachte tijdens het onderzoek. 
Een alternatieve dader was uitge-
sloten, dus het enige wat nog over-
bleef was het scenario waarin zij 
zelfmoord zou hebben gepleegd.’’

,,Aan onze projectgroep was het de 
taak om de bewijsmiddelen te 
onderzoeken waarop de man – Rob 
B. – is veroordeeld. Om een voor-
beeld te geven: in een deskundi-
genrapport stond dat de snee in 
haar hals door de vorm moeilijk 
door haarzelf toegebracht zou 
kunnen worden. Ik heb samen met 
een medestudent het experiment 
verricht, waarbij we omstanders in 
Castricum eerst hebben gevraagd 
of ze links- of rechtshandig waren 
en vervolgens hoe zij zichzelf met 
een messteek in de hals om het 
leven zouden brengen of hoe ze 
dat bij een ander zouden doen. Dit 
leverde uiteraard wat gekke blikken 
op, maar de conclusie was in elk 
geval leuk: iedereen doet het op 
een andere manier dus is er geen 
touw aan vast te knopen. Ook 
hebben we destijds in Hintham de 
betre�ende �etsroute van Rob B. 
nage�etst en de resultaten naast 
de verschillende getuigenverkla-
ringen gelegd. Hij zou in verband 
met medicijngebruik langzaam 
�etsen dus hebben we op drie 
verschillende tempo’s de route 
ge�etst. De conclusie daarvan was 
dat hij nooit op tijd thuis kan zijn 
geweest om haar om het leven te 
brengen.’’

Waar heb je toen Castricummers 
gevraagd aan een proef mee te 
doen en werd daar veel gehoor 
aan gegeven?

,,Dat was op de Kleibroek en omge-
ving. Mensen gaven daar zeker 
gehoor aan, maar het is natuurlijk 
een bizar verzoek als je een liniaal 
(met een mes erop getekend) in je 
handen geduwd krijgt en moet 
doen of je je eigen of andermans 
keel moet doorsnijden, haha.’’

Hadden jullie veel overleg met 
Peter van Koppen en hoe ging de 
procedure in zijn werk?
,,Ja, volgens mij was dat wel weke-
lijks. Al dan niet met een fysieke 
bijeenkomst, waarin we alles uitge-
breid doorspraken of we communi-
ceerden natuurlijk via de telefoon 
of mail.’’

Wanneer mocht je met hem je 
woordje doen in het programma 
Tijd voor MAX en hoe heb je dat 
ervaren?
,,Dit was in 2013 ter promotie van 
de televisieserie die gemaakt is 
over het project. Ik vond dat leuk, 
maar ook spannend natuurlijk. Het 
was echter weer voorbij voor ik er 
erg in had.’’

Hoe reageerde je nadat de 
uitspraak 5 september bekend 
was?
,,Ik was op vakantie dus ik kon er 
helaas niet bij zijn. Een aantal 
medestudenten was uiteraard bij 
de zitting aanwezig. 
Maar ik was euforisch toen ik de 
uitslag hoorde. Het is toch ontzet-
tend bijzonder om te kunnen 
zeggen dat je hier een heel klein 
beetje onderdeel van hebt mogen 
uitmaken?’’

Heb je nog contact gehad met je 
medestudenten uit die tijd en 
wat was hun reactie?
,,Jazeker, we hebben al die jaren 
wel contact gehouden met elkaar. 
Binnenkort volgt er een reünie met 
ons als projectgroep en de begelei-
ders om dit te vieren!’’

Studentenproject zorgt voor vrijspraak 
in moordzaak: ‘ontzettend bijzonder’

Zaak geseponeerd, BUCH neemt 
geen vervolgstappen
Op 5 juni 2020 is namens Werkorga-
nisatie BUCH bij de politie aangifte 
gedaan inzake valsheid in 
geschrifte, oplichting en ambtelijke 
corruptie. De politie heeft hier 
vervolgens onderzoek naar gedaan. 
Onlangs heeft de O�cier van 
Justitie ons laten weten dat er 
onvolkomenheden zijn geconsta-
teerd maar dat de o�cier op grond 
van het politieonderzoek geen 
aanleiding ziet om tot vervolging 
over te gaan. Er is geen sprake van 
voldoende wettig en overtuigend 
bewijs dat de betrokkenen de straf-
bare feiten hebben gepleegd 
waarvan aangifte is gedaan. De O�-
cier van Justitie heeft daarom 

besloten tot sepot, dat wil zeggen 
dat er geen strafrechtelijke vervol-
ging plaatsvindt. Werkorganisatie 
BUCH heeft besloten geen vervolg-
stappen te ondernemen tegen deze 
beslissing.

Juridische procedure tegen 
externe partijen
Werkorganisatie BUCH vordert geld 
terug van twee externe partijen op 
grond van het niet nakomen van 
gemaakte afspraken; zij hebben 
volgens de werkorganisatie meer 
uren gefactureerd dan er daadwer-
kelijk gewerkt zijn. We hebben u 
eerder geïnformeerd over de 
uitspraak van de rechtbank die in 
eerste instantie onze vorderingen 
afwees. Tegen deze uitspraak zijn we 

in hoger beroep gegaan. De plan-
ning is dat het hoger beroep begin 
2023 inhoudelijk wordt behandeld. 
De beslissing van de O�cier van 
Justitie staat dat niet in de weg.

Juridische procedure van externe 
partij
Een van de externe partijen heeft 
Werkorganisatie BUCH gedagvaard, 
omdat de betaling van facturen is 
opgeschort. De rechtbank heeft 
deze procedure mede op verzoek 
van de externe partijen aange-
houden. Dit vanwege de samen-
hang met de eerdergenoemde 
procedure in hoger beroep.

Processen bijstellen
De werkorganisatie BUCH hecht er 
waarde aan om te melden dat 
vanzelfsprekend zorgvuldig wordt 
bekeken of er lessen voor de 
toekomst te leren zijn en zo ja, waar 
de processen zouden moeten 
worden bijgesteld om herhaling te 
voorkomen.

Regio - De O�cier van Justitie ziet geen aanleiding om een ex-mede-
werker van de werkorganisatie BUCH strafrechtelijk te vervolgen. Dat 
heeft de werkorganisatie aan de raadsleden in de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo laten weten. Men is al geruime tijd verwik-
keld in een juridisch gevecht met de voormalig medewerker en twee 
externe partijen.

Geen strafrechtelijke vervolging 
voormalig medewerker BUCH
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Gemeentenieuws

Werk jij graag buiten en dan ook 
nog in een prachtige omgeving? 
Ben je klant- en servicegericht 
en kan je zowel zelfstandig als in 
teamverband werken? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! 

Wat ga je doen? 
Je zorgt samen met 4 collega’s 
van Wijkteam Limmen voor het 
onderhoud van de Openbare 
Ruimte. Je signaleert klachten 
en vragen en zorgt voor een goede afwikkeling. Ook verzorg je het onderhoud van het 
materieel. Je bent inzetbaar voor alle voorkomende werkzaamheden binnen het team.

Reageren
Stuur snel, uiterlijk 27 september 2022, jouw sollicitatie naar solliciteren@debuch.nl. 
Bekijk de hele vacature op: vacatures.werkeninnoordhollandnoord.nl/vacature/5094/
medewerker-groenvoorziening 

Gezocht: medewerker groenvoorziening

Tegel eruit, groen erin

Een versteende omgeving en tuin-
inrichting zorgt in onze stedelijke 
omgeving voor problemen als 
hittestress en wateroverlast bij een 
veranderend klimaat. In de gemeente 
Castricum staat dinsdag 4 oktober in 
het teken van het NK Tegelwippen. 
Dan wordt er geprobeerd om zo veel 
mogelijk tegels te vervangen voor 
groen. Doet u ook mee?

Iedereen kan meedoen door tegels in 
de tuin te vervangen door groen. En het 
leuke is; u krijgt er een zakje botanische 
bloembollen voor terug! Zo kunt u gelijk 
een start maken met het vergroenen van 
uw tuin en ziet in het voorjaar daar het 
prachtige resultaat van terug.

Tegels ophalen
Om het gemakkelijk te maken komt er in 
uw gemeente op dinsdag 4 oktober een 
medewerker van de gemeente langs die 
de tegels ophaalt en in ruil hiervoor een 
zakje bollen bij u a evert  

Aanmelden van tegels kan via de 
website van de gemeente, www.
ikdenkmeeovercastricum.nl/tegeleruit. 
Daar kunt u de tegels aanmelden en staat 
op welke manier u de tegels langs de weg 
kunt plaatsen. Er is beperkt ruimte om deel 
te kunnen nemen aan deze ophaalservice 
dus meld u snel aan. U kunt de tegels de 
dag voor de ophaaldag vanaf 16.00 uur op 
de locatie klaarzetten. 

Maakt u vooraf nog even een foto ? Dan 
komt er in het voorjaar een medewerker 
bij u langs om te zien hoe groen uw tuin is 
geworden.

Meer groen
Meer groen voorkomt wateroverlast, biedt 
meer koelte op warme dagen, en houdt 
het water vast bij droogte. Daarnaast 
wordt de leefruimte voor planten en dieren 
vergroot en werken we samen aan een 
gezondere en mooiere gemeente.

Heeft u zelf een bijdrage aan het 
verwijderen van bestrating geleverd? Dan 
kunt u uiteraard ook zelf de tegels bij de 
milieustraat inleveren. Geef uw bijdrage 
dan door op www.nk-tegelwippen.nl. 
Deze wordt dan opgeteld bij de andere 
resultaten binnen de gemeente op de 
zogenaamde tegelteller. 

Tegelstand
Het NK Tegelwippen is in de lente van 
start gegaan en loopt tot het einde van 
het ‘Vergeten Plantseizoen’, zodat oktober 
nog optimaal benut wordt voor het vullen 
van die tuinen. Tijdens het NK Tegelwippen 
wordt gemeten hoeveel vierkante meter 
bestrating plaats heeft gemaakt voor 
groen. En daar kunt u een bijdrage aan 
leveren. Voor de gemeente Castricum 
staat de teller voor tegels die plaats 
hebben gemaakt voor groen al op 7.952 
tegels en bezet daarmee nu nog de 13e 
positie in het kampioenschap.
De inwoners die gebruik maken van de 
ophaalservice hoeven de tegels niet aan 
te melden. Dit verzorgt de gemeente. Ook 
de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo 
doen mee aan deze actie.

Kijk voor meer informatie op 
www.nk-tegelwippen.nl. 

        

Agenda Raadsplein  
Donderdag 29 september 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

20.30 – 21.30 Commissie Raadzaal
Commissie zienswijze op wijziging GR GGD i.v.m. opname 
crisisdienst jeugd in Veilig Thuis 

20.30 – 21.30 Commissie Trouwzaal
Commissie evaluatie verordening burgerinitiatief

21.30 – 22.00 Commissie amendement kader aanwending Eneco-gelden
21.30 – 22.30 Commissie Bestemmingsplan Rijksweg 68 Limmen
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

1A.   Amendement zienswijze begrotingswijziging  BUCH
1B.   Addendum bij Bestemmingsplan Limmerweg 4 Bakkum
2A.   Besluitenlijst raadsvergadering 15 september 2022 
2B.   Lijst van ingekomen stukken 29 september 2022
2C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 29 september 2022
2D.   Mededelingen van het college & vragen uit de raad

22.45 – 23.00 Raadsvergadering Raadzaal
Mans / Slootweg
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Zienswijze tweede begrotingswijziging 2022 BUCH incl. 

amendement 
B Bestemmingsplan Limmerweg 4 te Bakkum
C Kader aanwending Enecogelden incl. amendement 
5 Sluiting De gemeenteraad is er voor u

Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de 
gemeenteraad van Castricum over allerlei 
onderwerpen die spelen in de gemeente. 
U bent van harte welkom om daarbij 
aanwezig te zijn en in het gemeentehuis 
langs te komen.

De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een 
Raadsplein. Tijdens een Raadplein 
vinden commissievergaderingen plaats 
gevolgd door een raadsvergadering. 
In een commissievergadering vindt het 
politieke debat over een onderwerp plaats. 
Nadat een onderwerp in de commissie 
besproken is, wordt er over gestemd in 
de raadsvergadering twee weken later. 
Wilt u uw mening geven in één van de 
commissievergaderingen, meld u dan 
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij ons. Bij commissies die 
zijn aangemerkt met een * in de agenda is 
dit niet (meer) mogelijk.

Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten 
wordt informatie aan de raad gepresenteerd 
over voor de raad belangrijke onderwerpen. 
Ook voor u als inwoner is het mogelijk 
tijdens deze bijeenkomsten vragen te 
stellen of opmerkingen te maken. U hoeft 
zich hiervoor niet aan te melden. 

Kijkt u liever thuis? U kunt alle 
vergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken via de website https://
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde 
webpagina vindt u alle plannen waarover 
wordt vergaderd.  

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, 
loopt u tegen een probleem aan of wilt 
u een idee voorleggen, dan kunt u zich 
aanmelden voor het raadsspreekuur. Het 
raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de riffie  tot uiterlijk  uur op de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 3 oktober 2022.

onta t et de gri e
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad 
kunt u bij ons terecht. Dat kan per mail via 
raads riffie astri um nl of telefonis h 
via 088 909 7014, 088 9097094 of 088 
909 9082. Neemt u ook eens een kijkje op 
castricum.nl/raad-en-college en facebook.
com/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van Castricum

     

Agenda raadsinformatieavond
Donderdag 22 september 2022  

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

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

Raadsinformatiebijeenkomst
Trouwzaal
Presentatie GGD Hollands Noorden 
over hun werkzaamheden 

De Nierstichting collecteert 
van 18 t/m 24 september 2022



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 21 september 2022

Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Aangevraagd

Achterweg 19 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
13 september 2022 (Z22 091058)
Bleumerweg 6 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
14 september 2022 (Z22 091368)
Cieweg 29 in Castricum, het vergroten van het bijgebouw, datum ontvangst 
14 september 2022 (Z22 091358)
Dag Hammarskjöldlaan 40 in Castricum, het plaatsen van een warmtepomp, 
datum ontvangst 14 september 2022 (Z22 091248)
Dr. Jacobilaan 23 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
9 september 2022 (Z22 090650)
Heereweg 58 in Castricum, het realiseren van een Bed and Breakfast, 
datum ontvangst 14 september 2022 (Z22 091365)
Hyacinthenlaan 2 in Limmen, het verhogen van de nok en het plaatsen van 
dakkapellen, datum ontvangst 10 september 2022 (Z22 090760)
Kapelweg 60q in Limmen, het bouwen van een recreatiewoning, datum ontvangst 
12 september 2022 (Z22 090967)
Kooiweg 12 in Castricum, het renoveren van het dak, datum ontvangst 9 september 
2022 (Z22 090748)
Limmerweg 5 C in Castricum, het tijdelijk voeren van een pluktuin, datum ontvangst 
13 september 2022 (Z22 091170)
Meester Ludwigstraat 37 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ont-
vangst 8 september 2022 (Z22 090612)
Gemeente Castricum, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Walingstuin 
43 (achter), perceel C 4555 in Castricum (perceel C 4555), het bouwen van een 
glasvezelverdeelstation, datum ontvangst 12 september 2022 (Z22 090918)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Meerweg 1 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 9 september 
2022 (Z22 066493)
Ravelstraat 8 in Castricum, het verwijderen van een draagmuur, verzenddatum 
12 september 2022 (Z22 086877)
Kerkweg 8 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 12 september 
2022 (Z22 076384)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Koningsweg 72a-a in Akersloot, het wijzigen van bestemming kantoor naar wonen 
(geweigerd), verzenddatum 8 september 2022 (Z22 076200)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Breedeweg 58 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
14 september 2022 (Z22 081901)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het gedeeltelijk vervangen van de gevel en het
 aanbrengen van extra brandcompartimenten, verzenddatum 13 september 2022 
(Z22 081907)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Week van de Ontmoeting
29 september t/m 6 oktober 
Tijdens de Week van de Ontmoeting van 
29 september t/m 6 oktober zijn er in de 
gemeente Castricum diverse leuke en 
sportieve activiteiten. Hier kunt u elkaar 
ontmoeten en nieuwe contacten leggen. 
Iedereen in onze gemeente hoort erbij. 
Daarom is het belangrijk dat je mee kunt 
doen in je eigen omgeving. De week valt 
samen met de landelijke Week tegen 
Eenzaamheid. 

Kom er ook bij, we kijken uit naar uw 
komst! 

Welke activiteiten zijn er zoal? 
• 30 september vanaf 08:00 uur: 

dauwtrappen vanaf het Huis van Hilde, 
met een ontbijtje toe. Kosten: €15,- p.p.

• 2 oktober van 10:00 tot 12:30 
uur: wandeling met natuurweetjes, 
muziekoptredens en koffie/thee met taart 
toe, start bij bezoekerscentrum De Hoep 
(gratis). 

• 3 oktober vanaf 14:00 uur: bijeenkomst 
voor ouderen in de Schakel. Aan de 
hand van het 360 verhalenspel worden 
de mooiste verhalen met elkaar gedeeld 
(gratis).

• 5 oktober tussen 10:00 en 12:00 uur: 
koffiedrinken bij Fase Vier in Bakkum of 
bij de tuin van Kaptein Rommel.

• 5 en 6 oktober van 10 tot 12 uur in 
Ontmoetingscentrum Het Kruispunt 
Akersloot een kopje koffie of thee voor 
iedereen die behoefte heeft aan een 
praatje.

Meer activiteiten 
Kijk voor alle activiteiten in de Week van 
de Ontmoeting op www.castricum.nl/
weekvandeontmoeting. Neem voor vragen 
contact op met het Sociaal Team via 
telefoonnummer 088-9097148.

Pilot sluitingstijd drie terrassen 
Dorpsplein Castricum
Deze tekst had voor september al in 
De Castricummer gepubliceerd moeten 
worden. Diverse andere media hebben 
het al opgepakt, dus wellicht bent u al op 
de hoogte van de ontwikkelingen. Ook op 
Castricum.nl heeft u het kunnen lezen. 
Onze excuses voor deze late berichtgeving.

Naar aanleiding van gesprekken met drie 
exploitanten van de horeca inrichtingen 
aan het Dorpsplein in Castricum heeft de 
burgemeester besloten een pilot te houden 
over de sluitingstijden van de terrassen. 
Voor terrassen geldt nu volgens artikel 2:29 
Apv een sluitingstijd om 24.00 uur en in de 
maanden juli en augustus om 01.00 uur.
De pilot houdt in dat deze drie terrassen 
ook in de maanden juni en september een 
sluitingstijd mogen hanteren om 01.00 uur.

Door een aanpassing van de sluitingstijd 
van de terrassen komt de gemeente 
gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van 
de exploitanten. Omwonenden ervaren 
hierdoor naar verwachting niet meer 
overlast. Daarnaast sluit de pilot aan bij 
de tijden van omliggende gemeenten. Dit 

vergemakkelijkt het toezicht door gemeente 
en politie.

• Pilot sluitingstijd drie terrassen aan 
het Dorpsplein in Castricum
Voor de terrassen van de horeca 
inrichtingen Johnny’s café, restaurant 
Brutaal en grandcafé Balu geldt er in de 
maanden september 2022, juni 2023 
en september 2023 een sluitingstijd om 
01.00 uur.

De drie exploitanten aan het Dorpsplein in 
Castricum krijgen een tijdelijk gewijzigde 
terrasvergunning.
Deze vergunningen zijn gepubliceerd in 
de Castricummer van 7 september 2022. 
Hierop kunnen belanghebbenden binnen 6 
weken na verzenddatum bezwaar maken. 

Omwonenden en belanghebbenden worden 
in oktober 2023 uitgenodigd om hun
 ervaringen te delen over deze pilot. 
Hebt u tussentijds vragen over de pilot? 
Neemt u dan contact op met José Meijne 
via a pvcastricum@debuch.nl of via 
088 909 7561.
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Heiloo - Face to Face, het ultieme 
eerbetoon aan Elton John en Billy Joel, 
beleeft u op zaterdag 8 oktober in de 
Cultuurkoepel. Alexander Broussard 
en Max Anthony (U.K.) maken deze 
avond onvergetelijk met de mooiste 
en beste songs van ’s werelds grootste 
singer-songwriters: Elton John en Billy 
Joel.
Met Face to Face heeft nu iedereen de 
kans om alsnog het ongeloo�ijk 

indrukwekkende repertoire van deze 
grootmeesters in de popmuziek in één 
zinderende show live mee te maken. 
Your Song, She’s Always A Woman, I’m 
Still Standing, Uptown Girl en ga zo 
maar door… Kom zaterdag 8 oktober 
2022 om 20.15 uur genieten van het 
ultieme eerbetoon aan Elton John en 
Billy Joel. Kaarten à 22,50 euro zijn via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en aan 
de deur verkrijgbaar.

Face to Face: eerbetoon
aan Elton John en Billy Joel

De Britse muzikanten Alexander Broussard en Max Anthony brengen een muzikaal 
eerbetoon aan Elton John en Billy Joel. Foto: aangeleverd

Op vrijdag 17 maart 2023 geeft de 
COV een concert in de Sint Pancrati-
uskerk, waar de Johannes Passion van 
Bach uitgevoerd zal worden. Naast 
het repeteren voor de Johannes 
Passion start de vereniging in 
november ook met de repetitie van 
het Requiem van Verdi. Hiervoor 
werkt men samen met de Koorvereni-
ging Bergen en het Oratoriumkoor 
Schagen, die beide eveneens onder 
leiding staan van de dirigent van de 
COV, Pieter-Jan Olthof. Het concert in 
het Concertgebouw in Amsterdam 
vindt plaats op donderdagavond 9 
november 2023.

Repetities en contributie
De repetities voor het tijdelijk 
lidmaatschap beginnen op 3 
november en zijn wekelijks op 

donderdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in de dorpskerk aan het Kerkpad 
1. Voor het project is een bijdrage 
verschuldigd van 150 euro, te betalen 
in zes termijnen (dit is een reductie 
van 25 procent ten opzichte van een 
regulier lidmaatschap). Je dient zelf 
de klavieruittreksels (uitgave Peters) 
aan te scha�en. Deze zijn eenvoudig 
op www.broekmans.com en www.
bol.com te bestellen. Ze zijn ook bij 
muziekhandel Spanjaard in Alkmaar 
en muziekhandel Timmer in Bever-
wijk verkrijgbaar.

Aanmelden vóór 1 oktober
Voor meer informatie en aanmelding 
kun je contact opnemen met Jolande 
Rutte (06 38715374 / jolanderutte@
hotmail.com). Kijk op www.oratori-
umcastricum.nl voor meer informatie.

Tijdelijk lidmaatschap COV 
brengt je in het Concertgebouw
Castricum - Zelf zingen in het iconische Concertgebouw in Amsterdam? 
Dat kan! De Castricumse Oratorium Vereniging (COV) biedt iedereen die 
van zingen houdt de kans om eind 2023 op dat bijzondere podium te 
staan. Vanaf 3 november 2022 bestaat de mogelijkheid van een tijdelijk 
lidmaatschap, waarbij je uiteindelijk meedoet aan twee concerten.

Castricum - Op zondag 2 oktober 
geven maar liefst zeven organisten 
een concert een concert in de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113. Ook een �uitiste en twee 
sopranen verlenen hun medewerking. 
Het is inmiddels een traditie 
geworden dat de organisten van de 
kerk ieder jaar gezamenlijk een 
concert geven. Dat gebeurt dit jaar 
voor de tiende keer, een jubileum dus! 
De organisten zijn: Dirk van Egmond, 
Dick Kloosterboer, Joost Doodeman, 
Wendy Leonards, Iwan van 
Amsterdam, Katalin Somogyi en 

Ronald Schollaart. Verder werken �ui-
tiste Edith Heldoorn en sopranen Lijda 
Talboom en Ineke Bos aan het concert 
mee. Ook dit jaar is het programma 
weer zeer gevarieerd met onder meer 
de beroemde mars ‘Pomp and Circum-
stance’ van Edward Elgar die vier-
handig zal worden gespeeld. Het 
beroemde lied ‘Land of Hope and 
Glory’, dat in de mars voorkomt, mag 
daarbij natuurlijk door iedereen uit 
volle borst worden meegezongen. Het 
concert begint om 15.00 uur. Er is een 
pauze met ko�e en thee en na a�oop 
van het concert is er een deurcollecte.

Concert met zeven organisten

Castricum - Wereldkoor Cascantar is 
op zoek naar nieuwe leden. Met 
name bassen en tenoren zijn 
welkom. Wil je een keer de sfeer 
proeven en meezingen? Op 
maandag 26 september en 3 oktober 
van 20.00 tot 22.00 uur organiseert 
het koor vrijblijvend inloopavonden 

voor bassen en tenoren. Dit zijn 
tevens repetitieavonden, ze vinden 
plaats bij de tafeltennisvereniging 
aan de Gobatstraat 12a. Cascantar 
zingt repertoire uit onder andere de 
Balkan, Afrika en Georgië. Joke van 
der Weide, een gedreven dirigente, 
leidt het koor. Samen repeteert men 

wekelijks om tot een mooi resultaat 
te komen. Daarbij werkt men toe 
naar enkele optredens per jaar. 
Momenteel telt het koor twintig 
leden. Informatie is op te vragen bij 
Joke van der Weide (joke@kunst-
werkplaats.com) en Micky Vroege 
(micky.vroege@casema.nl).

Cascantar zoekt bassen en tenoren

Castricum - Op 2 oktober om 14.00 
uur start in theater Koningsduyn een 
nieuwe serie klassieke concerten. Het 
wordt een bijzondere serie met supe-
rartiesten die je normaal alleen in het 
Concertgebouw in Amsterdam kunt 

zien. Onder de noemer Experience 
Klassiek worden klassieke stukken 
gecombineerd met verhalen. Ook 
worden kleine verassingen aan de 
optredens toegevoegd om de 
muziek nog beter te beleven. Er 

zullen vier concerten per jaar 
gegeven worden, inclusief een gratis 
toegankelijk kinderconcert en een 
masterclass aan een jong talent. 
Ruben Plazier is de initiator van de 
reeks concerten. Hij groeide op in 
Dordrecht en vertrok vervolgens 
maar Parijs om daar piano te 
studeren. Aan het conservatorium 
Afred Cortot haalde hij zijn diplôme 
supérieur d’exécution met unanimi-
teit en zijn diplôme supérieur 
concertiste. Dat Ruben de concert-
serie in Castricum start, is geen 
toeval. Hij kent de gemeente goed, 
omdat hij er vaak op familiebezoek 
kwam. Voor de nieuwe concertserie 
neemt hij zijn muzikale vrienden met 
internationale allure mee. Het zijn 
muzikanten die hij heeft leren 
kennen tijdens zijn vele concert-
reizen in het buitenland. Zo komt in 
december de Amerikaanse violiste 
Karen Su naar Castricum. In februari 
is zij ook van de partij, samen met de 
Belgische cellist Luc Tooten. In april 
staat de Belgische pianist Stéphane 
de May op het programma. Meer 
informatie over de concertserie is op 
www.experienceklassiek.nl te vinden.

Ruben Plazier start bijzondere 
concerten: Experience Klassiek

Pianist Ruben Plazier. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 19.30 uur
Avatar 3D re-release 

(Corso 85 jaar)
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zondag 15.00 uur
woensdag 20.00 uur

Moonage Daydream
zaterdag & zondag 15.00 uur

dinsdag 20.00 uur
Sundown

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Soof

vrijdag 15.00 uur 
The Princess

zaterdag 15.00 uur
Pink Moon

vrijdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

Where the Crawdads Sing
zondag 12.30 uur

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

Minions: 
Hoe Gru superschurk werd

Programma 22 sept t/m 28 sept

De meest succesvolle �lm aller tijden 
komt terug naar het grote doek. 
Avatar, het award-winnende epische 
avontuur uit 2009 is opnieuw uitge-
bracht met 4K-gerestaureerd beeld 
en HDR-geluid. 
Bioscoopbezoekers krijgen nog een 
keer de kans om in 3D naar de 
andere kant van het universum te 
reizen, naar de afgelegen planeet 
Pandora in het jaar 2154. Avatar werd 

genomineerd voor negen Oscars, 
waaronder Beste Film en Beste Regis-
seur. De �lm sleepte drie Oscars 
binnen: voor Beste Cinematogra�e, 
Beste Productie Design en Beste 
Visual E�ects. Vanwege het 85-jarig 
bestaan van de Corso Bioscoop voor-
afgaand een gratis glaasje bubbels. 
Heeft u een eigen 3D-bril? Neem 
deze mee! Uiteraard zijn er ook 
brillen aanwezig.

85 jaar Corso: 
Avatar 3D (re-release)

Meeslepende bioscoop�lm over 
David Bowie. 
De �lm bevat nooit eerder vertoonde 
concertbeelden en is een audiovi-
suele ruimtereis die niet alleen de 
raadselachtige erfenis van Bowie 
belicht, maar ook dient als een gids 
voor een leven dat zinvol is en ook 

voldoening geeft in de 21e eeuw. 
Een genre-overschrijdende �lmische 
ervaring gebaseerd op een van de 
meest iconische wereldberoemde 
rocksterren aller tijden. De �lm heeft 
de volledige goedkeuring van 
Bowie’s nabestaanden en bevat veel 
van zijn beste nummers.

Moonage Daydream
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Castricum - Welzijn Castricum start in 
samenwerking met Reakt en het RIBW 
een ontmoetingsavond voor jongvol-
wassen (18 tot 45 jaar), eventueel met 
GGZ-achtergrond. Tijdens deze avond 
kunnen jongeren langs komen voor 
een gezellige avond in gebouw De 
Landbouw aan de Dorpsstraat 30. 
Amber en Nina heten de bezoekers 
iedere eerste en derde zondag van de 
maand (19.00 tot 21.00 uur) van harte 
welkom. Aanmelden is niet nodig en 
aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. Kom gezellig langs! Op 2 
oktober is de eerste proefavond met 
DJ Rog Doera. Wil je meer informatie? 
Neem contact op met info@welzijn-
castricum.nl of bel: 06 15396476.

Ontmoetingsavond 
jongvolwassenen

Castricum - De slechthorendengroep 
van Welzijn Castricum is weer van start 
gegaan. In dorpshuis n de Kern aan de 
Overtoom komt de groep op maande-
lijkse basis bijeen. Bent u slechthorend 
en hebt u behoefte aan metgezellen, 
tips of vragen? Onder leiding van 
Anne Marie Hoek worden verschil-
lende onderwerpen besproken, zoals 
zaken waar je tegenaan loopt tijdens 
een vakantie of als je in een ziekenhuis 
opgenomen moet worden. Er wordt 
informatie gegeven over hoortoe-
stellen en natuurlijk is er ruimte voor 
al uw vragen. Elke maand wordt een 
ander programma aangeboden. 
Tijdens de bijeenkomsten is een 
schrijftolk aanwezig. Deelname is 
gratis, er wordt alleen een bijdrage 
gevraagd voor ko�e of thee. Van te 
voren aanmelden is niet nodig. De 
bijeenkomsten zijn op 17 oktober, 21 
november, 16 januari, 20 februari en 
20 maart, steeds van 14.00 tot 16.00 
uur. Eventuele vragen kunnen per 
e-mail (c.min@welzijncastricum.nl) 
gesteld worden.

Slechthorendengroep 
weer van start

Beverwijk - Op zaterdag 8 oktober 
houdt Hospice Beverwijk open huis 
van 12.00 tot 16.00 uur. De deur van 
het pand aan de Zeestraat 92 staat die 
middag open voor alle belangstel-
lenden. Bezoekers krijgen een indruk 
van het huis en de manier waarop 
men zorg en ondersteuning biedt aan 
chronisch zieken en mensen in hun 
laatste levensfase. Chronisch zieken 
kunnen ‘tijdelijk’ bij Hospice Beverwijk 
verblijven zodat de mantelzorger even 
tot rust kan komen. De geschoolde 
vrijwilligers geven hulp, zowel in de 
Hospice zelf als bij de zieke thuis. Het 
werkgebied omvat Beverwijk, Velsen-
Noord, Heemskerk, Uitgeest en 
Castricum. Meer informatie is op www.
hospice-beverwijk.nl te vinden.

Hospice houdt
open huis

Castricum - De pannen gaan weer op 
het vuur! Op woensdag 28 september 
vindt in de Tuin van Kapitein Rommel 
(schuin tegenover het NS-station) weer 
een soepcafé plaats. Het is een plek 
om elkaar te ontmoeten en samen een 
kop soep te nuttigen. De spullen voor 
dit smakelijke duurzaamheidsinitiatief 
worden weer belangeloos ter beschik-
king gesteld door Groentebroers 
Beentjes en Bakker Brakenho�. Het 
soepcafé start om 14.30 uur.

Soepcafé

Van links naar rechts: Marijke Kure, Benno Leemijer, Adri Hopman, Dennis de Haas en Wim van Vliet met de knallen. Foto: Aart Tóth

Door Aart Tóth

Het hoofddoel was de voormalige 
autoshowroom, �etsenpaleis van 
Wim van Vliet en in latere instantie 
een sportaccommodatie om te 
toveren in een duurzaam apparte-
mentencomplex. De ontwikkelaar 
van het project was Eric Kure van 

vastgoedontwikkelaar Glint Real 
Estate. We spreken hier over het jaar 
2016. Net als nu nog steeds, was de 
behoefte aan betaalbare woningen 
groot. Dan niet alleen aan woningen 
in de vrije sector, maar zeker ook 
sociale koop met een winstbeper-
king bij verkoop.

Naamgeving
Het begon allemaal toen eigenaar 
Wim van Vliet van het karakteristieke 
pand naast het gemeentehuis 
bedacht iets te willen bijdragen aan 
het oplossing van de woningnood. 
Het leek wel of plaatsgenoot en 
vastgoedadviseur Eric Kure 
gedachten kon lezen, toen hij Wim 

van Vliet in de Dorpsstraat tegen het 
lijf liep. Eric zag er wel iets in om het 
pand naast het gemeentehuis een 
andere bestemming te geven. 
Binnen een kwartier waren beiden 
het eens, waarna de molen ging 
draaien. Dat ‘Eerste Kwartier’ is dus 
de herkomst van de naamgeving 
van het appartementencomplex. 
Allemaal met in het achterhoofd de 
gedachte bij te dragen in oplos-
singen. Via zijn bedrijf Glint Real 
Estate ging Eric aan de slag met het 
zoeken naar een architect, het infor-
meren naar het bestemmingsplan 
ter plaatse en nog veel meer. Helaas 
kwam Eric in een ziekteproces, waar-
door hij de huidige ontwikkelingen 
niet meer kan meemaken.

Feestelijkheden
De taken van Eric Kure werden 
keurig behartigd door Dennis de 
Haas en Benno Leemijer, waarbij Eric 
z’n inbreng zeker niet vergeten 
werd. Intussen vele jaren verder 
vanwege regels en aanpassingen in 
het plan vanuit gemeentelijke voor-
schriften. Eindelijk een o�cieel tintje 
bij het bouwwerk, waarbij werd 
teruggegrepen naar Eric Kure, die 
een gewoonte van zijn vader 
uitvoerde. Bij elk project wat tot 
goed resultaat kwam werd door Eric 
een vuurpijl afgestoken. Die traditie 
werd dus in stand gehouden, maar 
vanwege verbod op vuurwerk, toch 
knallen en slingers die onder luid 
applaus van de toekomstige bewo-
ners werden ontstoken. Bouwer 
Tervoort uit Egmond liet zich ook 
niet onbetuigd en bracht met 
bubbels en zeer grote ballonnen de 
feestvreugde rondom ‘Eerste Kwar-
tier’ op een nog hoger peil. Na 
a�oop was er ruim de kans elkaar 
beter te leren kennen.

Castricum - Alle toekomstige bewoners, ontwikkelaars, installateurs, adviseurs, klimaatburgemeester en nog 
veel meer betrokkenen waren uitgenodigd om ludiek de ‘schep in het zand te steken’ om er daarmee een o�-
cieel tintje aan te geven. We hebben het hier over appartementencomplex ‘Eerste Kwartier’ aan de Soomerwegh 
en het Raadhuisplein. De jarenlange voorgeschiedenis laten we even achterwege. Wel is een uitleg over de 
naamgeving wel handig om even te herhalen. Daar zitten wat emotionele gedachten achter.

‘Eerste Kwartier’ feestelijk ingewijd
   www.visserthoo�.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Leerlingen van Kindcentrum Visser ’t Hooft krijgen goede start met de ‘Gouden Weken’

’t Hooft
Visser 

K I N D C E N T R UM

In de eerste weken van het 
schooljaar is het voor zowel 
de leerkracht als de leerlin-
gen nog wat onwennig in de 
klas. Er zijn ook nieuwe leer-
lingen van buiten de school 
bij gekomen. Iedereen moet 
kennis met elkaar maken. 
Om een goede groep te vor-
men doorlopen we vijf fasen 

volgens auteur, trainer en psycholoog Boaz Bijleveld. Hij intro-
duceerde de methode ‘De Gouden Weken’. Kindcentrum Visser 
’t Hooft past dit thema in de eerste vijf weken toe. Wij vroegen 
Wytske, leerkracht van groep 6, hoe zij aan de hand van de 
verschillende onderwerpen dit eerste thema van het schooljaar 
doorloopt om een goede start te maken. 

‘Na de zomervakantie worden de kaarten opnieuw geschud’
‘Was je gewend om het haantje van de klas te zijn, na de zomerva-
kantie worden de kaarten opnieuw geschud’, vertelt Wytske. ‘Er zijn 
leerlingen bijgekomen en afgevallen en er is een nieuwe leerkracht. 
Dan is het belangrijk om gelijk sfeer te scheppen in de klas. Dat doe 
je door elkaar beter te leren kennen. Binnen het thema ‘De Gouden 
Weken’ staat er elke week een onderwerp centraal. Zo begonnen 
we de eerste week met drie vragen; wat is voor jou de ideale klas-
genoot, wat is voor jou de ideale leerkracht en hoe ziet jouw ideale 
klas eruit? Hier kwam onder meer uit, dat een klasgenoot behulp-
zaam is, een leerkracht het ziet als er iets met je aan de hand is en 
een klas uitstekend is als ze er samen voor zorgen dat iedereen 
erbij hoort.’ Dit is een goed bruggetje naar de laatste week van sep-
tember, de Week tegen pesten van Stichting School en Veiligheid. 

Spelletjes per fase
In de eerste week werd aan de kinderen de ‘JIJ-tas’ uitgereikt. De 
opdracht die zij meekregen was om hem te vullen met voorwerpen, 
waarmee zij zich aan de klas konden voorstellen. Dit maakte het 
voor de leerlingen makkelijker om voor de klas te staan en te ver-
tellen. Wytske: ‘Je ziet gelijk hoe verschillend ze zijn. Zo was er een 
jongen, die een boek meebracht over de Titanic en al vanaf zijn kleu-

tertijd gefasci-
neerd was over 
het ongeluk met 
het luxeschip. 
Een andere leer-
ling had stenen 
mee en wist al-
les te vertellen 
over stenen en 
mineralen. Het is 
goed om te zien 
dat iedereen zo 
geïnteresseerd 
is in elkaar. Dat 
schept gelijk een 
band.’ 

Week twee stond in het teken van jezelf zijn. Op het bord hangen 
teksten als: ‘Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier’. 
Het doel is om te ervaren dat je iedereen nodig hebt en iedereen 
belangrijk is om tot een goede samenwerking te komen. Er werden 
twee spellen gespeeld, waarin de samenwerking tot uiting kwam. 
Het eerste was dat de leerlingen zo snel mogelijk op alfabetische 
volgorde van voornaam op een lijn moesten gaan staan. Hierbij 
mocht gepraat worden. ‘Heel grappig om te zien dat de leiders zich 
gelijk opwerpen’, aldus Wytske. In de tweede variant werd hetzelfde 
gedaan, maar dan met de achternaam en hierbij mocht niet gepraat 
worden. ‘Ook hier hebben ze zich goed uit gered door ‘handen en 
voeten werk’’. 

Per fase van het thema ‘De Gouden Weken’ worden er spelletjes 
en opdrachten gedaan, zodat iedereen elkaar leert kennen. Aan het 
eind volgt op het strand een soort teambuilding. Dan gaan de leer-
lingen van groep 6 een zandkasteel maken met een groepje. Het 
gaat er hierbij om dat het er mooi uitziet en hoe het proces naar dit 
resultaat verloopt. ‘Dit doen we om te bewijzen dat we dit met elkaar 
kunnen. Ik, jij en wij als groep’, besluit Wytske voldaan. 
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LEZERSPOST

“It takes a village to raise a child”! Een Onrechtmatige Daad is élk 
handelen of nalaten, dat óf Inbreuk maakt op een anders recht, óf strijdig 
is met de daders rechtsplicht, óf indruist tegen de goede zeden hetzij 
tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt 
ten aanzien van eens anders persoon of goed. 

Natuurlijk mag men ook het dagenlang parkeren van een bus of camper 
voor het huis van de buurman terwijl er meer dan voldoende ruimte 
elders in de straat is – puur om hem te pesten – als een onrechtmatige 
daad bestempelen. Zelf op vakantie gaan en je auto voor de deur van 
iemand zetten zonder even overleg met de bewoners terwijl er tien meter 
verder alle ruimte was om te parkeren is ook bepaald asociaal TOKKIE-
gedrag en dat valt ook onder de noemer van een onrechtmatige daad. 
Om het aangenaam te houden in de wijk of eigen buurt is deze zorgvul-
digheidsnorm wezenlijk van belang en sociale correctie is soms nodig. 
Goede manieren bijbrengen – savoir vivre – en opvoeding van nieuwe 
generaties is nodig. Met die tropische warme dagen moet men niet toch 
echt niet na 19.00 uur met een paar – nerveuze! – paarden op het strand 
komen en daar onrust en zelfs paniek veroorzaken bij al die kinderen. 
Daarbij: nerveuze paarden gaan ter plaatse mesten, kakken! De belangen 
van enkele paardrijders/sters die op het strand willen rijden, mogen zeker 
niet zwaarder wegen dan de belangen van al die duizenden grote en 
kleine strandbezoekers! Ook al mag men in het kader van de APV vóór 
10.00 uur en na 19.00 uur met honden en paarden op het strand komen, 
met opruim-verplichting van de stront, die infecties – o.a. tetanus – kan 
veroorzaken. Dan nog mogen de belangen van al die duizenden strand-
bezoekers niet hieraan ondergeschikt gemaakt worden, en geldt de 
zorgvuldigheidsnorm.
“It takes a village to raise a child”. Helaas: de leeftijd van “het kind” kan 
nogal sterk variëren! :-) ! 

Barbara du Chateau

Bijdrage ingekort door de redactie. De volledige bijdrage is op 
www.castricummer.nl te vinden.

Hoe is het te verklaren dat de provincie toestemming heeft gegeven aan 
Experience Events om helikoptervluchten uit te voeren vanaf Uitgees-
terweg 37 in Limmen, terwijl de regering al het vliegverkeer zoveel moge-
lijk wil beperken? De burger wordt dagelijks geconfronteerd met regel-
tjes, opgelegd door de regering, om bewuster met het milieu om te gaan, 
terwijl 3 x 9 uur = 27 uur onnodig in rondjes vliegen wordt toegestaan 
door de provincie. Dat is toch niet te begrijpen!!!

Lydia Minkema

In de Bomenbuurt moet de straat tweemaal opengebroken worden voor 
de vervanging van de gasleiding door Stedin en de aanleg van een glas-
vezelkabel voor E-Fiber (Castricummer 14/09). Volgens een woordvoerder 
was combinatie niet haalbaar vanwege het feit dat gasleidingen dieper in 
de grond lopen dan de glasvezelkabels. Je zou zeggen eerst die gasbuis 
er in, dan een hoop zand er over tot de juiste diepte voor de glasvezel-
kabel, afdekken en vervolgens samen weer netjes bestraten. Maar zo 
werkt dat kennelijk niet en laten we er maar niet teveel stampij over 
maken, want dan wordt ‘Brussel’ ook nog wakker met als gevolg een stik-
stofprobleem. Overigens is goed en e�ciënt samenwerken op vele 
terreinen een probleem, zoals blijkt uit het nieuws van alledag. Ik wind 
me dus niet op, maar neem een slok Sancti Adalberti uit Egmond en rust 
en troost vallen mij ten deel.

Richard Stuurop, Castricum

Onrechtmatige daad

Helikoptervluchten

Open straat

Door Ans Pelzer

De vragen van het CDA volgen op 
een persbericht van de Koninklijke 
Nederlandse Zwembond (KNZB) 
waarin aandacht gevraagd wordt 
voor de nijpende �nanciële situatie 
van zwembaden in Nederland. Ook 
wil de fractie weten wat het college 
gaat doen om sluiting van het 
zwembad te voorkomen.

De directeur van De Witte Brug, 
Herman van Rijsdijk, laat weten dat 
het energiecontract eind volgend 
jaar a�oopt.
,,Deze energiecrisis leert ons hoe 
belangrijk het is dat we snel 
beginnen met de bouw van een 
zwembad. Dan zijn we niet meer zo 
afhankelijk van fossiele brandsto�en. 
Het is wijsheid dat we dat zo snel 
mogelijk duurzaam gaan bouwen.’’

CDA stelt vragen over energie-
kosten van het zwembad
Castricum - De CDA-fractie maakt zich ongerust over de energiekosten 
van De Witte Brug. Zij wil van het college weten hoe het zwembad in 
Castricum ervoor staat, nu blijkt dat verschillende zwembaden de deuren 
moeten sluiten vanwege hoge energielasten.

Door Henk de Reus

Jos (84) zag het levenslicht in Bever-
wijk. De wieg van Ada (83) stond in 
Castricum. Jos is de oudste uit een 
gezin met zes kinderen. Ada komt uit 
een gezin met veertien kinderen 
waar de pastoor nog langskwam om 
zich met de gezinsgrootte te 
bemoeien. Het aantal parochianen 
moest immers op peil worden 
gehouden. De vader van Jos werkte 
bij een groothandel in drank. Ada’s 
vader was werknemer bij de 
Hollandse Melksuikerfabriek in 
Uitgeest.

De Rustende Jager
Ada weet nog precies wanneer en 
waar zij Jos ontmoette. ,,Het was op 
13 februari 1960 bij De Rustende 
Jager. De verkering van Jos en die 
van mij was toen net uit. Het eerste 
contact was bij de garderobe.’’ Jos: ,,Ik 
vroeg aan Ada waar haar vriend was. 
Ze antwoordde dat haar verkering 
net uit was. Hierop vroeg Ada mij of 
ik mijn vriendin had thuis gelaten. Ik 
zei dat mijn verkering ook net uit 
was. We stelden voor om samen een 
borreltje te gaan drinken.’’

Ada kijkt met plezier op die avond 
terug. ,,We konden gezellig met 
elkaar kletsen. Aan het eind van de 
avond bracht ik Jos naar het station, 
want hij moest met de trein terug 
naar zijn ouderlijke woning in Bever-
wijk. We kusten elkaar en toen was 
het gebeurd. Het is nooit meer uit 
geweest’’, zegt Ada lachend.

Huwelijk
Ada en Jos hadden twee jaar verke-
ring en traden op 19 september 1962 
met elkaar in het huwelijk. Hieraan 
vooraf moesten ze nog wel langs de 
pastoor voor ‘huwelijksvoorlichting’. 
Jos: ,,Dat ging zo in die tijd als je voor 
de kerk wilde trouwen. Echter, de 

pastoor liet verstek gaan. Een oud 
patertje nam de honneurs voor hem 
waar. Hij vroeg mij hoeveel kinderen 
wij dachten te krijgen. Ik antwoordde 
‘net zoveel als ik kan onderhouden’. 
Dit was volgens hem het enige juiste 
antwoord.’’

De eerste jaren woonde het stel in 
een zomerhuisje in Bakkum. Ada 
herinnert zich nog het bezoek van 
pastoor De Wit, een jaar na hun 
huwelijk. Ada: ,,Hij vroeg of we wel 
goed leefden omdat er nog geen 
kinderen waren. Ik heb hem gezegd 
dat hem dat helemaal niets aan ging. 
Hij droop meteen af.’’

Verhuizen
Het stel betrok in 1964 een woning in 
Beverwijk. Deze kregen ze van Hoog-
ovens, het bedrijf waar Jos vele jaren 
als administrateur heeft gewerkt. 
Voordat het echtpaar kinderen kreeg 
werkte Ada als huishoudelijke hulp 
bij particulieren. Het bloed kroop 
waar het niet gaan kon en in 1967 
liet het echtpaar hun huidige woning 
aan de Wayenburgh bouwen.

Kinderen
Een jaar eerder werd dochter Petra 
geboren. Haar zusje Anika kwam een 
jaar later (1967) ter wereld. Toen de 
kinderen wat groter waren en naar 
de middelbare school gingen is Ada 
huishoudelijk werk gaan doen bij 
Sans Souci. Dit heeft ze 22 jaar 
gedaan. Inmiddels heeft het stel vier 
kleinkinderen, waar ze erg van 
genieten.

Hobby’s
Jos en Ada hebben vele jaren samen 
gebridged. Hiermee zijn ze op een 
gegeven moment gestopt omdat Jos 
wat problemen met z’n ogen kreeg. 
Dit laatste is ook de reden waarom 
hij met zijn andere hobby – postze-
gels verzamelen – is gestopt. Hij is 

nog wel steeds penningmeester van 
de bridgeclub.

Zo lang ze elkaar kennen hebben 
Ada en Jos een sterke band met 
voetbalvereniging Vitesse. Jos was 
vele jaren voorzitter van de suppor-
tersvereniging. Ze gaan nog steeds 
naar alle thuiswedstrijden. Samen 
doen ze ook graag spelletjes.

Geheim
Op de vraag wat het geheim is van 
hun jarenlange relatie is geeft Jos 
direct antwoord. ,,Het is geven en 
nemen. Als je wat meer geeft dan 
neemt kun je het lang volhouden.’’

Vieren
Afgelopen zondag hebben Ada en 
Jos het 40-jarig huwelijksjubileum, 
samen met de kinderen en kleinkin-
deren, in Johanna’s Hof met een 
etentje gevierd. Daags erop is burge-
meester Mans langs geweest om het 
echtpaar te feliciteren. Dit bezoek 
werd zeer gewaardeerd.

Castricum - Jos en Ada Kramer ontmoetten elkaar voor het eerst in De 
Rustende jager. Aan het eind van de avond bracht Ada Jos naar het 
station. De afscheidskus werd het startpunt voor een lange en mooie 
relatie. Deze werd bekroond met een diamanten huwelijk dat afgelopen 
zondag werd gevierd.

Kus op het station leidt tot diamanten 
huwelijk van Jos en Ada Kramer

Jos en Ada Kramer op hun trouwdag 
op 19 september 1962. 
Foto: aangeleverd

Ada en Jos Kramer brengen een toost uit op hun diamanten huwelijk. Foto: Henk de Reus
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U wandelt op zondag 2 oktober – in 
de week ‘Een tegen Eenzaamheid’ – 
mee met de Gezond Natuurwandel-
groep Castricum, die elke zondag een 
korte wandeling door de duinen 
maakt. Deze wandelingen van (ruim) 
een uur worden geleid door begelei-
ders die steeds weer een andere route 
uitstippelen. Onderweg vertellen ze 
altijd een paar interessante en leuke 
weetjes over de natuur. Op 2 oktober 
voegt men aan deze wandeling een 
muzikale component toe. De Gezond 

Natuurwandelgroep Castricum 
wandelt elke zondag in de duinen van 
Castricum. Als u het leuk vindt kunt u 
dus vaker meelopen met deze groep. 
Dat kan zonder vooraf aan te melden 
en is altijd gratis. 
De wandelingen eindigen bij de 
Johanna’s Hof, waar veel deelnemers 
vaak met elkaar een kopje ko�e 
drinken. Men is tevens op zoek naar 
enkele nieuwe begeleiders. Kijk op 
www.gezondnatuurwandelen.nl voor 
meer informatie.

Castricum - Wandel op zondag 2 oktober mee met een korte wandeling in 
de duinen. Onderweg geniet u van een paar muzikale optredens. Ook 
worden enkele natuurweetjes met u gedeeld. U eindigt de ochtend met 
een kopje ko�e of thee bij Johanna’s Hof. Het programma is gratis, start 
om 10.00 uur bij bezoekerscentrum De Hoep en duurt tot 12.30 à 13.00 
uur.

Wandeling met natuurweetjes 
en muziekoptredens

Elke zondagochtend wandelen in de 
duinen bij Castricum. 
Foto: Jan van Leeuwen

Het gaat om moeders met kinderen 
die zijn gevlucht uit Oekraïne. Ze 
komen uit een tijdelijke opvang in 
de gemeente Castricum en Bergen. 
In het pand, dat al geruime tijd deels 

leeg staat, zijn gedurende de afge-
lopen weken in opdracht van de 
gemeente tien kamers ingericht voor 
huisvesting van de gezinnen. ,,We 
zijn blij dat we deze locatie geschikt 

hebben kunnen maken voor de 
moeders met kinderen’’, stelt 
wethouder Paul Slettenhaar 
(wonen). 
Collega-wethouder Falgun Binnen-
dijk (integratie) benadrukt: ,,Zij 
hebben hier een veilige woonplek, 
weg van het oorlogsgeweld. Zo 
kunnen ze hopelijk tot rust komen. 
Het is belangrijk dat wij daaraan 
kunnen bijdragen.’’

Limmen - Sinds begin vorige week worden ruim twintig mensen uit 
Oekraïne gehuisvest in het verbouwde Paulusgebouw aan de Ooster-
zijweg. Medewerkers van de gemeente Castricum bereidden hun komst 
voor en verwelkomden hen, samen met Flexwonen NH, beheerder van 
het pand.

Ruim twintig Oekraïense 
vluchtelingen in Paulusgebouw

Tijdens de cursus leert u hulp 
verlenen aan kinderen en krijgt u 
inzicht in de gevaren die kinderen 
bedreigen en hoe u deze kunt voor-
komen. Reanimatie bij baby’s en 
kinderen is onderdeel van de cursus. 
De cursus wordt gegeven volgens de 
richtlijnen van het Oranje Kruis en 
wordt afgesloten met een toets. Als 
deze toets succesvol is afgerond, 
ontvangt u het o�ciële certi�caat 
‘Eerste Hulp aan Kinderen’ van het 
Oranje Kruis. De cursus bestaat uit 
vijf lessen van ieder drie uur die 
worden gegeven in cultureel 
centrum Geesterhage aan de Gees-

terduinweg 3. De cursusavonden zijn 
op 3, 10 en 24 oktober en op 7 en 14 
november van 19.30 tot 22.30 uur. De 
kosten voor deelname bedragen 95 
euro inclusief lesboek, verbandmate-
riaal en certi�caat van het Oranje 
Kruis. Veel ziektekostenverzekeraars 
vergoeden (een deel van) de cursus. 
U kunt dit navragen bij uw 
verzekeraar. 
Neem contact op met de secretaris 
van EHBO-vereniging Castricum 
(0251 651060 tussen 19.30 uur en 
21.00 uur / secretaris@ehbocas-
tricum.nl) of kijk op www.ehbocas-
tricum.nl voor meer informatie.

Cursus eerste hulp aan kinderen
Castricum - Kinderen zijn vliegensvlug en onderkennen niet altijd de 
gevaren. Als het dan misgaat, wilt u snel de juiste eerste hulp kunnen 
verlenen, speci�ek gericht op kinderen. Bent u ouders van jonge 
kinderen, oppas-oma of -opa of werkt u bij een kinderdagverblijf, peuter-
speelzaal of bent u gastouder? In alle gevallen is het belangrijk dat u 
weet welke hulp u kunt verlenen. Daarom start EHBO-vereniging 
Castricum weer met een cursus eerste hulp aan kinderen.

Castricum - Aanstaande zaterdag 
viert Nederland Burendag. Zo ook de 
bewoners van de Henri Schuytstraat 
in het centrum van Castricum. Al 
sinds 2014 organiseren zij met elkaar 
een rommelmarkt om Burendag te 
vieren. Onder de toepasselijke naam 
‘Henri Schuyt Pakt Uit!’ halen bewo-
ners hun overtollige kleding, boeken, 
speelgoed en curiosa tevoorschijn 
om dit gezamenlijk voor hun eigen 
deur te verkopen. De rommelmarkt 
vindt plaats tussen 12.00 en 16.00 

uur. Iedereen is welkom om een 
kijkje te nemen. ‘Henri Schuyt pakt 
Uit!’ is een gezellige dag waarop de 
buurt elkaar weer eens uitgebreid 
spreekt. Het is natuurlijk ook een 
leuke manier om de kasten, schuren, 
zolders en kelders op te ruimen en 
voor de kinderen een zakcentje bij te 
verdienen. 
Vorig jaar ging het niet door, dus de 
bewoners hebben extra veel ‘rommel’ 
verzameld, zo laten bewoners Livia 
en Emma ons weten.

Rommelmarkt Henri Schuytstraat

De Robot Plotter in actie. Foto: Bart Lendfers

Door Raimond Bos

Het aanbrengen van wegmarkeringen 
is een nauwkeurig karwei. Om ervoor 
te zorgen dat dit soepel kan verlopen, 
wordt in veel gevallen eerst de Robot 
Plotter ingezet. Dit apparaat maakt 
gebruik van een digitale tekening en 
van GPS. Een medewerker van het 
markeringsbedrijf zet de robot met 
behulp van een tablet aan het werk. In 
de robot bevindt zich een capsule met 
witte verf. De robot weet op basis van 
een GPS-signaal exact de positie te 
bepalen en zet om de anderhalve 
meter een klein wit stipje op het nog 
kale, pas aangebrachte wegdek. Zo 
worden de stuurlijnen uitgezet die de 
wegmarkeerder later gebruikt om de 
daadwerkelijke belijning aan te 
brengen. Tine Schouteden is commu-
nicatiemedewerker bij Van Velsen en 
legt uit: ,,Dankzij de Robot Plotter 
hebben we minder mensen nodig 
voor het uitzetten van de stuurlijnen. 

Voorheen waren daarvoor drie 
mensen nodig: twee die een touw 
vasthouden om de positie mee te 
bepalen en een derde die de verfspuit 
bedient. Het werken met de Robot 
Plotter is veel veiliger dan de traditio-
nele werkwijze: de medewerker kan de 
robot op afstand aansturen en hoeft 
zelf het werkvak niet te betreden, en 
blijft daarmee op veilige afstand van 
werk- of ander verkeer. We werker dus 
sneller, e�ciënter én veiliger dankzij 
deze robot. Ons bedrijf heeft drie van 
deze robots in gebruik.’’ Het bedrijf 
Tyker is opgericht in 2008 als spin-o� 
van de Universiteit van Wageningen. 
De werkzaamheden langs de N203 
worden door aannemer BAM uitge-
voerd in opdracht van de provincie 
Noord-Holland. Het aanbrengen van 
de zogenoemde longdotmarkering op 
het �etspad is bedoeld om de veilig-
heid te vergroten. De twee kantlijnen 
zorgen voor zo’n 7,3 kilometerbelijning 
op het �etspad.

Robot Plotter plaatst 
stuurlijnen voor wegmarkering
Castricum - Wie vorige week over de N203 van tussen Uitgeest en 
Castricum reed, heeft hem wellicht gezien: de Robot Plotter van het 
bedrijf Van Velsen Re�ectielijnen op het �etspad. Het is een autonome, 
zelfrijdende robot die snel en heel nauwkeurig markeringen op het 
wegdek aanbrengt. De door de �rma Tyker ontwikkelde robot legt zo de 
basis voor het uiteindelijke belijnen van het �etspad. 
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Copywriter / Content marketeer
Wil je jouw creativiteit, schrijftalent en passie voor content creatie
inzetten voor diverse nationale én internationale klanten?
Houd je van afwisseling in je werk en schrijf je de ene keer graag een
pakkende LinkedIn post en de andere keer een diepgravend blog of artikel?
Dan is de functie Copywriter / Content marketeer zeker iets voor jou!

Wat ga je doen?
Je gaat creatief aan de slag met het schrijven van commerciële teksten
voor de websites wonen.nl en AppartementenEigenaar.nl , marketing
campagnes en social media kanalen voor onze klanten.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
•  Het ontwikkelen van een content strategie en -kalender voor de klanten
• Je bent verantwoordelijk voor de planningen en de dag-tot-dag beheer  
 van de social media platformen
• Daarnaast houd je je bezig met SEO copywriting, testen, analyseren en  
 optimaliseren van campagnes, website teksten en landing pages
• Je schrijft moeiteloos Nederlands

Wie zoeken we?
• Je hebt affi niteit met online marketing, copywriting en content creatie
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend
• Je hebt ervaring en/of affi niteit met zakelijke communicatie
• Je bent in staat meerdere projecten tegelijk te coördineren, daarbij
 rekening houdend met strakke deadlines
• Je hebt ervaring met online ‘tooling’ voor het managen van social media  
 content, websites en campagnes
• Je bent gedreven, maar je houdt ook van ontspanning en humor op z’n tijd

Wat bieden we?
Naast leuke, gedreven collega’s met een no-nonsense instelling bieden we
jou ook:

• Een uitdagende, inhoudelijke functie met marktconform salaris
• 36-38 uur afwisselend en boeiend werk op een goed bereikbare locatie  
 Heemskerk
• Leuke collega’s, informeel, gedreven en met humor
•  Alle ruimte om zelfstandig te werken en verder te groeien

Mail naar info@wonen-media.nl
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Door Henk de Reus

De leden van het gilde hebben inmid-
dels plaatsgenomen in de zaal van ’t 
Achterom. Als de vijf bestuursleden 
even later binnenkomen worden zij 
begroet met applaus. Oud voorzitter 
To Buur heet ze welkom en heeft voor 
elk bestuurslid een persoonlijk dank-
woordje. Als de dames in de bloemen 
zijn gezet en iedereen is voorzien van 
ko�e met gebak spreken we twee 
van de bestuursleden.

Tijdgeest
Nel Kerssens is 19 jaar lid van het 

Gilde en legt uit waarom de plaatse-
lijke afdeling KVG destijds is opge-
richt. ,,Men wilde de dames, naast 
hun dagelijkse huishoudelijke en 
opvoedkundige beslommeringen, 
ook eens per maand een gezellige of 
educatieve avond bezorgen. Het werd 
een soort tegenhanger van de biljart-
avonden van de mannen.’’ Nel toont 
een boekje uit 1962 dat onder de 
leden verspreid werd. Op de kaft staat 
de doelstelling van het KVG. Deze 
luidt: ‘De vrouw bewust te maken van 
haar taak ten opzichte van de kerk, 
het gezin en de maatschappij’. Het 
tekent de tijdgeest van toen.

Nel: ,,Inmiddels, 67 jaar later, loopt 
het ledenaantal terug en er zijn geen 
nieuwe bestuursleden beschikbaar. 
Een vrouw heeft tegenwoordig een 
heel ander leven dan onze moeders 
en oma’s. Ze hebben vaak een gezin, 
een drukke baan en ze sporten hier-
naast, of zijn lid van een vereniging. 
Bovendien staan de dames van nu 
hun mannetje inmiddels wel.” Het 
doel ‘emancipatie’ lijkt dan ook te zijn 
bereikt.

Terugblik
Tijdens haar 67-jarig bestaan kwamen 
er vele onderwerpen aan de orde, 
zoals politiek, huwelijk, erfrecht, 
emancipatie en opvoeding. Bij de 
behandeling van het thema ´het 
huwelijk in onze moderne tijd´ 
werden in 1966 ook de partners 

uitgenodigd. Een slimme zet van het 
gilde want het gaf thuis minder stof 
tot discussie. Je kon als vrouw altijd 
zeggen ‘Jij was er toch ook bij toen ze 
dit onderdeel behandelden? Dan had 
je daar je mond open moeten doen 
als je het er niet mee eens was’.

Sonja Bakker
De kapelaan was als geestelijk advi-
seur bij de jaarvergaderingen 
aanwezig, wellicht niet alleen voor de 
gezelligheid maar ook voor het 
bewaken van de letter ‘K’ in de naam 
en de doelstelling van het gilde. De 
huidige secretaris, Greet Kaandorp-
Sietsma, is eveneens 19 jaar lid van 
het gilde. Zij herinnert zich nog de 
lezing van gewichtsconsulente Sonja 
Bakker, die toen nog vrij onbekend 
was. Greet: ,,Haar eerste boek was 
toen net uitgekomen. We hebben die 

avond veel nieuwe, vaak jongere 
dames mogen begroeten maar 
hebben ze niet als lid teruggezien.’’ 
Dan, met een knipoog, ,,Het heeft wel 
e�ect gehad op de leden die er die 
avond bij waren want ze zijn allemaal 
zo slank als een den gebleven zoals je 
kunt zien.’’

Dan zit het interview met de dames 
erop en volgt de afsluitende 
jaarvergadering. 

Nel: ,,Daarna gaan we een laatste 
rondje kienen. Dit gaat anders dan de 
vorige keren, want deze keer is het 
gratis en iedereen krijgt een prijs. Tja, 
het restantbudget moet toch op, hé? 
We gaan dus letterlijk potverteren!’’

Akersloot - De landelijke organisatie Katholiek Vrouwen Gilde (KVG) 
ontstond in 1920. Zij was bedoeld om een maatschappelijke achterstand 
bij vrouwen weg te nemen en een emancipatiegolf op gang te brengen. 
De plaatselijke afdeling in Akersloot werd op14 april 1955 opgericht. De 
landelijke organisatie werd in 2005 opgeheven. De afdeling in Akersloot 
zet er op 1 oktober een punt achter. De afsluitende jaarvergadering vond 
op 15 september plaats.

Leden Katholiek Vrouwen Gilde Akersloot staan 
hun mannetje en heffen plaatselijke afdeling op

Voor de laatste keer als bestuur bijeen. Van links naar rechts: Margret Kooijman-
Leijen, Rina Pepping-Ruijter, Greet Kaandorp-Sietsma, Nel Kerssens-Velzeboer en 
Hennie Verduijn. Foto: Henk de Reus

Het programmaboekje uit 1962 waarin 
de doelstelling van het KVG Akersloot 
vermeld wordt en waarin de tijdgeest 
van toen duidelijk naar voren komt. 
Foto: aangeleverd

Foto uit 1970. De jaarvergadering waarbij de kapelaan als ‘geestelijk adviseur’ 
aanschoof bij het bestuur. Foto: aangeleverd

Door Hans Boot

Zowel Arie als Grietje komen 
oorspronkelijk niet uit Castricum en 
maakten nogal wat verhuizingen mee 
voordat zij zich vestigden aan de 
Zeeweg 3, in een van de oudste huur-
woningen in ons dorp.

Arie werd op 18 december 1933 
geboren in Medemblik en groeide 
daar op. Doorleren na de lagere 
school zat er niet in, zoals hij vertelt: 
,,Ik wilde een bakkersopleiding 

volgen, maar moest direct aan het 
werk omdat ons gezin het niet breed 
had. Ik begon bij een groenteboer en 
na twee jaar werd ik volontair bij een 
gemengd bedrijf in Driebergen, waar 
ik ook in de kost was. Met 16 jaar 
keerde ik weer naar huis terug en ging 
aan de slag bij een tuinder. Na mijn 
militaire dienst ging ik verder als land-
bouwmachinist op een boerderij in de 
Wieringermeer en vanaf eind jaren ’50 
heb ik diverse functies gehad in de 
arbeidstherapie op het psychiatrisch 
ziekenhuis in Medemblik. In 1962 

werd het ziekenhuis opgeheven en 
het personeel overgeplaatst naar Duin 
en Bosch. Daar heb ik mijn werkzame 
leven tot mijn pensioen in 1993 afge-
rond bij de bouwkundige dienst.’’

Brief
Grietje zag op 3 augustus 1934 het 
levenslicht in Zwolle: ,,Ik kom uit een 
groot gezin en ging op mijn vijftiende 
aan het werk op een naaiatelier. Voor 
mijn trouwen heb ik ook nog monta-
gewerk gedaan bij de Philipsfabriek in 
Zwolle.’’

Het stel leerde elkaar kennen dankzij 
de dienstplicht van Arie. Hij licht toe: 
,,Ik was rond 1955 gelegerd in ’t Harde. 
Het was toen mogelijk om je verlof-
dagen te verkopen en dat deed ik 
altijd aan Arie Hollenberg uit Akers-
loot die de hoogste bieder was. Daar-
door bleef ik in de kazerne, maar 
mocht wel uit en zodoende 
ontmoette ik Grietje tijdens een 
avondje stappen. Toen ik afgezwaaid 
was heb ik haar een brief geschreven 
en de kennismaking voortgezet. Ik 
ging ook regelmatig met de trein naar 
Zwolle, maar dat kostte een hoop 
geld…’’ Grietje vult aan: ,,Mijn vader 
zei daarom dat we beter konden gaan 
trouwen. Dat gebeurde ook op 12 
september 1957, maar wel in Medem-
blik omdat de vader van Arie met zijn 
gezondheid sukkelde. Een huis 
hadden we nog niet, dus de eerste 
twee jaar woonden we in bij de 

ouders van Arie.’’

Dansgroep
Arie vervolgt het verhaal: ,,Na twee 
jaar kregen we een duplexwoning in 
Medemblik. Daarna zijn we nog een 
keer verhuisd voor we de overstap 
naar het zogenaamde ‘Duintje’ in 
Bakkum maakten, waar heel veel 
collega’s van Duin en Bosch een 
woning kregen toegewezen. Rond 
1972 verhuisden we naar dit huis de 
Zeeweg met een hele diepe tuin, waar 
ik al die jaren van heb genoten omdat 
tuinieren een van mijn hobby’s is. 
Daarnaast heb ik veel plezier gehad 
als pupillentrainer en jeugdleider bij 
CSV en het latere FC Castricum. Ook 
vond ik �etsen met Grietje erg leuk, 
maar dat is nu over vanwege een 

valpartij van haar. Tot slot speel ik al 
heel lang bridge.’’

Dansen was de grote passie van 
Grietje: ,,Ik heb het hier veertig jaar 
erg �jn gehad bij de groep IGRAM. 
Verder heb ik veel gewandeld en 
puzzel en lees ik graag.’’
Arie en Grietje werden verblijd met 
drie kinderen, te weten Dita (1958), 
Arie jr. (1961) en Jan (1963).

Daar kwamen nog twee kleinkinderen 
bij. Het briljanten feest werd met hen 
op de trouwdatum thuis gevierd. Op 
de laatste vraag wat het geheim is 
achter 65 jaar huwelijk, antwoordde 
het bruidspaar unaniem: ,,Alleen als je 
beiden wilt geven, hou je het zolang 
met elkaar vol.’’

Castricum - Na een aantal diamanten huwelijken kon er vorige week 
maandag in Castricum weer eens een briljanten echtverbintenis worden 
gevierd. Dit keer betrof het Arie Ho� en Grietje Oosterveen die al zo’n 
vijftig jaar aan de Zeeweg wonen. Als Arie zijn dienstplicht niet had 
vervuld, had hij zijn aanstaande bruid nooit ontmoet.

Ontmoeting dankzij het verkopen van militair verlof

De trouwfoto van 12 september 1957. Foto: aangeleverd

Ook voor Arie en Grietje deed burgemeester Mans zijn ambtsketen om. 
Foto: Hans Boot
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. symbool voor de vrede; 7. soort bowlen; 12.
seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 13. reukwater;
14. tijdperk; 15. technische school (afk.); 17. hoge landpunt in
zee; 19. smeervloeistof; 21. communicatiemiddel (afk.); 22.
familielid; 24. kattenras; 27. pluspunt; 28. tropische boom; 30.
meisjesnaam; 31. hoofddeksel; 32. dik stuk hout; 33. jonge
koe; 35. Belgische krant; 37. kookgerei; 38. wielrenner achter
een gangmaker; 41. recht stuk vaarwater; 42. deel van week;
44. Aziatisch staatje; 46. vuilstortplaats; 47. boterton; 48.
voorbehoedsmiddel; 49. staat in Amerika; 50. nakomeling;
52. bladader; 54. sjouwer met koffers; 56. waterkering; 58.
pretentieus; 61. Israël (afk.); 62. navigatiemiddel; 64. steen;
65. verwonding; 67. alcoholische drank; 68. deel van het oor;
70. deel van camera; 72. drankbuffet; 73. chocoladekorrels;
76. waardering; 77. deel van bijbel (afk.); 78. eenheid van
elektrisch vermogen; 79. plaats in Duitsland; 81. kiloliter
(afk.); 82. plaaggeest; 83. welpenleidster; 84. plechtige belof-
te; 86. isolerende tas; 87. restant van uitgebrande kolen.

Verticaal 1. achtarmige inktvis; 2. koude lekkernij; 3. drie-
hoekig voorzeil; 4. leervak op school; 5. tegendraads; 6. fami-
lietwist; 7. warme snack; 8. vrouwelijk dier; 9. roem; 10.
muzieknoot; 11. mistig (wazig); 16. plaats in België;18. bloei-
wijze; 20. lang en smal stuk hout; 21. open plek in een bos;
23. Spaanse landvoogd; 25. tijdsperiode; 26. varkensvlees;
27. woning of gebouw; 29. saus bij patat; 32. huisschoen; 34.
belemmering; 36. onverhard weggetje; 37. aardkluit; 39. kei-
zer van Rusland; 40. autocoureur; 42. ramen lappen; 43.
rechtsterm (schijnreden); 45. gevangenis; 46. bekeuring; 51.
op grote afstand; 53. plotseling haal of trek; 54. boek voor
inkomsten en uitgaven; 55. melkklier; 56. deftige vrouw; 57.
sappig; 59. plaats in Gelderland; 60. brandstofcilinder; 62.
ransel; 63. verslag (melding); 66. vochtig; 67. knaagdier; 69.
glansverf; 71. hoogste punt van een huis; 73. inwendig
orgaan; 74. gelooide huid; 75. helemaal niets; 78. aanleg-
plaats voor schepen; 80. keurig; 82. selenium (scheik. afk.);
85. lidwoord.

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

Foto: aangeleverd

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

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

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

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

Verticaal 1. onzinnig gepraat; 2. gecastreerde stier; 3. klein
teugje; 4. gewicht; 5. trap of leer; 6. koraaleiland; 7. vlees
bereiden; 8. bakplaats; 9. kever; 10. oosterlengte (afk.); 11.
regenscherm; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18.
namaak; 20. naaldboom; 21. horizon; 23. gemakzuchtig en
lui; 25. bijbelse reus; 26. noeste arbeid; 27. balsport te paard;
29. zeevis; 32. journalistiek beroep; 34. grap (anekdote); 36.
nylonkous met broekje; 37. mager en tenger; 39. visetend
zoogdier; 40. tippelen; 42. haarlint; 43. erfelijke stand bij Hin-
does; 45. zeepwater; 46. roem; 51. Europese artikel numme-
ring (afk.); 53. loot of stek; 54. ondoordringbaar bos; 55.
gedraaide haarlok; 56. aangenaam van smaak; 57. brom-
beer; 59. telwoord; 60. vijfjarig tijdvak; 62. plaats in België;
63. onder invloed van drugs; 66. bloeiwijze; 67. gordijnrail;
69. paleis in Apeldoorn; 71. elektrische geladen deeltje; 73.
deel van een voet; 74. naaldboom; 75. bolgewas; 78. steen;
80. kever; 82. persoonlijk voornaamwoord; 85. gewijzigde
aansprakelijkheid (afk.).
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Je lichaam heeft 
regelmatig behoefte 
aan totale ontspanning. 
Win deze week een 
100% op maat verzorgde 
lichaamsbehandeling 
(lichaamsscrub en lichaam-
spakking) met producten 
van het gerenommeerde 
merk Sothys ter waarde 
van 72,50 euro. Een mooie 
behandeling om de huid na 
de zomer te vernieuwen en 
te hydrateren, aangeboden 
door Skin Creations, 
de beautysalon waar 
ontspanning, kwaliteit en 
beleving voorop staat. 
Kijk op: 
www.skincreations.nl
voor meer informatie over
deze en andere behande-
lingen. Mail de oplossing 
voor maandag 
26 september naar 
puzzel@castricummer.nl

Onstpannende 
lichaams-

behandelingen

Door Harald Ebels

Ook voor SV Vredeburg en haar leden 
betekent het overlijden van Jos een 
groot verlies. De betekenis van Jos 
voor SV Vredeburg is ongekend groot. 
Begrippen als ‘boegbeeld’ en ‘drijvende 
kracht’ komen hierbij naar boven. Jos 
werd onmiddellijk na de oprichting 
van de schaakvereniging in 1974 lid 
van de vereniging. Hij was van 1987 
tot 2021 (maar liefst 34 jaar!) voorzitter 
van het verenigingsbestuur. In die rol 
gaf Jos blijk van zijn warme gevoelens 
voor de vereniging. Hij investeerde in 
saamhorigheid onder de leden, onder-
hield de contacten met de schaakbond 
en verkocht de schaaksport als een 
ware zendeling.

Jos sleepte jarenlang met kratten, 
�essen en pakken ko�e om ‘het 
barretje’ van de vereniging draaiend te 
houden. En hij gaf schaaklessen aan 
talloze jeugdspelers. Velen hebben de 
�jne kneepjes van de schaaksport van 
Jos geleerd. Jos had grote vaardig-

heden voor de rol van docent: kennis, 
geduld en humor. Met een vaderlijke 
uitstraling vond hij de juiste balans 
tussen serieus leren schaken en een 
dolletje maken.

De rol van Jos als vrijwilliger bij SV 
Vredeburg bleef niet onopgemerkt. Op 
24 april 2020 ontving Jos, uit naam van 
Zijne Majesteit de Koning, een lintje. 
Bij zijn aftreden als voorzitter, op 17 
september 2021, werd Jos, onder 
applaus van de leden, uitgeroepen tot 
erelid van SV Vredeburg.

Jos was ook een heel sterke schaker. 
Hij werd maar liefst twaalf keer club-
kampioen. Je kunt zeggen dat de 
schaakkracht van Jos een re�ectie was 
van zijn persoonlijkheid. Analytisch 
vermogen, onverstoorbaarheid en 
weloverwogenheid waren daarin de 
kwaliteiten. Een man met een koel 
hoofd en een warm hart! Voor de 
leden van SV Vredeburg stond Jos te 
boek als een aimabele en betrokken 
persoon. Hij gaf blijk van oprechte 

belangstelling voor het wel en wee 
van een ieder.

Voor de schaakavonden van SV Vrede-
burg geldt dat het spelletje zelf niet zal 
veranderen. Nog steeds speelt wit 
tegen zwart en nog steeds zal er 
gewonnen worden en verloren! Mat 
achter de paaltjes en een biertje in het 
barretje zijn de vaste ingrediënten bij 
SV Vredeburg en dat zal zo blijven! 
Maar de sociale context van die 
schaakavonden zal voortaan anders 
zijn: het gemis van de roerganger, de 
rots in de branding, zal zich heel lang 
doen gevoelen. De leden van SV 
Vredeburg zullen hun ‘club-icoon’ 
enorm missen.

In memoriam

Jos Admiraal (1949-2022)
Castricum - Op maandag 12 september 2022 ontving Schaakvereniging 
Vredeburg het onvoorstelbare en zeer droevige bericht dat Jos Admiraal 
(73) plotseling was overleden. Een bericht even schokkend als onver-
wachts. Immers, op vrijdagavond was Jos nog aanwezig geweest op de 
club. Hij had een lange partij geschaakt; gezellig gekletst, gelachen en 
een biertje gedronken. Kortom, niets wees op onheil. Maar op maandag-
morgen bleek het anders… Een vreselijk verlies voor zijn naasten!

Jos Admiraal overleed onverwacht op 
73-jarige leeftijd. Foto: aangeleverd

Van links naar rechts organisatoren Simone Veldt-Bakker, Nikki Kracht, Nicoline van 
Mulken, Mariska Tauber, Henk Ruijter, Anita Mooiweer, Ilse Hofstee, Wim van Vliet en 
Aart Tóth. Edgar Nijman en Viviènne Sanders ontbreken. Foto: Maud Veldt

Castricum - Het kon haast niet 
uitblijven: het Castricums Smaakma-
kers Festival krijgt een vervolg. Op 3 
en 4 september konden veel bezoe-
kers genieten van de eerste editie 
van dit evenement. De hele groep 
organisatoren en vrijwilligers heeft 
besloten het in 2023 wederom te 
gaan organiseren. De reacties vanuit 
de horeca, cultuursector en zeker van 

bezoekers gaven voldoende aanlei-
ding om dit besluit te nemen. Het 
Castricums Smaakmakers Festival 
gaat plaatsvinden op zaterdag en 
zondag 2 en 3 september 2023. Geen 
concurrentie van de Grand-Prix, want 
die is een week eerder. 
Belangstellenden vanuit de horeca 
kunnen zich nu al via smaakmakers-
castricum@radk.nl kenbaar maken.

Opnieuw smakelijke 
Smaakmakers volgend jaar

LEZERSPOST

Tot voor kort werd deze zorgplicht langjarig en heel gewetensvol 
uitgevoerd door de Dierenambulance Kennemerland. Toen 
besloot de gemeente – zonder overleg met haar burgers – in zee 
te gaan met de Dierenbescherming Alkmaar (altijd als stroef en 
slecht bekend staand). Nu strijkt Alkmaar alle (subsidie)gelden 
op terwijl haar betrokkenheid bedroevend is en zij voor haar 
voormalig werkgebied al niet uitkwam met één ambulance! Haar 

dienstverlening schommelt rond nul: onze huisdieren worden nu 
gewond en stervend aan hun lot overgelaten en daarna naam-
loos (zonder dat hun chip is uitgelezen) door een destructiebe-
drijf afgevoerd. Vogels worden standaard (!) niet eens meer 
opgehaald. Wat betekent dat voor de volksgezondheid?
Op Facebook regent het ook klachten over Alkmaar en de 
Dierenbescherming. Als je belt wordt je afgeblaft, dieren liggen 
uren dood te gaan en ze komen niet, ze geven door dat je de 
gemeente moet bellen, die ook niets doet. Iedereen schrijft over 
de Dierenbescherming Heemskerk dat het goed geregeld was en 
er snel hulp kwam. Ook deze mensen schrijven over een gans in 

de wijk die doodging, dus er is zeker iets van vogelgriepvirus aan 
de hand en dat dat mogelijk gevaar oplevert voor de gezondheid 
of als kinderen uit school komen en er aan gaan zitten. Nu geen 
zin meer om nog iets voor de Dierenbescherming te doen.
Gemeente, kom terug op dit besluit, gooi niet weg wat zo goed 
en veilig gefunctioneerd heeft.

Nora Bonnekamp en Janny Marijs

Zorgplicht thuisloze, 
gewonde en dode dieren
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AGENDA
WOENSDAG 21 SEPTEMBER

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

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
Lichtmasttoernooi om 19.00 uur bij 
jeu de boules-vereniging De Stet-
ters op sportpark Wouterland aan 
de Van Haerlemlaan 31a in 
Castricum. Publiek welkom, 
toegang gratis. Info op www.stet-
ters.nl.

Concert door Tim Posner (cello) en 
Joseph Havlat (piano) om 20.00 uur 
in de dorpskerk aan het Kerkpad 1 
in Castricum met werk van Webern, 
Schuhmann en Von Dohnányi. 
Kaarten via www.ihms.nl of aan de 
kerk (contant betalen). Foto: 
aangeleverd

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Burendag met diverse activiteiten 
in het hele land. Info op www.
burendag.nl.

Jubileumfeest 25 jaar Blue World 
met ’s middags hapjes, drankjes en 
live muziek in de winkel aan Gees-
terduin 26-28 in Castricum.

Voorronde NK Keezen 2022 van 
12.00 tot 16.00 uur bij de Heeren 
van Limmen aan de Dusseldor-
perweg 103 in Limmen. 
Het NK Keezen 2022 staat weer 
vast. 24 en 25 september zijn de 
voorrondes en kan er gestreden 
worden voor een plek in de �nale 
op 8 oktober. LET OP: Nieuwe 
locatie! Dit jaar zal het toernooi 
worden gehouden bij de Heeren 
van Limmen.

Geluk en gezelligheid zijn erg 
belangrijk tijdens het Keezen. 
Mocht jij of je maatje goed zijn in 
één van deze twee punten, meld je 
aan en geniet van een leuk toer-
nooi. Iedereen mag zich inschrijven 
en meedoen.

Rommelmarkt van 12.00 tot 16.00 
uur in de Henri Schuytstraat in 

Castricum.

Muziektheatervoorstelling ‘De Weg’ 
door zangeres en harpiste Ekaterina 
Levental om 20.15 uur in de 
Cultuurkoepel aan de Kennemer-
straatweg 464 in Heiloo. Kaarten à 
15 euro via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl en aan de deur. 

ZONDAG 25 SEPTEMBER

Workshop huisdieren schilderen 
van 09.00 tot 13.00 uur in Buurt- en 
Biljartcentrum Castricum aan de 
Van Speykkade 61 in Castricum. 
Info via www.miekerozing.nl en 
aanmelding via info@miekerozing.
nl of 06 10566887. Dit is een twee-
delige workshop, de tweede sessie 
is op 9 oktober. Foto: aangeleverd

Startzondag om 09.30 uur in en om 
de protestantse kerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Ontvangst 
met ko�e en krentenbol, aanslui-
tend kerkdienst en ontmoetings-
moment na a�oop. Tevens speur-
tocht voor kinderen en zangwork-
shop bij de piano.

AMAK-loop van 10.00 tot 13.00 uur 
bij handbalvereniging Meervogels 
‘60 aan de Boschweg 3 in Akersloot 
met om 10.00 uur de halve mijl 
(jeugd t/m 8 jaar), om 10.15 uur de 
hele mijl (jeugd t/m 13 jaar) en om 
11.00 uur de 5, 10 en 15 kilometer 
voor volwassenen. Info via www.
amakakersloot.nl.

Voorronde NK Keezen 2022, zie 24 
september.

Optreden Henk Jan van Harten met 
band om 15.00 uur in restaurant De 
Oude Keuken aan de Oude Parklaan 
117 in Bakkum. Info over de band 
op www.vanhartenoverdeliefde.nl 
en over het reataurant op www.
deoudekeuken.net. Foto: 
aangeleverd

DINSDAG 27 SEPTEMBER
Online informatieavond van Heren-

boeren Kennemerland over de 
werking van een Herenboerderij 
om 20.00 uur. Aanmelden via 
kennemerland@herenboeren.nl 
info op https://kennemerland.
herenboeren.nl.

WOENSDAG 28 SEPTEMBER
Soepcafé van 14.30 tot 16.00 uur in 
de Tuin van Kapitein Rommel 
(schuin tegenover het NS-station) 
in Castricum. Elkaar ontmoeten 
voor een gesprek en een kop verse 
soep. Deelname is gratis.

EXPOSITIES
Expositie kunstproject Ronduit 
Uitgesproken (thema: vrouwen en 
gendergelijkheid) te zien in cultu-
reel centrum Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum tot 
en met 6 oktober. Info op www.
mariekewarmelink.com.

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

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

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

Beeldhouwster Gon Bello en foto-
grafe Marja Lingsma exposeren elk 
laatste weekend van de maand. 
Publiek is welkom op zaterdag 24 
en zondag 25 september van 11.00 
tot 17.00 uur aan de Lange Akker 
21 in Limmen.

Bioloog Michel van Noort toont tot 
en met 10 november een bijzon-
dere collectie aquarellen met als 
thema de kolibrie. De expositie is te 
zien in de Tuin van Kapitein 
Rommel tegenover het NS-station 
van Castricum. Geopend maandag 
tot en met vrijdag van 09.30 tot 
16.30 uur.

Eigenaren Bert en Vanessa: ,,Deze 
mijlpaal hebben we te danken aan 
onze vele lieve, trouwe klanten die 
ons ook in moeilijke tijden zijn 
blijven steunen. Daar zijn wij heel 
dankbaar voor. Recessies, corona, 
we slaan ons er samen doorheen! 

Daarom hebben we voor iedere 
klant deze dag bij besteding vanaf 
vijftig euro een leuke verrassing. 
Draai aan het rad en maak kans op 
één van de mooie prijzen!’’ 
De twee zijn enorm trots op hun 
twee winkels Blue World en ZinQ 

Mode. ,,We proberen een mix te 
creëren van leuke merken met een 
brede aantrekkingskracht. 
Zo blijft het leuk om buiten het 
zomerseizoen campinggasten te 
mogen verwelkomen die het in de 
steden niet kunnen vinden maar 
wel bij ons hier in winkelcentrum 
Geesterduin. 
Zij stellen de diversiteit van het 
assortiment, de service en de 
eerlijkheid erg op prijs! Op deze 
manier hopen wij nog heel wat 
jaartjes door te mogen gaan!’’

Het is feest bij Blue World…!
Castricum - Ruim twee maanden geleden vierde modezaak Blue World 
het 25-jarig jubileum bij grand-café Balu met optredens van The Tour en 
DJ Bodhi Olivio. Komende zaterdag doet men het jubileumfeest in de 
winkel nog eens dunnetjes over. In de ochtend worden klanten getrak-
teerd op een lekker kopje ko�e. ’s Middags staan er hapjes en drankjes 
klaar en is er live muziek.

Zijn je nagels gezond, dan is het ook 
geen overbodige luxe om je handen 
regelmatig te verwennen met een 
manicurebehandeling. Door warmte, 
kou, water en schoonmaakmiddelen 
krijgen je handen namelijk heel wat 
te verduren. Bij Healthy Nail Salon 
kun je een verzorgende manicurebe-
handeling boeken inclusief pakking. 
Naast je handen kun je ook met je 
voeten bij Healthy Nail Salon terecht. 
Bijvoorbeeld als je last hebt van eelt, 
verdikte nagels, likdoorns, kloven, 

schimmelnagels, ingroeiende nagels 
of als het niet meer lukt om zelf je 
nagels te knippen. Je voeten extra 
laten verwennen? Boek er een 
massage en/of pakking bij! Ingrid: ,,Ik 
werk met natuurlijke, vegan en dier-
proefvrije producten. Mijn praktijk is 
gevestigd in Castricum. Je kunt 
gemakkelijk online een afspraak 
maken of telefonisch via nummer 06 
15250054. Alle informatie vindt je 
ook op www.healthynailsalon.nl. Tot 
ziens in mijn praktijk.’’

Castricum - Zijn je nagels broos, splijten ze snel of zijn ze beschadigd 
door nagelbijten, trauma of gellak? Maak dan vrijblijvend een afspraak 
bij Healthy Nail Salon. Als gediplomeerd manicure gespecialiseerd in de 
natuurlijke nagel, bekijkt Ingrid Oosterbeek welke behandeling het beste 
bij jou past om weer gezonde nagels te krijgen.

Healthy Nail Salon: 
manicure en pedicure

Healthy Nail Salon in Castricum. Foto: aangeleverd

Door Ans Pelzer

Theo Versteegen werkte in het 
verleden als fysiotherapeut in 
onder andere Tanzania. Hij zet zich 
nu in voor de stichting VAI die 
spullen in arme landen laat komen. 
Theo: ,,Monteurs, timmerlieden, 
kleermakers, elektriciens, metse-
laars, �etsenmakers en anderen 
worden voorzien van gereed-
schappen waarmee ze een beter 
bestaan kunnen opbouwen.’’
Alle machines en gereedschappen 
worden nagekeken en zo nodig 
gereviseerd of gerepareerd alvo-
rens ze worden verscheept naar 

landen als Tanzania, Oeganda, 
Kameroen. 

Via lokale intermediairs wordende 
spullen toegewezen en verdeeld 
onder de projecten en scholen 
waarmee VAI samenwerkt. Er wordt 
samengewerkt met de kringloop-
winkels Muttathara en de Groene 
Ezel in Heemskerk. De ophaalbus 
komt in Castricum eens in de zeven 
weken langs bij Theo. Heeft u 
gebruikte gereedschappen of 
machines liggen waarvan u denkt 
dat ze nog bruikbaar zijn? Dan kunt 
u die bij Theo inleveren: theover-
steegen@kpnmail.nl.

Castricum - Theo Versteegen weet als geen anders hoe gebruikte naaima-
chines, hand- en machinegereedschap, computers en laptops van pas 
komen in arme landen. Hij is aangesloten bij inzamelpunt voor Vraag en 
Aanbod Internationaal (VAI).

Gereedschap over? Theo zorgt 
dat het elders goed van pas komt

Theo Versteegen en Jan van de stichting VAI. Foto: Ans Pelzer
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Akersloot - Vorige week publiceerden wij een artikel over het 60-jarig bestaan 
van handbalvereniging Meervogels ’60. Hierbij was een foto geplaatst van het 
moment waarop Arie Krom en Harry Lute tot erelid werden benoemd. Helaas 
is bij het plaatsen van de foto is misgegaan, waardoor de twee ereleden zelf 
niet te zien waren. Dat corrigeren we met het plaatsen van deze foto. Links 
met blauwe pet Arie Krom, rechts met witte pet Harry Lute. Foto: aangeleverd

Juiste foto ereleden Meervogels

Door Willem Koot, vv Limmen

Al na een kwartier kwam Limmen op 
achterstand doordat er sprake was 
van een communicatiestoring in de 
achterhoede. Twee spelers liepen 
elkaar in de weg en Stormvogels 
maakte daar dankbaar gebruikt van: 
1-0. Even daarna een vrije trap die 
keeper Glorie losliet. Echter de voor-
waartsen lieten deze kans onbenut. 

Voor de rust dus een sterker Stormvo-
gels dat de voorsprong niet 
vergrootte. Sterker nog, Limmen 
kwam langszij doordat de back 
slordig terug speelde. Mees Duijn-
meijer was er als de kippen bij om dit 
buitenkansje te verzilveren. De 
tweede helft ging het vrijwel gelijk 
op. Limmen bracht zelfs nog viermaal 
een verse speler in het veld, maar 
winst zat er niet in. De laatste vijf 

minuten moest Limmen nog met tien 
man verder, daar Jaap Menick gebles-
seerd het veld moest verlaten. Nu 
had Limmen wederom geen wissel 
meer, net als een week eerder. Nu kon 
dat nog, maar in de competitie 
moeten we daar voor waken lijkt mij. 
Anders kan dat punten gaan kosten. 
Zondag aanstaande de eerste 
wedstrijd in de competitie en wel 
tegen Zeevogels uit Egmond aan de 
Hoef. Met kou een sjaal om en met 
regen een oranje-witte paraplu op. 
Beiden achter te bar te koop. We gaan 
jullie zien. De ploeg heeft u nodig!

Limmen - Op een schitterende grasmat maar met heel veel water uit de 
lucht wist voetbalvereniging Limmen zich in het afgelopen weekeinde 
staande te houden tegen een fysiek sterker Stormvogels.

Limmen bekert door na 
gelijkspel met Stormvogels

Om 15.37 uur kwam het Brunel Solar 
Team over de streep in Kaapstad, met 
in totaal 4223 gereden kilometers op 
de teller, 38 meer dan het Belgische 
team. Racemanager Lars is trots op 
zijn team: ,,We zaten elkaar de afge-
lopen dagen echt op de hielen. Elke 
dag bleven we herhalen dat we niet 
met de andere teams bezig moesten 
zijn maar moesten focussen op 
onszelf. Iedereen heeft zijn eigen 
taak binnen het team en alleen als 

iedereen die taak op zijn best 
uitvoert is het mogelijk om te 
winnen. Dat dat nu is gelukt bewijst 
dat we een ijzersterk team zijn, 
hoewel het natuurlijk ook enorm 
helpt dat we een magische auto 
hebben gebouwd!’’

Bloedstollende �nale
Wegens een tijdstraf voor het te laat 
binnenkomen donderdag vertrok de 
Nederlandse zonneauto Nuna 11s 

vrijdag vanaf de op één na laatste 
positie, tien minuten achter België. 
Het Belgische team ging dus tot aan 
de loopstop aan kop, maar de achter-
stand werd gaandeweg verkleind tot 
minder dan een minuut. Beide teams 
besloten meteen de control stop te 
doen, de dagelijks verplichte stop 
van dertig minuten, om statisch te 
kunnen laden. Na de control stop 
begon het Brunel Solar Team direct 
met het rijden van loops. Het Belgi-
sche team volgde, maar moest vlak 
na de loopstop van de weg geduwd 
worden vanwege een defecte accu. 
De reparatie van dertig minuten 
bracht hen op een �inke achterstand. 
Tijdens het rijden van de loops 
konden ze de afstand die Nuna 11s 
ondertussen had afgelegd niet meer 
inhalen. Bij de �nish om 15.37 uur 
eindigde het team van Lars daarom 
op de eerste plek met 38 kilometer 
voorsprong.

Castricum/Kaapstad - Grote vreugde bij Castricummer Lars van Keulen en 
zijn Brunel Solar Team. De Nederlandse zonneauto won gisteren voor het 
eerst sinds 2018 de Sasol Solar Challenge. De raxe werd dit jaar 
gehouden in Zuid-Afrika en kende een bijzonder spannend verloop. Na 
acht dagen stuivertje wisselen met het Belgische team was het verschil 
op de �nish 38 kilometer het voordeel van het team van Lars.

Castricumse Lars wint Sasol 
Solar Challenge in Kaapstad

De ontlading bij het team na het winnen van de race. 
Foto’s: Hans-Peter van Velthoven

Het �nishmoment in Kaapstad. 

De natuurijsbaan in februari 2021. Foto: VKIJ Castricum

Castricum - Bij de Vereniging 
Kennemer IJsbaan (VKIJ) start op 
zaterdag 8 oktober het nieuwe 
schaatsseizoen! Het is echter geen 
‘gewoon’ seizoen voor de vereniging 
die zich aan de Zeeweg bevindt. De 
vereniging hoopt namelijk in februari 
2023 het 90-jarig bestaan te vieren.

Vanaf zaterdag 8 oktober zal VKIJ 
weer meerdere keren in verschillende 
groepen in de week op de gladde 
ijsvloer van sportcomplex De Meent 
in Alkmaar te vinden zijn. De jeugdige 
schaatsers van 6 tot en met ongeveer 
12 jaar kunnen spelenderwijs in 
verschillende groepen het schaatsen 
onder de knie krijgen. Naast de jeugd 
heeft de verenging ook groepen 
wedstrijdschaatsers en recreanten. De 
groep wedstrijdschaatsers bestaat uit 
schaatsers die hun conditie en de 
techniek in de zomer hebben bijge-
houden en zo mogelijk verbeterd met 

conditie- en inline-skatetrainingen. Ze 
zijn nu klaar om hun seizoen op het ijs 
te starten. Naast de trainingen zijn er 
ook clubwedstijden en kan VKIJ zelfs 
meedoen bij marathonwedstrijden in 
eigen categorieën.

De recreanten beginnen na hun 
zomerperiode ook weer op het ijs en 
vele hebben een doel om hun 
conditie en schaatstechniek te verbe-
teren voor toekomstig natuurijs en/ of 
mogelijk de Elfstedentocht. In de 
bijna negentig jaar dat de club 
bestaat zijn er tal van schaatstoppers 
uit Castricum doorgebroken tot de 
schaatstop! Huidige langebaan en 
marathonschaatser Paulien Verhaar, 
marathonschaatser Roos Tabak en 
oud-marathonschaatser Arjan Becker 
hebben bij de VKIJ hun slagen 
gemaakt. In elke discipline is er nog 
ruimte om aan te sluiten. Kijk op 
www.vkij.nl voor meer informatie.

Al bijna 90 jaar op het ijs met VKIJ

Castricum - Met een geweldig o�en-
sief werd Zeevogels alsnog door FC 
Castricum verslagen. Op sportpark 
Noord End kwam er bijna een einde 
aan de zegereeks van de Castricumse 
Cup�ghter. Totdat Joris Peijs het op 
zijn heupen kreeg. De nummer tien 
van FC Castricum deelde een paar 
linkse en rechtse hoeken uit. Voordat 
Zeevogels het door had, was de 
stand omgebogen van 2-3 naar 5-4. 
Commentaar van Joris Peijs: 
,,Heerlijk.’’

Met drie doelpunten werd de onver-
schrokken aanvaller de speler die zijn 
ploeg op sleeptouw nam. Pas in de 

71e minuut begon voor FC Castricum 
het bekerduel, dat door het vele 
balverlies gemakkelijk door Zeevo-
gels werd gecontroleerd. ,,Het was 
erg, erg zwak wat wij lieten zien’’, 
keek Peijs terug. ,,Na rust zijn we �ink 
boos op elkaar geworden. Dat hielp. 
Net zoals met de CAL Cup werd onze 
vechtlust beloond.’’

Met Elario Zweet en Joris Peijs in de 
aanval heeft FC Castricum twee 
afmakers van formaat in huis. De 
twee spitsen kunnen aan de bak. De 
lat ligt hoog. Joris Peijs: ,,We gaan 
voor de titel. FC Castricum hoort in 
de tweede klasse thuis.’’

FCC beloond voor vechtlust

Joris Peijs velt Zeevogels: 5-4. 
Foto: Sandy Klaver

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

LIMMEN - ZEEVOGELS

Pupil van de week: BRAM EN NOUD VAN KEULEN SPELERS   
VAN LIMMEN JO14- JO13-1

Balsponsors:  Valkering De Graaf Accountants b.v.

ZONDAG 25 SEPTEMBER
Aanvang 14.00 uur:
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Na een aantal kleine aanpassingen 
door Kevin was Jaimie er klaar voor 
om de kwali�catie in te gaan. 
In de kwali�catie voelde het rijden 
goed en omdat Jaimie geen 
problemen had met de natte plekken 
op de baan wist hij zijn Yamaha R6 
naar een tweede startplaats te rijden. 
Dit was voor Jaimie zijn beste kwali�-
catie positie tot nu toe. In de eerste 
twee secties op de baan was Jaimie 
erg sterk en het snelste, maar in de 
laatste sectie verloor hij toch wat tijd. 
In de eerste manche van de uiteinde-
lijke wedstrijd pakte Jaimie geen 
goede start. Hij moest vanaf een 
zevende plaats terug naar voren zien 
te komen. Hij slaagde erin de ene na 
de andere rijder te passeren en sloot 
de eerste manche af op een goede 
tweede plaats. In de tweede manche 
startte Jaimie vanaf de tweede 
plaats, maar door wat foutjes werd 
hij uiteindelijk derde. Twee podium-
plaatsen in een weekend is een 

prachtige prestatie voor Jaimie en 
het hele team. Vandaag reist Jamie 
naar Oulton Park en daarna is het de 
beurt aan Donington Park.

Jaimie van Sikkelerus pakt twee 
podiumplaatsen in Snetterton
Akersloot/Snetterton - Jaimie van Sikkelerus van MPM Routz Racing 
heeft tijdens de British Supersport wedstrijd in Snetterton twee podium-
plaatsen weten te behalen. De coureur uit Akersloot was tijdens de vrije 
trainingen nog wat aan het zoeken naar het juiste gevoel op de baan. Wel 
voelde de motor gelijk goed aan en had het team de afstelling prima voor 
elkaar.

Jaimie van Sikkelerus op zijn Yamaha 
R6. Foto: Henny Berno Stern

Castricum - OBS De Kustlijn hield vrijdag het jaarlijkse festival ter opening van het nieuwe schooljaar. Door de weers-
voorspellingen was een aantal spelletjes en attracties binnen geplaatst, zoals de grote stormbaan en optredens van de 
kinderen. Toch was er uiteindelijk ook buiten op het schoolplein heel veel te doen. De Oudervereniging organiseerde 
het festival en kijkt terug op een grandioos spektakel waar jong en oud van hebben genoten. Foto: aangeleverd

Jaarlijks festival OBS De Kustlijn

Castricum - Stedin’s nieuwe gaslei-
dingen in de Castricumse bomen-
buurt zijn ook geschikt voor water-
stofgas, wanneer binnen afzienbare 
tijd het aardgas wordt uitgefaseerd. 
Dat laten de gele kunststof pijpen 
zien, die aannemer Visser & Smit 
Hanab in opdracht van Stedin in de 
opengegraven trottoirs installeert. 
De oude gaspijpen uit 1958-’59, toen 
de bomenbuurt als nieuwbouwwijk 
verrees, worden opgetakeld en 
vervolgens leggen de uitvoerders de 
nieuwe kunststof buizen erin.
Bewoners krijgen daags tevoren een 
open brief van Stedin met een 
meewerk-instructie, want vanwege 
corona komen de monteurs zo min 
mogelijk in huis. Het duidelijke stap-
penplan helpt bewoners om in vijf 
stappen (fasen) zelf hun hoofd-
gaskraan en gasapparaten te sluiten 
en na a�oop weer te openen, en 

zodoende de leidingen te 
ontluchten.

Nieuwe gasleiding in 
bomenbuurt vordert gestaag

Het leggen van het nieuwe gasbuis-
segment in de sleuf. 
Foto: Wilhelm Carton

Castricum - Op zondag 2 oktober 
organiseren GroenLinks en PvdA 
samen een zeepkistsessie in het café 
van sporthal De Bloemen. Het is een 
laagdrempelige bijeenkomst waar 
dorpsbewoners, ongeacht politieke 
voorkeur, kort vertellen hoe zij onze 
dorpen groener en socialer maken. 
Eerdere zeepkistsessies waren een 
groot succes: mensen met allerlei 
achtergronden ontmoetten elkaar en 
zagen hoeveel andere dorpsbewo-
ners zich inzetten voor hun omge-
ving, of ze nu trainer bij het jeugd-
voetbal zijn of bestuurswerk bij een 

natuurvereniging doen.
,,Ik doe zelf al jarenlang allerlei vrij-
willigerswerk, omdat ik het belangrijk 
en leuk vind. Tijdens dit soort sessies 
word ik er altijd aan herinnerd dat ik 
niet de enige ben’’, vertelt Sven Dril-
lenburg Lelijveld, voorzitter van 
GroenLinks Castricum.
,,Veel vrijwilligerswerk is niet zicht-
baar, maar Castricum is een groen en 
sociaal dorp. Dat doen we samen. 
Dat realiseren we ons soms te weinig. 
Dus kom langs, iedereen is welkom!’’
,,Castricum, inclusief haar kernen, 
kent een groot aantal vrijwilligersor-

ganisaties die er vanuit betrokken-
heid bij het dorp en de bewoners 
voor zorgen dat zowel ‘sociale’ als 
‘groene’ belangen behartigd worden’’, 
zegt Ankie Dil, bestuurslid PvdA 
Kennemerland-Midden en coördi-
nator PvdA Castricum. ,,Deze vrijwil-
ligers zijn onmisbaar, zeker in de 
huidige tijd met de energiezorgen, 
in�atie en klimaatverandering, en 
leveren een belangrijke bijdrage aan 
de Castricumse samenleving.’’ De 
bijeenkomst vindt plaats van 16.00 
tot 18.00 uur. Aanmelden hoeft niet, 
de ko�e staat klaar!

GroenLinks en PvdA organiseren 
zeepkistsessie

Wolter van der Vlist, voorzitter van 
Herenboeren Kennemerland: ,,In 
maart organiseerden we onze 
tweede informatieavond. De opzet 
was heel interactief en sloeg enorm 
goed aan. Er werd algemene infor-
matie gedeeld, er waren momenten 

in een break-out en we gingen ook 
echt in gesprek.’’ Inmiddels hebben 
zich weer meer dan honderd nieuwe 
geïnteresseerden gemeld, dus hoog 
tijd voor een nieuwe informatie-
avond. De bedoeling is de nieuwe 
geïnteresseerden kort het concept 

uit te leggen en bij te praten over de 
ideeën. Ook gaat men samen kijken 
naar de regiokaart van de omgeving 
Castricum, Limmen, Heiloo, Uitgeest 
en Heemskerk om te zien waar de 
mogelijkheden liggen.

De kartrekkers van Herenboeren 
Kennemerland hebben, sinds ze in 
oktober vorig jaar van start gingen, 
niet stilgezeten. Er is een coöperatie 
opgericht, ze hebben vele lokale 
agrariërs ontmoet, er is een website 
opgetuigd en er wordt �ink gewerkt 
aan een netwerk op de social media-
kanalen. In april opende de inschrij-
ving en al meer dan honderd huis-
houdens hebben zich aangemeld bij 
dit lokale initiatief. Aan animo geen 
gebrek. Het belangrijkste doel voor 
nu is het vinden van grond. De infor-
matieavond vindt online plaats. Mail 
naar kennemerland@herenboeren.nl 
en krijg de Teams-link opgestuurd. 
Zet in je agenda: 27 september om 
20.00 uur. Kijk op kennemerland.
herenboeren.nl voor meer informatie 
en volg de accounts op Instagram: 
(herenboeren_kennemerland) en 
Facebook (Herenboeren.
Kennemerland)

Castricum - Heb je al eens gehoord of gelezen over een Herenboerderij 
en denk je erover om je aan te sluiten? Goed nieuws, want een groep 
enthousiaste kartrekkers zet zich volop in om zo’n Herenboerderij te 
realiseren in de omgeving van Castricum. Op dinsdag 27 september 
houden ze weer een informatieavond om iedereen te informeren over de 
realisatie van deze coöperatieve boerderij.

Informatieavond: hoe werkt een 
Herenboerderij?

Maak kennis met het concept van een Herenboerderij. Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Breath of Heaven is een 
muzikale reis die een ander 
perspectief biedt op het kerstfeest 
door in te zoemen op het liefde-
volle en compassievolle verhaal van 
Maria en Jozef. Centraal in het 
project staat het prachtige kerstlied 
van Amy Grant: Breath of Heaven. 
Daarnaast worden prachtige arran-
gementen en teksten gezongen, 
die een beeld geven van hoe de reis 
van Maria en Jozef was en hoe ze 
zich opstelden naar de weg die God 
voor hen had bedacht. Het project 
staat onder de bezielende leiding 
van Marieke Zondervan. De repeti-
ties starten op vrijdagavond 28 
oktober in het parochiehuis van de 
Sint Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 113. Een week later 

instromen is ook nog mogelijk. 
De uitvoeringen zijn op zaterdag-
avond 10 december in de Onze 
Lieve Vrouwe Geboortekerk in 
Uitgeest en op zondagmiddag 11 
december in de Sint Pancratiuskerk 
in Castricum. 

Als je mee wilt zingen, of vragen 
hebt, stuur dan een e-mail naar 
passion-project@hotmail.com. 
Aanmelden kan tot 23 oktober. De 
inschrijvingskosten bedragen 30 
euro; dit bedrag is bedoeld voor het 
oefenmateriaal en alle onkosten die 
gemaakt worden om dit project tot 
een succes te maken. Wil je niet 
meezingen, wees dan van harte 
uitgenodigd om op 10 of 11 
december te komen luisteren.

Muzikaal kerstproject:
Breath of Heaven

1921 september 2022 • inderegio.nl NIEUWS






