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Grote BHV-oefening
bij het Clusius College
Castricum - Dinsdagochtend 17 
september werd het Clusius Colle-
ge ontruimd vanwege rookontwik-
keling in een magazijn.
Het bleek te gaan om een grote 
Bedrijfshulpverlening (BHV)-oefe-
ning. De oefening was in elkaar ge-
zet door een gespecialiseerd bedrijf 
dat BHV-trainingen geeft. Er waren 
maar een paar leerkrachten op de 
hoogte van de oefening en zij func-
tioneerden als slachto� er. 
De alarmcentrale was van tevoren 
ingelicht en de politie en brand-
weer werkten ook mee aan de oe-

fening om deze zo realistisch mo-
gelijk te maken. Er was een brand 
nagebootst in één van de service-
ruimtes. De rookontwikkeling was 
al zo erg dat de BHV-ers zelf geen 
blussing meer konden doen en de 
komst van de brandweer gewenst 
was. Er moesten nog diverse slacht-
o� ers gered worden, maar dit ver-
liep zonder problemen.
Na a� oop is er een evaluatie gehou-
den. De brandweer, politie en BHV-
ers kunnen terug kijken op een zeer 
geslaagde oefening. (Foto: Jan Ui-
terwijk, Omroep Castricum)

Strandseizoen echt voorbij
Castricum - Met een prachtig zomerweekend nog vers in het geheugen en de hoop dat de maand okto-
ber nog gaat verrassen met een zonnig toetje, is er een eind gekomen aan het strandseizoen. Bij Bad Noord 
is niet alleen het restaurant afgebroken, maar werden vorige week woensdag ook de laatste strandhuisjes 
weggehaald. Bij het drukke strand volgt het weghalen van de strandonderkomens ook binnenkort. (Fo-
to: Bert Westendorp)

Castricum - Op dinsdag 17 septem-
ber tussen 10.00 uur en 11.30 uur 
werd er langs de Beverwijkerstraat-
weg een rood licht controle gehou-
den. Hierbij werd één keer bekeurd 
voor het negeren van het rode licht. 
Er werd ook nog bekeurd voor an-
dere feiten, namelijk: vier keer voor 
het niet dragen van een autogordel, 
vier keer voor het vasthouden van 
de mobiele telefoon, twee keer ne-
geren dwangpijl en één keer voor 
geen spanbanden over lading.

Rood licht 
controle

Castricum - Op zaterdag 21 sep-
tember omstreeks 3.05 uur zagen 
agenten een personenauto over 
de Geesterduinweg rijden. De be-
stuurder had zijn raam open en 
viel op met zijn rijgedrag. Bij con-
trole rees een vermoeden van al-
coholgebruik. Bij de blaastest op 
straat bleek dit ook zo te zijn. De 
bestuurder, een 39-jarige man uit 
Castricum, blies een A-indicatie. 
Na ademanalyse in het politiebu-
reau was de uitslag 370 ug/l. (on-
geveer anderhalf keer te veel).

Anderhalf keer 
te veel alcohol

Zonnige Truckrun 
Castricum - De Truckrun voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, kwam zater-
dagmiddag luid toeterend door het dorp. Zo’n 130 blije, zwaaiende mensen reden in een lange colonne 
van 100 trucks van Heemskerk naar Castricum en Bakkum en toen via Egmond, Heiloo, Akersloot en Uit-
geest weer terug naar Heemskerk. (foto: Erika Dekker-de Groot).

Soomerwegh begin 
oktober afgesloten
Castricum - Het oostelijk deel van 
de Soomerwegh langs winkelcen-
trum Geesterduin is van 1 tot en 
met 4 oktober afgesloten. De ge-
meente gaat daar voet- en � etspa-
den herstellen. Ook het kruispunt 
met de Geesterduinweg is dicht. 
De � ets- en voetpaden worden eer-
der aangelegd omdat de gemeen-
te het kruispunt zo snel mogelijk 

weer in gebruik wil nemen. Om 
dat te realiseren moet de weg tus-
sen het tankstation en de rotonde 
Oranjelaan tijdelijk afgesloten wor-
den. Verkeer vanaf het gemeente-
huis wordt omgeleid via de Beatrix-
straat, Kleibroek en de Oranjelaan. 
Fietsers en voetgangers kunnen 
oversteken en hoeven geen alter-
natieve route te kiezen.

De vlag van Bakkum
Bakkum - Tijdens een brainstorm 
met ambassadeurs van ‘Bakkum 
Bruist’, kwam de vraag voorbij of 
Bakkum ook een eigen vlag heeft. 
Naar aanleiding van die vraag is 
men op zoek gegaan, onder meer 
in de uitgebreide collectie van de 
Werkgroep Oud-Castricum.
Er bestond eeuwen geleden al 
een Wapen van Bakkum dat re-
fereerde aan de ambachtshe-
ren van Bakkum. Dit wapen ken-
merkt zich door de ‘klimmende’ 
eenhoorn (Het wapen van het ge-
slacht van der Mijle). Daarnaast 

heeft Bakkum een eeuwenou-
de link met Egmond. Om die re-
den is in het nieuwe, hedendaag-
se ontwerp van ‘De Vlag van Bak-
kum’ een ‘goudkleur met rode ke-
per’ verwerkt.

De Vlag van Bakkum staat voor 
verbondenheid. De vlag mag 
wapperen tijdens de Bakkummer 
Kermis, het jaarlijkse Ringsteken, 
Bakkum Bruist en andere feeste-
lijkheden. Meer info en bestellen 
via https://bakkumbruist.nl/vlag/. 
(Foto: aangeleverd)
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Castricum - Op de seizoenmarkt van afgelopen 18 augustus wer-
den door Welzijn Castricum samen met vier �etshandelaren Zijl-
stra, Pilkes, Kruijswijk en Kroon Liefting en Wim van Vliet, oude 
�etsen, kinder�etsen, driewielers en autopeds ingezameld in ruil 
voor een ijsje van De Roset. De �etsen bestemd voor Welzijn Cas-
tricum werden in de kelder van het gemeentehuis gerepareerd.

Welzijn-fietsen bijna klaar
Fietsen gerepareerd door 
vrijwilligers in gemeentehuis

Aart Tóth

Uiteindelijk komen de gerepa-
reerde �etsen terecht bij ‘Nieuwe 
Nederlanders’, waarvan vele nog 
nooit een �ets gehad hebben en 
ook niet kunnen �etsen. Dat niet 
kunnen �etsen wordt opgelost 
door Welzijn Castricum die via 
vrijwilligers deze nieuwkomers 
zelfs �etsen leren. Je kan in Ne-
derland immers niet zonder een 
�ets. Ook gaat een deel van de 
�etsen naar Suriname voor een al 
jaren bestaand project van leren, 
repareren en gebruiken.
Van de �etsen ingeleverd tijdens 
de seizoenmarkt en erna zijn de 
meeste intussen voorzien van 
verlichting, slot en snelbinders, 
schoongemaakt en technisch in 
orde. Dat gebeurde door Kees 
Zonneveld (Fietsersbond), Gerrit 
Castricum (Welzijn) en Win van 

Vliet (Surinameactie). De groten-
deels leegstaande kelderruimte 

werd tijdelijk beschikbaar gesteld 
door burgemeester Toon Mans 
teneinde vanuit de gemeente 
Castricum sympathie te tonen bij 
de actie. 
Een bedankje aan de medewer-
kers, sponsoren en personen die 
een rijwiel of autoped inleverden 
is hierbij op z’n plaats.

Kees Zonneveld en Gerard Castricum volop aan het repareren in de kelder 
gemeentehuis. (Foto: Wim van Vliet)

Druk bezocht optreden 
Bob en de Blue Band
Castricum - Na a�oop van de laatste braderie van het zomerseizoen, liet Bob en de Blue Band het volle 
horecaplein zondagavond genieten van heerlijke Rock ’n Roll en popklassiekers. (Foto: Monique de Jager)

,,Starters, schrijf je in voor 
nieuwbouwprojecten”

Rietveld Makelaars merkt dat door 
het chronische tekort aan starters-
woningen de behoefte alleen maar 
toeneemt. ,,Groepen schreeuwen 
om een passende woning. Voor-
al senioren en starters hebben het 
zwaar. Het besteedbaar inkomen 
blijft achter, de prijzen stijgen en 
het gat daartussen wordt steeds 

groter.” We zien dat starters andere 
oplossingen gaan zoeken (gaan hu-
ren), maar ook het aanbod van (so-
ciale) huurwoningen is niet toerei-
kend. ,,De roep om nieuwbouw is 
groot en ontzettend belangrijk. De 
stikstofkwestie moet opgelost wor-
den om de bouw van nieuwe wo-
ningen niet te stagneren. We ho-

pen dat de overheid daarmee aan 
de slag gaat.” 

Wij adviseren starters zich te allen 
tijde in te schrijven voor nieuw-
bouwprojecten. ,,Het is misschien 
een open deur, maar zorg ook dat 
je spaart. Een vast inkomen is be-
langrijk. 
Rietveld Makelaars is gespeciali-
seerd in nieuwbouwwoningen. 
,,Starters kunnen bij ons terecht als 
het gaat om toekomstige nieuw-
bouw.” Meer informatie: www.riet-
veldlimmen.nl. (Mardou van Kui-
lenburg)

Limmen - Wat in de zeventiger jaren begon als een zelfstandige 
dorpsmakelaar, groeide uit tot een regionaal opererend kantoor. 
Rietveld Makelaars in Limmen kent de omgeving op haar duimpje 
en zet net een stapje extra voor haar klanten. Ook met de huidige 
situatie op de woningmarkt. ,,Starters doen er goed aan zich in te 
schrijven voor een nieuwbouwwoning.”

Een nieuwe bril 
voor het najaar 
en de winter
Castricum - Het najaar is terug en de 
winter staat voor de deur. Wat min-
der naar buiten en vaker naar bin-
nen. Tijd voor een goed boek, e-rea-
der of een andere ‘device’ om te le-
zen én voor te lezen.
Moen Opticiens heeft de juiste bril. 
Om te lezen, maar ook om auto mee 
te rijden in het donker, of gewoon te 
dragen voor alledaagse activiteiten. 
En natuurlijk ook zonnebrillen, want 
de zon kan in de winter fel schijnen. 
Loop binnen bij Moen, Geesterduin 
37 in Castricum, of maak een af-
spraak. www.moenopticiens.nl voor 
een perfecte bril. (Foto: aangeleverd)

Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen 
zij voor de politiek en met welke onderwerpen houden 
zij zich bezig? In deze nieuwe rubriek komen de poli-
tici in willekeurige volgorde aan het woord. Dit keer: 
Elize Bon, raadslid voor het CDA. ,,De Castricumse raad 
weet elkaar steeds vaker op inhoud te vinden.”

Mardou van Kuilenburg

Elize Bon groeide op in het Twentse Hengelo en stu-
deerde Chinese taal en cultuur in Leiden. Na haar oplei-
ding vertrok ze voor twee jaar naar China om te werken, 
wonen en reizen. Terug in Nederland vond ze een baan 
bij de Kamer van Koophandel en in 2000 ging ze sa-
menwonen in Castricum. Ze is sinds 2003 politiek actief. 

Waarom koos u voor de politiek?
,,Zo lang ik me kan herinneren heb ik altijd CDA ge-
stemd, dat deden we thuis. In 2003 dacht ik: waarom 
doe ik dat eigenlijk? Toen ben ik me gaan verdiepen in 
de politiek en programma’s gaan lezen. Als je iets wil 
doen voor je eigen gemeente kun je volgens mij het 
beste actief worden in de lokale politiek. Ik heb me wel 
even afgevraagd of het bij me zou passen, maar ik heb 
geen moment spijt gehad.”

Was CDA een logische keus?
,,Eigenlijk was dat gelijk helder, ja. Het CDA paste nog 
steeds qua gevoel en programma. Ik was toen 33 en 
kwam met CDA’ers in contact die een stuk ouder waren. 
Iedereen was heel gedreven en betrokken, een club 
waarbij ik me graag wilde aansluiten. Ik bevind me bin-
nen de partij aan de rechterkant. Vangnetten maken 
voor mensen die dat nodig hebben: graag. Maar ik 
verwacht wel dat iedereen zich wil inzetten om uit zo’n 
situatie te komen.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Lokale politiek heeft direct effect op het lokale leven en 
is dus erg van invloed. Het betreft de omgeving waarin 
ik zelf leef, mijn buren… Als politicus kun je direct voor 
impact zorgen.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Tot 2014 was ik actief in het sociale domein, momen-
teel houd ik me bezig met circulaire economie en duur-
zaamheid. Er ligt een grondstoffenplan waarin veel ge-
vraagd wordt van de inwoners, samen zorgen we dat 
we de aarde netjes kunnen doorgeven. Elke stap is van 
belang. De afvaldoelstelling is in mijn optiek haalbaar, 
maar er moet veel gebeuren. Inspraak van de inwoners 
vind ik belangrijk, naar hen luisteren ook, maar je kunt 
niet iedereen tevreden stellen. Duurzaamheid is een 
ingewikkeld onderwerp.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Ik streef naar een plek waar we met zijn allen fijn kun-
nen wonen, prettig leven en oog hebben voor elkaar. 
Zorg dragen voor elkaar, onze buren. Dat vind ik horen 
binnen een gemeente als Castricum.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Binnen de raad realiseren we ons steeds vaker dat we 
elkaar nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen. 
Met dank aan het minderheidscollege, dat heeft zeker 
invloed. Ik vind het positief dat wethouders meer con-
tact hebben met de fracties en niet alleen met de col-
legepartijen. Raadsleden zoeken elkaar onderling ook 
op: er wordt makkelijker geschakeld dan voorheen. We 
weten elkaar steeds vaker op inhoud te vinden. Je mag 
elkaar uitschelden, maar het gaat om de inhoud. Ga het 
gesprek aan, dat geldt ook voor de inwoners. Spreek 
jezelf uit: of dat nu tegenover je buren is of een raadslid.”

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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‘Parkeerplaatsen staan te vaak leeg’
CKenG pleit voor differentiatie 
parkeernorm
Castricum - De norm voor par-
keerplekken bij nieuwbouw-
woningen moet naar beneden. 
Dat vindt CKenG. Sinds 2013 
worden nieuwbouwwonin-
gen voorzien van 1,8 parkeer-
plaatsen per woning. Te veel, 
volgens de partij. Samen met 
GroenLinks dient CKenG een 
motie in om de norm te verla-
gen.

Volgens CKenG lopen kleinscha-
lige bouwprojecten vast op de 
parkeernorm. De partij wil de be-
staande nota actualiseren en pleit 
voor di�erentiatie. ,,Het aantal au-
to’s per huishouden verschilt per 
wijk”, zegt CKenG-raadslid Lenie 
Kelder. ,,Waarom zou je overal de-
zelfde parkeernorm moeten han-
teren? Het aantal eenpersoons-
huishoudens groeit en door de 
klimaatverandering kiezen men-
sen er vaker voor om geen auto 
te bezitten.” Kelder merkt op dat 
auto’s vaker gehuurd en gedeeld 
worden. ,,Dat scheelt kosten, uit-
stoot en parkeerplekken.”

Een lagere parkeernorm geeft 
volgens CKenG ook ruimte aan de 

bouw van sociale koop- en huur-
woningen. ,,Als er minder plek-
ken nodig zijn, biedt dat meer 
kans op groen in de openbare 
ruimte. Dat helpt ook om de tem-
peraturen aangenaam te houden 
tijdens warme dagen.” In Heems-
kerk wordt al gewerkt met ver-
schillende parkeernormen. ,,In de 
ene wijk is een norm van 2,4 au-
to’s per huishouden en in de an-

dere wijk 1,2. Dat gaat naar tevre-
denheid.” CKenG wil de bestaan-
de nota actualiseren en heeft een 
motie opgesteld. ,,We willen dat 
het college onderzoek doet naar 
di�erentiatie en een voorstel aan 
de raad gaat voorleggen.” De mo-
tie van CKenG en GroenLinks zal 
later dit najaar in de raad worden 
behandeld. (Mardou van Kuilen-
burg)

Burgerlijke Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). Uit 
privacy-overwegingen kiezen steeds 
minder personen voor publicatie.

Overledenen

Castricum: 13-09-2019 Coenraad 
Wilhelmus Frederik Coster, echt-
genoot van Pietje Vlaming’ 11-
09-2019 Johannes Everardus Ver-
haar, weduwnaar van Ansje van 

der Vliet. 10-09-2019 Geertrui-
da Catharina Koopman, weduwe 
van Wilhelmus Houtenbos. 06-09-
2019. Euphemia Christina Ris, we-
duwe van Nicolaas Theodorus Bal-
tus. 06-09-2019 Cornelis Antonius 
Emeis, echtgenoot van Maria El-
len Bot.

Geboortes
Akersloot: 12-09-2019 Noa Kork-
maz, dochter van Mustafa Kork-

maz en Jacintha C.P. Zuurbier. Cas-
tricum: 19-09-2019 Loek Douwe 
Bijman, zoon van Anthonius N. Bij-
man en Leeanne M. Kloosterman. 
Elders: 03-09-2019 Sara Ibrahim, 
dochter van Haya Alamari en Sa-
mi Ibrahim. 

Huwelijk/Geregistreerd Partner-
schap
Castricum: 13-09-2019 Roan R.J. 
van der Wer� en Hennie Mantel.

Castricum - Onder voorzitterschap van Ralph Castricum werd in 
de raadzaal van het gemeentehuis een eerste informatiebijeen-
komst georganiseerd over toekomstige woningbouwplannen 
over de terreinen Kaptein Kaas (Zanderij Noord) en Puikman. Bei-
de partijen kregen daarbij de gelegenheid het op detail toe te 
lichten en vragen vanaf de overvolle publieke tribune en enkele 
raadsleden te beantwoorden.

Gemengde reacties woningbouw station
Bedenkingen bij locatie Puikman

Aart Tóth

Kaptein Kaas
Allereerst werd het gebied van 
de oude Kaptein Kaasfabriek be-
handeld en gebieden eraan ge-
koppeld. Er zijn in totaal zo’n acht 
grondeigenaren die hierin mee-
doen. Bouwer Cees Nelis trapte 
af met een summiere uitleg over 
het gebied en de globale indeling 
daarvan in de plannen. Het gaat 
hier om 37 vrijstaande wonin-
gen, 33 appartementen vrije sec-
tor, 3 patio’s en 26 sociale woning-
bouw. Mede in de plannen be-
trokken instanties, zoals gemeen-
te, PWN en Hoogheemraadschap 
zijn vooralsnog enthousiast.
Ontwikkelaar Petra Kramer, van 
Kaptein Kaas, vulde het verhaal 
aan met detailvoorbeelden, zo-
als het landschapsherstel om het 
weer meer op een golvend duin-
landschap te laten lijken. De At-
lantic-wal uit de oorlogsjaren, 
wat een gemeentelijk monu-
ment is, wordt daarin meegeno-
men en zichtbaar gemaakt. Het 
gebied wordt openbaar toegan-
kelijk, maar heeft geen doorgaan-
de wegen, hooguit �ets- en voet-
paden richting duinen en KijkUit. 
Er komt een prachtige waterber-
ging voor kwelwater, waar een 
landschapsarchitect voor een su-
blieme duin-gebonden inrich-
ting zorgt. Er zullen geen schut-
tingen en aanbouwen bij huizen 

komen, het gebied blijft vrij zicht 
op de duinen houden. Parkeren 
gebeurt op eigen erf. De appar-
tementen zijn verdeeld over drie 
gebouwen met eigen parkeer-
plaatsen. De verkeersafwikkeling 
gebeurt buiten het gebied via 
de al bestaande Kramersweg en 
Puikman. Reacties vanuit de zaal 
en raadsplaatsen waren over het 
algemeen positief te noemen. Er 
is al contact met Kennemer Wo-
nen wat betreft de sociale wo-
ningbouw.

Puikman
Op dit gebied is ontwikkelaar 
BMB (Bedenk-Maak-Beleef ) uit 
Limmen actief, voorheen de Bies-
terbos Groep. Helaas was daar 
geen vertegenwoordiger van 
aanwezig om de plannen toe te 
lichten, waarna Planoloog Tho-
mas van der Sande van gemeen-
te Castricum de toelichting ver-
zorgde. Daar gaat het om drie ap-
partementengebouwen, waarvan 
één voor sociale woningbouw. To-
taal dus 91 appartementen, waar-
van 27 sociaal. In de eerste plan-
nen wordt het parkeren onder 
de gebouwen geregeld in ver-
band met zicht op de duinen. Is er 
geen ondergronds parkeren dan 
gebeurt dit bovengronds op ter-
rein van NS-vastgoed en ProRail. 
Ook hier is Kennemer Wonen de 
eerste partij die zal worden be-
naderd wat betreft de sociale wo-

ningbouw. Raadslid Gerrit Krou-
wel (VVD) zette al meteen twij-
fels rond dit plan, omdat norma-
liter Kennemer Wonen niets ziet 
in bijdrages bij parkeren. Ook in 
dit plan een golvend landschap 
om enigszins aan te sluiten op de 
duinen. Gerard Brinkman (Groen-
Links) zag toch wel problemen 
met de parkeernorm die normaal 
in Castricum gesteld is bij nieuw-
bouw op 2,3 plaatsen per appar-
tement en hier opeens 1.0 tot 1,2. 
Een grote afwijking, “waarom” 
was de reactie vanuit de zaal.

Reacties  
Die waren er vooral over het pro-
ject Puikman en wel onder andere 
van bewoners van de Beverwijker-
straatweg. Volgens deze staat het 
nu al vele malen per dag vast van-
wege de gesloten overweg, wat 
alleen nog maar erger zal worden 
als er meer bestemmingen op 
de Puikman en Kaptein Kaas ter-
rein komen, met meer verkeers-
bewegingen. De heer Ballegooi-
en, die al vaker serieuze plannen 
heeft ingediend voor oplossingen 
rondom de spoorovergang, stel-
de de vraag aan wethouder Paul 
Slettenhaar of er misschien een 
groep ambtenaren bezig was met 
plannen van een auto/�etstunnel, 
om problemen in de toekomst op 
te lossen. “Er zijn inderdaad leden 
van een werkgroep bezig met de 
ontwikkeling van een �etstunnel”, 
was na enig aandringen het ant-
woord. Nogmaals werd de vraag 
opnieuw gesteld over de auto-
tunnel, waar na enig aandringen 
het antwoord “Neen” kwam. Voor 
de meeste aanwezigen was toen 
duidelijk wat de consequenties 
zouden zijn.

Niet roken horeca geaccepteerd
Alleen voor de deur grote asbak
Castricum - Bij het instellen van het rookverbod in de horeca wa-
ren het veelal de ‘bruine kroegen’ die bang waren hun omzet te 
zien dalen. Zij waren het dan ook die massaal het rookverbod ne-
geerden, totdat er zelfs bij herhaling forse boetes werden uitge-
schreven. Oplossing bleek een gaatje in de wet, waarbij er rook-
ruimtes werden aangelegd waar rokers als delinquenten in een 
hokje op elkaar de rook in het afvoerkanaal bliezen. In de ge-
meente Castricum werden deze ruimtes zo goed als niet gebruikt. 
Intussen is het rookverbod al ruim tien jaar van kracht. Alhoewel 
er naar het schijnt in Castricum de hand mee gelicht wordt, tij-
dens de weekenden.

Aart Tóth

Met het tien jaar geleden inge-
stelde rookverbod in de horeca, 
waren de protesten eigenlijk mi-
nimaal en was de maatregel snel 
geaccepteerd. Ook rokers von-
den het immers niet smakelijk als 
je lekker zat te dineren en een ta-
fel naast �ink gepaft werd. Waar 
nu nog sprake is van een apar-
te rookruimte, is dat ingaande ja-
nuari 2020 ook verleden tijd. Ook 
gebouwen in de (semi)-publieke 
sector zoals banken, die nu nog 
aparte rookruimtes hebben inge-
richt moeten deze sluiten. Daar-
bij zijn de meeste openbare ge-
bouwen, zoals gemeentehuis, bi-
bliotheek, postkantoor etc. al ver-
boden gebied voor rokers, maar 
ook daar moeten aparte rook-
ruimtes verdwijnen per 2020. Pro-
Rail heeft recent aangekondigd 
de stationsgebouwen en perrons 
ook rookvrij te maken om daar-
mee de strakkere regels per 2020 
na te leven.

Horeca
Om nu even terug te komen op 
de horeca, daar zijn rond 2022 
nog meer strakkere regels te ver-
wachten. In het Nationaal Preven-
tieakkoord zijn nog meer maat-
regelen aangekondigd. Vooraf 

daaraan zijn regels wat betreft ro-
ken op een terras nu al van kracht. 
Daarin staat een terras strakker 
omschreven, “Een terras moet 
aan één kant helemaal open zijn. 
Daarbij mag er geen hinder zijn 
van het roken op het terras. Een 
vaste aanbouw, zoals een ser-
re, geld niet als terras. Daar mag 
dus niet gerookt worden”. Iedere 
ondernemer kan met deze regels 
zelf bepalen of zijn terras daaron-
der valt. De ‘Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit (NVWA) 
ziet hierop toe met onaange-
kondigde controles. Ook de ver-
koop van sigaretten in de horeca 
wordt verboden, waardoor siga-
rettenautomaten zullen verdwij-
nen. Dat wordt dus bietsen in de 
late uitgaansgelegenheden als je 
eigen sigaretten op zijn. Nieuwe 
kopen is niet mogelijk waar dan 
ook om die tijd.

Bijverschijnselen 
Nare bijverschijnselen van die 
strakkere regels zal de vervui-
ling op straat zijn bij horecaon-
dernemingen. Nu al is een soort 
sneeuwbui waar te nemen van 
peuken bij de nachthoreca voor 
de deur, wat er dagen blijft lig-
gen als er weinig wind is. Enige 
hebben dat deels opgelost met 
een door gemeente Castricum 

beschikbaar gestelde trottoir-as-
bak. Bij restaurants is nu al waar 
te nemen dat verstokte rokers 
tussen het voorgerecht, hoofd-
gerecht en toetje even snel naar 
buiten gaan om hun portie nicoti-
ne tot zich te nemen en weer snel 
terug aanzitten. Peuken zijn veel-
al op dezelfde plaatsen terug te 
vinden.

Positief
Zelfs vanuit de horeca, bij monde 
van voorzitter Horeca Nederland 
Robèr Willemsen, komen positie-
ve berichten over het strakker in-
stellen van rookverboden. “Zo is 
het aantal Nederlanders die rookt 
van 35% in 2001, 27% in 2010 en 
20% in 2018 duidelijk de goede 
kant op gegaan. Naar verwach-
ting zal het uiteindelijk onder de 
5% uitkomen”, denkt Willemsen. 
Die doelstelling is er voor 2035 in 
geheel Europa.

Slecht bijverschijnsel van niet ro-
ken in de horeca, sneeuwbuien van 
peuken buiten. (Foto Aart Tóth)
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  
dinsdag 20.00 uur

Monos
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 18.45 uur
Veearts Maaike

vrijdag 20.30 uur
zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur  

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur  

woensdag 20.00 uur
Dolor y Gloria

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 20.30 uur

zaterdag 16.00 & 18.45 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 15.30 & 20.00 uur 
Downton Abbey

zaterdag & zondag 13.30 uur
Shaun ’t Schaap: 

Het Ruimteschaap
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Misfit 2
zaterdag 13.30 uur

Angry Birds 2 (NL)

Programma 26 september t/m 2 oktober

Monos
Magisch-realistische oorlogs�lm 
van de jonge Colombiaanse re-
gisseur Landes over een eenheid 
die diep in de jungle, ver achter 
het front, een gekidnapte Ameri-
kaanse arts moet bewaken.
De eenheid bestaat uit een acht-
tal jongeren, die een �lm lang 
vechten, tegen de verveling, met 

elkaar, en af en toe met de vij-
and (al houdt Landes bewust in 
het midden welke groepering we 
hier precies volgen en wie de vij-
and is). 
Meervoudig onderscheiden op 
festivals. Het prachtige camera-
werk is van de Nederlandse ca-
meraman Jasper Wolf.

In de documentaire volgen Jan 
Musch en Tijs Tinbergen rund-
veedierenarts Maaike Van Den 
Berg bij haar dagelijkse werk-
zaamheden voor dierenartsen-
praktijk ‘Van Stad tot Wad’. 
‘Veearts Maaike’ geeft een uniek 
inkijkje in de wereld van de mo-
derne rundveearts, maar laat 

ook zien hoeveel variatie er zit 
binnen melkveehouders. In de 
�lm is te zien hoe de veearts 
een keizersnede uitvoert, hoe zij 
strijdt voor minder antibiotica-
gebruik, hoe gesprekken aan ta-
fel met de boer gaan en hoe de 
veearts een koe uit haar lijden 
verlost.

Veearts Maaike

Petra Kramer van Kaptein Kaas met een heldere positieve uitleg over woningbouw op het Kaptein Kaas terrein. 
(Foto Aart Tóth)
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Castricum - Waar zijn de bloemenwinkels in de gemeente Castri-
cum en wanneer zijn ze geopend? Waar vinden we de mooiste 
monumenten? Heel eenvoudig op www.voorliefhebbers.nl . On-
ze toeristische website is recent enorm uitgebreid. Nu vindt u hier 
per branche alle winkels, maar ook monumenten die de gemeen-
te rijk is. Compleet voorzien van alle belangrijke informatie en 
een prachtige foto.

Vraagbaak Castricum online
De oplossing voor 
eindeloos zoeken

Aart Tóth

Ook via de website van gemeen-
te Castricum, castricum.nl met 
een doorklik naar recreatie en 
toerisme kom je op onze toeris-
tische site voorliefhebbers.nl. De 
site is ontwikkeld door ‘Reclame 
aan de Kust’ voor bezoekers en 
inwoners van de gemeente Cas-
tricum. Onder de rubriek ‘Cultu-
reel’ is bijvoorbeeld het aanbod 
van cultuur zoals voorstellingen 
en exposities te vinden. Ook mu-
sea en monumenten vindt u erop 
terug, compleet met openings-
tijden en vestiging. Onder de ru-
briek ‘agenda’ vindt u de data en 
plaats van exposities, markten en 
evenementen. Zelfs de weersom-
standigheden op het Castricum-
se strand kunt u aanschouwen 
onder de noemer ‘Live strand’, 
met beelden via de webcam van-
af verschillende strandpaviljoens.
Wat te denken van de rubriek 
‘winkelen’, waar u per specialisme 

het winkelaanbod kunt zien. Dus 
alle slagers op een rijtje, maar ook 
de vele kapperszaken en zo meer. 
Allen voorzien met een foto van 
betre�end perceel. Wat te den-
ken van het horeca aanbod met 
vermelding van restaurants, ca-
fé’s en snackbars. Ilse Glorie: “We 
houden de site dagelijks up-to-
date. Dat werpt zijn vruchten af. 
De site wordt goed bezocht, in 
de zomermaanden zie je dat de 
meeste gebruikers uit Amster-
dam komen. Daarnaast wordt hij 
ook veel bezocht door bezoekers 
uit alle provincies. Het bezoek is 
gemiddeld 1,52 minuut. Niet gek, 
want er is heel veel te vinden.”
Zo wordt weer een stukje open-
heid en promotie van de ge-
meente Castricum tentoon ge-
spreid waar we trots op kunnen 
zijn. Heeft u opmerkingen, aan-
bevelingen dan wel suggesties, 
ga dan naar ‘contact’ op de site en 
stel uw vraag, geeft de suggestie 
of opmerking.

Ilse Glorie van ‘Reclame aan de Kust’, die dagelijks de website up-to-date 
houdt. (Foto: Aart Tóth)

Er rust nog een taboe op borstkanker bij mannen”
Zomermarkt met veel zon en een roze randje

Castricum - Een diversiteit aan 
kramen, mooi weer en veel be-
zoekers. Deze ingrediënten wa-
ren de basis voor de gezellige 
Zomermarkt van afgelopen zon-
dag. Evenals vorig jaar was aan 
de markt de wedstrijd ‘Wie bakt 
de lekkerste appeltaart van Cas-
tricum’ verbonden. Het initiatief 
hiervoor komt van Ingrid Zon-
neveld en Simone Bakker. Simo-
ne: ,,De opbrengst gaat, net zo-
als de vorige keer, naar de stich-
ting ‘Hart voor borstkanker’ van 
Lia Kooijman. Voor de winnaar 
van de wedstrijd is een prijzen-
pakket beschikbaar.” 

Deelnemers
Rond 11.00 uur melden de eer-
ste deelnemers zich bij de kraam 
met de naam ‘Bakpleintje’.
Esther Begemann doet mee 
met de wedstrijd en levert haar 
taart in bij de jury. Esther: “Ik doe 
mee omdat ik het doel van de 
actie ondersteun en in m’n ei-

gen kring bekend ben met kan-
ker. Thuis vinden ze m’n appel-
taart vaak beter dan de taart die 
ik wel eens bij een plaatselijke 
banketbakker haal”, aldus Esther. 
De naam van de banketbakker 
noemt ze liever niet omdat ze er 
anders niet meer binnen durft te 
komen. Frank vult haar aan: ,,Ik 
ben niet verliefd op Esther ge-
worden omdat ze zulke lekkere 
appeltaarten bakt, maar de lief-
de voor haar is er wel door toe-
genomen”. De mondhoeken van 
Esther krullen zichtbaar.

Donatie
Nadat de dertien deelnemers 
hun zelf gebakken appeltaart 
bij de jury hebben ingeleverd 
wordt van elk exemplaar één 
punt afgesneden. Deze gebruikt 
de jury voor haar beoorde-
ling. De rest gaat naar de siera-
denkraam van Lia Kooijman, iets 
verderop. Hier worden de res-
terende taartpunten verkocht 

voor € 1,50 per stuk. 
Lia: ,,De opbrengst van de taart 
en de ko�e/thee doneren we 
aan het KWF voor het doen van 
onderzoek naar kanker. Zo ho-
pen we steeds verder te komen 
bij het bestrijden van deze ziek-
te. Met name rust er nog een ta-
boe op borstkanker bij mannen.” 
De roze kleuren, waarmee haar 
kraam is opgesierd, staan voor 
haar stichting en voor ‘Pink Rib-
bon’, een fondsenwervend or-
gaan van de Borstkankervereni-

ging Nederland. Lia kan aan het 
eind van de dag tevreden zijn. 
Was de opbrengst van de taart-, 
ko�e- en theeverkoop vorig jaar 
nog € 150,00, dit keer stopte de 
teller bij € 330,00.

Uitslag
Nadat de driekoppige jury de in-

geleverde taarten heeft beoor-
deeld op smaak, geur, kleur, cre-
ativiteit, stevigheid en vulling, 
kunnen de deelnemers stoppen 
met duimen draaien en volgt 
rond 12.30 uur de uitslag. De 
winnaar van het prijzenpakket is 
Maaike Koomen (taart nr. 11) ge-
worden. Ze krijgt voor haar ap-
peltaart een 9 ½. 
Op het juryrapport staat de ver-
melding ‘Oma’s appeltaart in het 
kwadraat door de amandelspijs’. 
Helaas is Maaike niet aanwezig 

om haar prijs in ontvangst te 
nemen. Saillant detail: een van 
haar concurrenten is haar man 
Arnaud (taart nr. 12). Hij valt net 
naast de prijs. De kans is dan 
ook groot dat er bij hen thuis 
nog stevig over de wedstrijd zal 
worden nagepraat. (Tekst/foto’s: 
Henk de Reus)

René (64) schopt het tot
finale he oice Senior

,,Marco en ik zijn geen onbe-
kenden van elkaar. Ik trad vroe-
ger op tijdens modeshows van 
zijn moeder Mary. Toen zei hij 
weleens dat hij hetzelfde wil-
de doen als ik, hij was nog hart-
stikke jong en nog niet actief in 
de muziek. Marco vertelde daar-
over in de uitzending. Te gek na-
tuurlijk, dat hij nog wist wie ik 
was. Hij noemde me een inspira-
tor.” René kiest Marco als coach 
en weet onder zijn leiding de fi-
nale te halen. ,,Het was een fan-
tastische ervaring.”

Al decennia lang is René be-
zig met zingen en muziek. Hij 
nam meerdere cd’s op en wist 
met zijn band Vulcano een gro-
ter publiek te bereiken. Een paar 
jaar geleden bleek een van Re-
ne’s vrienden aan de slopen-
de ziekte ALS te lijden. René 
schreef een nummer voor hem 
en nam het op bij Frans Hen-
driks in Limmen. ,,Frans vond 
dat ik zo goed zong en vroeg 
me of ik geen album wilde op-
nemen”, schetst René. ,,Twee 
vrienden hebben nummers 
voor me geschreven en mijn al-
bum is bijna klaar. In september 
vorig jaar heb ik me opgegeven 
voor The Voice Senior. Ik dacht: 
laat ik dat ook gewoon probe-
ren. Drie filmpjes moest ik instu-
ren met kleine fragmenten, een 
couplet en een refrein. Begin dit 
jaar werd ik gebeld: of ik auditie 
wilde doen.” René moet meer-
dere keren laten zien wat hij in 
huis heeft en wordt uiteindelijk 
geselecteerd voor het program-
ma. Van de duizend auditanten 
blijven er 26 over voor het pro-
gramma. ,,Ik zeg weleens: 2019 
is voor mij het jaar van The Voi-
ce, ik ben er namelijk het he-
le jaar mee bezig geweest.” Zijn 

eerste optreden in The Voice, 
en de reactie van de coaches, 
noemt hij een van zijn mooiste 
momenten in de muziek. ,,Het 
voelde alsof ik erkenning kreeg 
van Marco en dat was toch wel 
heel leuk.” 

Afgelopen vrijdag stond Re-
né in de finale, samen met ze-
ven andere muzikale senioren. 
Ruud Hermans ging er uitein-
delijk met de winst vandoor. Re-
né krijgt reacties vanuit het he-
le land en is gevraagd om op 
te treden tijdens een benefiet-
avond van Stichting ALS. In die-
zelfde maand komt zijn album 
uit dat de titel Echt Wel heeft 
gekregen. ,,Alles valt nu heel 
mooi samen. Ik heb het hart-
stikke druk.” (Mardou van Kui-
lenburg)

Limmen - Gewonnen heeft hij niet, maar trots op zijn deelname 
is hij wel. De 64-jarige René van der Wel uit Limmen gooide hoge 
ogen in het RTL4-programma The Voice Senior. Tijdens zijn audi-
tie werd hij door coach Marco Borsato ‘�nalewaardig’ genoemd. 
En dat maakte een hoop indruk.

Castricum - Het bezoek vorig jaar aan Castricum was de Tibetaan-
se lama Shar Khentrul Rinpoche zo goed bevallen dat hij twee we-
ken geleden terugkeerde om zijn kennis over het boeddhisme op-
nieuw te verspreiden. Op 11 september had de vooraanstaande 
lama een bijzondere ontmoeting met pastoor Kaleab in de Pan-
cratiuskerk.

‘Meer respect voor elkaar’

Hans Boot

Voor een boeddhist is het even 
wennen om in een katholie-
ke kerk te zijn, maar lama Shar 
Khentrul Rinpoche voelde zich 
er woensdag snel op zijn gemak, 
nadat pastor Kaleab de geschie-
denis van het bijna 110 jaar oude 
godshuis en alle gebruiken daar-
in had toegelicht. De lama was 
ook dit jaar op uitnodiging van 
de Castricumse boeddhist Jan 
Duin naar Castricum gekomen: 
“Ik heb samen met Shar Khentrul 
Rinpoche een reis gemaakt door 
Tibet. Deze week heeft hij twee 
avonden in de parochiezaal van 
deze kerk meditatielessen gege-
ven en belangstellenden kennis 
laten maken met de rituelen bin-
nen het boeddhisme.” 

Ouwel
Zeer geïnteresseerd luistert de la-
ma naar de uitleg van de pastoor 
over de sacramenten en consta-
teert dat het katholieke geloof 
erg verschilt van zijn religieuze 
leer, wat onder andere tot uiting 
komt in de toepassing van mu-
ziek. Met verbazing hoort hij het 
verhaal over het breken van het 

brood aan en schroomt niet om 
een stukje ouwel te proeven. Het 
altaar maakt ook grote indruk op 
de boeddhistische leider, die te-
vens de moeite neemt om in de 
sacristie een van de priesterge-
waden aan te trekken.  

Verdeeld
Na a�oop reageert pastoor Kale-
ab enthousiast op deze ontmoe-
ting: “Het is heel bijzonder dat je 
voor een boeddhist een rondlei-
ding mag geven in je eigen kerk. 
Ik vond het een eer om hem al-
les te mogen uitleggen en waar-
deer het dat hij gerichte vragen 
over ons geloof heeft gesteld. Ie-
der heeft nu eenmaal zijn eigen 
manier van leven, maar het gaat 
erom wat wij samen kunnen de-
len en dat de naastenliefde cen-
traal staat.”
Shar Khentrul Rinpoche laat tot 
slot weten dat hij graag overal 
naartoe reist om zijn boodschap 
uit te dragen: “De wereld is nu 
eenmaal zeer verdeeld. We moe-
ten daarom meer moeite doen 
om ons te verenigen in plaats van 
te discrimineren. Ook mogen we 
best wat meer respect voor elkaar 
tonen.”

Links pastoor Kaleab, in het midden lama Shar Khentrul Rinpoche en 
rechts Jan Duin (Foto: Hans Boot)

Het uitstekende weer en de verscheidenheid aan kramen brachten veel 
bezoekers op de been

De jury. (v.l.n.r. René Pronk (winnaar vorig jaar), Henk Ruijter en Renate 
Swabe

Expert Castricum
viert opnieuw feest!
Castricum - Expert Castricum is 
bij de publieksprijzen voor de 
derde achtereenvolgende keer 
uitgeroepen tot ‘beste winkel-
keten’ en ‘beste webshop’ van 
Nederland in de categorie Elek-
tronica. ,,Een mooiere prijs 
kunnen we niet krijgen’’, zegt 
Danny de Graaf. ,,De winnaars 
worden door klanten gekozen. 
Dit is echt te gek.’’

De klantgerichtheid, de persoon-
lijke aandacht, het goede advies 
en de hoge servicegraad van de 
organisatie hebben er volgens De 
Graaf voor gezorgd dat klanten 
op de elektronicaketen gestemd 
hebben. 
,,De vernieuwingen die continu 
worden bedacht, ontwikkeld en 
doorgevoerd zorgen voor een 
steeds betere winkelervaring. 
Hiervoor zijn we door de consu-
ment voor het derde jaar op rij 
als beste beoordeeld. Een beter 
compliment bestaat niet. Ik wil 
hierbij ook iedereen bedanken 
die zijn stem heeft uitgebracht.’’

Na het succes van vorig jaar heeft 
Expert Castricum nu opnieuw 

twee weken het kortingsfestival, 
waarbij iedere dag 20% korting 
wordt gegeven in steeds een an-
dere productgroep. Vaak nog in 
combinatie met vele andere ac-
ties. ,,Om te voorkomen dat u de 
aanbieding mist, raden we ieder-
een aan om gewoon zo snel mo-
gelijk naar de winkel te komen en 
het voordeel te pakken. Wij den-
ken graag mee om optimaal de 
20% aan te bieden zolang de ac-
tie dag nog niet voorbij is.’’

Online en o�ine zijn bij Expert 
Castricum volledig geïntegreerd. 
Of de klant nu in de winkel koopt 
of online op www.expert.nl; het is 
altijd de lokale ondernemer die 
bezorgt, het is de lokale onderne-
mer die vragen beantwoordt en 
het is de lokale ondernemer die 
service verleent.
,,Wij geloven in de kracht van lo-
kaal ondernemen’’, zegt Danny de 
Graaf. Wij hebben het gemak van 
online en we zijn een vertrouwd 
gezicht in het straatbeeld. Om de 
bereikbaarheid te vergroten zijn 
we komende twee zondagen ex-
tra geopend van 12.00 tot 15.00 
uur.’’ (foto: aangeleverd)
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Buurt wil Geesterduin vergroenen

Hans Boot

Buurtcomité Regio Geesterha-
ge (BRG) behartigt al 18 jaar de 
belangen van inwoners in het 
gebied rond het sociaal-cultu-
reel centrum voor wat betreft 
de handhaving van de leefbaar-
heid, verbetering van de veilig-
heid en aspecten als verkeer en 
infrastructuur.
Vanzelfsprekend is de vereniging 
met circa 70 leden nu nauw be-
trokken bij alle werkzaamheden 
in en rondom het winkelcentrum 
en grijpt dit project aan om er 
een groene en sociale functie aan 
toe te kunnen voegen. Voorzit-
ter Ben Scheltens over BRG: “We 
hebben rond 2011 dankzij de in-
breng van onze leden al heel wat 
bereikt door te ageren tegen het 
schrappen van de plannen voor 
woningbouw rond Geesterhage. 

Er is toen overleg gevoerd met 
de gemeente en Biesterbos Vast-
goed en ik mag stellen dat we 
aardig de hand hebben gehad in 
wat er nu staat.” 

Meer groen 
Vice-voorzitter Rob Hildenbrant, 
die 10 jaar de voorzittershamer 
hanteerde, vult Ben aan: “De ver-
eniging heeft zich ook altijd ge-
richt op het buitengebied van 
het winkelcentrum, waarbij par-
keren hoog in het vaandel staat 
omdat daar de laatste jaren veel 
over te doen is.”
De wens om meer groen toe te 
voegen wordt door de voorzit-
ter toegelicht: “Oorspronkelijk 
was dat er voldoende, maar in 
de loop der tijd zijn er 143 bo-
men gekapt. Om die reden heb-
ben we ons plan voor een ‘Hof 
van verpozing’ aan de gemeen-

te gepresenteerd. Het doel is 
dat zowel mensen die slecht ter 
been zijn als bijvoorbeeld moe-
ders met kinderwagens elkaar 
daar kunnen ontmoeten. Ook ko-
men we met deze tuin komen te-
gemoet aan het klimaatakkoord. 
Het creëren van een weelderi-
ge (Safari)tuin zorgt voor minder 
CO2 en �jnstof in de lucht, tem-
pert de temperatuur op hete da-
gen en houdt regenwater langer 
vast.
Als locatie hadden we de par-
keerplaats naast AH op het oog, 
maar de winkeliers stonden erop 
dat die werd gehandhaafd.”

Procedure 
Het buurtcomité liet het daar niet 
bij zitten en ging op zoek naar 
een alternatief. Rob: “Dat werd 
de groenstrook tussen het pas 
opgeleverde appartementenge-
bouw ‘Koraalzand’ en het �ets-
pad dat daarlangs loopt. Daar is 
goede sociale controle mogelijk, 
dus er is heel weinig kans op een 
hangplek voor jongeren. Omdat 
de gemeente participatie van 
omwonenden belangrijk vindt, 
geldt deze zowel voor de aanleg 
als het onderhoud van de tuin.”
Hoe ziet de verdere procedure 
eruit? “Wij wachten nu op groen 
licht van de gemeente en willen 
dan met enkele bewoners van de 
nieuwe appartementen en be-
tre�ende medewerkers van de 
gemeente een plan uitwerken. 
Dat wordt gepresenteerd aan 
omwonenden en andere belang-
stellenden. We hopen dat het hof 
voor de zomer van 2020 in ge-
bruik kan worden genomen in 
aansluiting op de herinrichting 
van de Geesterduinweg. Ook ho-
pen wij nog wat sponsors te vin-
den voor de dekking van een 
deel van de aanlegkosten”, aldus 
de voorzitter. 
Meer informatie is te vinden op 
www.brgeesterhage.nl.

Castricum - Het is inmiddels algemeen bekend dat winkelcentrum 
Geesterduin een renovatie ondergaat en de omliggende wegen 
en parkeerterreinen worden gereconstrueerd. Maar velen weten 
nog niet dat een zeer actief buurtcomité zich inzet voor het groe-
ner maken van het gebied door de realisatie van een ‘Hof van ver-
pozing’.

Rob Hildenbrant (links) en Ben Scheltens zien een ‘Hof van verpozing’ op 
deze plek wel zitten. (Foto: Hans Boot). Gymjuf (82) niet te stoppen

Els geeft nog steeds 
bewegingslessen voor ouderen

Aart Tóth

De sportcarrière van Els begon ei-
genlijk op haar 15e jaar. Als jong-
ste van een gezin met maar liefst 
10 kinderen woonde zij in de Be-
verwijkerstraatweg, maar moest 
vanwege de oorlogsjaren ge-
dwongen verhuizen naar de To-
renstraat. “Met mijn man Piet (86) 
heb ik samen een zoon (54) en 
dochter (51) en intussen natuur-
lijk kleinkinderen. Tot mijn 16e 
jaar volgde ik met goed resultaat 
de lessen op MULO en gymde bij 
VIOS, waar Tinus Hopman de trai-
ner was. 
 
Vervolg
Na enige remming in de spraak-
waterval komt Els met een stukje 
geschiedschrijving. “VIOS stond 
voor ‘Vooruit Is Ons Streven’, wat 
enige jaren samenging en ver-
der ging als DOS. Allemaal na-
men om maar vooral de superi-
oriteit te benadrukken en onder 
een zwaar bewind van Tinus Hop-
man de trainingen af te werken. 
Intussen was het KNGV oftewel 
Koninklijke Nederlandse Gym-
nastiek Verbond opgericht. Via de 
DOS was ik zelfs Internationaal in 
de prijzen gevallen, maar via de 
KNGV werd daaraan een rem ge-
zet vanwege die geloofsverbinte-
nissen. De voorzitter bij DOS was 

de zoon van Tinus en wel Adri 
Hopman die nu nog steeds het 
gymwereldje volgt. Desalniette-
min vond ik mijn balans en was 
intussen zelf coach en trainer ge-
worden, waar ik goed mijn drive 
in kwijt kon en veel waardering 
ontving. Via de Academie voor Li-
chamelijke Opvoeding (ALO) in 
Amsterdam behaalde ik mijn pa-
pieren”.

Heden
Nog steeds is Els ontzettend ge-
dreven het de leden van haar 
gym-gezelschap naar de zin te 
maken, maar met een training 
waar de vonken vanaf vliegen. 
De cursisten zijn wel allemaal 
60+, maar hebben een band. Ve-
len zijn al tientallen jaren bij mij 
ingeschreven en houden zo hun 
conditie op peil. Zo ben ik dins-
dag van 8.45 tot 9.45 en donder-
dag van 13 tot 14 uur te vinden in 
Sporthal De Bloemen. Woensdag-
avond in de Vondelstraat in Bak-
kum van 7 tot 8 uur in de avond. 
Vooraf ga ik woensdagmorgen 
van half 10 tot half 11 trimmen 
vanaf de Beverwijkerstraatweg 
tegenover ingang Geversduin, de 
duinen in bij weer of geen weer. 
Iedereen kan daar aansluiten dit 
mee te maken.

Motto

Els heeft verschillende mot-
to’s om haar drive te benadruk-
ken. Zo is van groot belang dat 
je moet voelen dat je wat gedaan 
hebt. Hangmatyoga komt bij mij 
niet ter sprake, dat leidt teveel af 
van waar het allemaal om gaat. 
Bewegen en lichaamshouding 
zijn van het grootste belang. Bij 
sommige oefeningen vragen cur-
sisten zich af waarom je bijvoor-
beeld een minuut op één been 
moet staan, maar dat is belang-
rijk voor je balans. Als je ouder 
wordt mankeert het wel eens aan 
je balans, dat wordt opgevijzeld 
met deze oefening. Het is ook ge-
lijk een oefening voor de hersens 
om alles weer op een rijtje te zet-
ten. Cursisten zijn weer als nieuw 
als ze een uurtje gym hebben ge-
daan, wat door een van hun Nan-
da Ranzijn wordt beaamd met, 
“het is nooit saai en ik voel me na 
dat uurtje als herboren”.

Toekomst
Nog steeds is Els bezig met nieu-
we dingen te verzinnen of be-
zoekt manifestaties en internet 
om iets nieuws op het gebied van 
Gymnastiek te ontdekken. Voor-
lopig is ze niet van plan te stop-
pen met lessen en met de fysie-
ke gezondheid van haar intussen 
totaal zo’n 80 leerlingen. Daarbij 
zijn nieuwe leden van harte wel-
kom om op een van de sportie-
ve bijeenkomsten hun licht op te 
steken. Vooraf info is te verkrijgen 
via 0251 232 490 of op de les. Dat 
is haar missie, zorgen voor licha-
melijke gezondheid bij ouderen 
zonder te forceren. Ze zal door-
gaan!

Castricum - Je hoeft maar te vragen aan Castricummers boven de 
60 of ze Els Versteege-Marcker kennen en dat wordt meteen be-
vestigd. Soms worden daar gebaren bij gemaakt. Waarom wordt 
snel duidelijk als je het gesprek met haar aan gaat. Het is dan ook 
moeilijk te geloven dat Els al 82 jaar is, wat een spraakwaterval 
met een uitstekend geheugen van gymnastiek herinneringen uit 
het verleden, compleet met namen en data.

Els Versteege-Marcker in het midden samen met haar dinsdagochtend groep in Sporthal De Bloemen. (Foto: 
Aart Tóth)

Koudetraining gaat 
binnenkort weer van start
Regio - Koudetraining, ademha-
lingsoefeningen en inzet hebben 
een positieve invloed op ons im-
muunsysteem. De meesten van 
ons hebben vast wel eens ge-
hoord van Wim Hof, alias “The 
Iceman”.
De man die zonder proble-
men twee uur in een bak met 
ijs staat, op 5000 meter hoog-
te 6,5 kilometer blootvoets door 
de sneeuw op de Mount Everest 
loopt en in Fins Lapland 57 me-
ter  onder het ijs zwemt. Met de-
ze extreme uitdagingen wil Hof 
Laten zien waartoe het menselijk 
lichaam in staat is, niet alleen zijn 
lichaam, maar elk lichaam.  

Immuunsysteem
Hof stelt dat koudetraining, 
ademhalingsoefeningen en in-
zet een positieve invloed hebben 
op ons autonome zenuwstelsel 
en het daarmee verbonden im-
muunsysteem. Door de kou te 
trotseren en ons regelmatig bui-

ten onze comfortzone te bege-
ven wordt onze weerstand ver-
groot. Wetenschappelijk onder-
zoek in 2014 (o.a. door het Rad-
bout UMC) heeft dit bevestigd. 
Uit het onderzoek bleek dat we 
ons autonome zenuwstelsel kun-
nen beïnvloeden, iets dat tot dan 
toe voor onmogelijk werd ge-
houden. Door de Wim Hof  Me-
thode– ook wel de WHM  ge-
noemd – zijn we in staat om de 
controle over ons lichaam te krij-
gen en onze gezondheid deels 
terug te nemen. De methode 
heeft zich inmiddels wereldwijd 
verbreid en Hof geeft overal le-
zingen en workshops.

Alkmaardermeer
De tweelingbroer van Wim Hof 
(André Hof) woont in Castri-
cum en startte hier vijf jaar te-
rug zelf met een koudetrainings-
groep. Deze groep brengt gedu-
rende oktober tot en met april 
wekelijks de WHM in de praktijk. 

Plaats van handeling is het Alk-
maardermeer, locatie Uitgeest. 
Er traint een groep op zaterdag-
ochtend, van 10.00 uur tot 11.00 
uur en een groep op zondagoch-
tend, van 11.30 uur tot 12.30 uur. 
Bij beide groepen is momenteel 
ruimte voor vijf nieuwe deelne-
mers. Deelname is gratis en in 
principe kan iedereen (jong en 
oud) aan de training meedoen. 
Omdat iedereen zelf verantwoor-
delijk is voor deelname kan het in 
sommige gevallen raadzaam zijn 
om vooraf de huisarts te raadple-
gen. 

Aanmelden
Degenen die willen meedoen, of 
behoefte hebben aan meer infor-
matie, kunnen contact opnemen 
met Plonsgroep@outlook.com, 
of bellen met 0620746655.
De training start medio oktober. 
De volgorde van aanmelding is 
bepalend voor deelname. Vol is 
vol.

Werken aan het versterken van het immuunsysteem (helemaal links op de foto André Hof)

Jazzterday Sunday Afternoon
Bakkum - ‘Today is Jazzterday, let’s 
take it easy!’ Vanaf dit najaar pre-
senteert Fase Fier in Bakkum een 
aantal zondagmiddagen muziek, 
entertainment en gezelligheid. 
Een vaste liveband bestaande 
uit zangeres Rita Gemerts, drum-
mer Ed Botterweg, bassist Rieks 
Schreuder, toetsenist Jeroen de 

Ruijter en gitarist René Nijenhuis 
speelt bekende popsongs van de 
jaren ’60 tot en met het heden, 
verpakt in een jazzy jasje. Swingen 
gegarandeerd! 
In combinatie met een hapje, 
drankje en de entourage van Fase 
Fier zijn deze middagen een heer-
lijke manier om nog even te ont-

spannen voor de (werk-)week be-
gint. Trommel je vrienden en fami-
lie op, trek je dansschoenen aan 
en geniet van de Jazzterday Sun-
day Afternoon op 
de zondagen 29 september, 24 
november, 23 februari en 25 mei. 
Aanvang 16.00 uur. (Foto: aange-
leverd)
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Connection zoekt nieuwe zangers

Castricum - De zomer is nog niet 
voorbij of Connection zingt al sfeer-
volle winterse melodieën. Aanstaan-
de zondag 29 september verleent 
het koor haar medewerking aan de 
startzondag in de Dorpskerk. Na de 
dienst is er gelegenheid tot het vol-

gen van een workshop bij het koor. 
Het is dan mogelijk om mee te zin-
gen en mee te repeteren met een 
aantal nummers.  
Niet alleen een workshop doen 
maar echt deel gaan uitmaken van 
dit koor, dan kan dat ook: Connec-

tion zoekt nieuwe leden en vooral 
tenoren worden uitgenodigd om lid 
te worden. Dit kunnen zowel man-
nen als heel laag zingende vrouwen 
zijn. Het koor repeteert tweemaal 
per maand op zondagavond in Cas-
tricum. 
Het koor Connection bestaat uit der-
tig enthousiaste zangers en zange-
ressen en is opgericht in 1985. Het 
koor kan met plezier terugkijken op 
een afwisselend muzikaal verleden. 
Ze zijn nog steeds niet uitgeleerd en 
er wordt nog met net zo veel pas-
sie als 34 jaar geleden gewerkt aan 
het verbeteren van de kwaliteit. Het 
koor wordt al 34 jaar op onnavolg-
bare wijze gedirigeerd door Rol-
ien Eikelenboom. Daarnaast wordt 
de begeleiding van het koor al ja-
ren verzorgd door een eigen com-
bo, bestaande uit toetsenist, gitarist, 
bassist en drummer. 
Meer informatie over het koor is te 
vinden op de website http://www.
connection-hetkoor.nl (Foto: Gerard 
Zonjee)

Thema Kinderboekenweek 2019: Reis mee!
Castricum - Reis mee met de � ets-
taxi, de huifkar, de hogesnelheids-
trein of het ruimteschip. De Kin-
derboekenweek 2019 gaat over 
voertuigen. Met het thema ‘Reis 
mee!’ wordt gereisd in kinderboe-
ken. Niet de bestemming maar 
het vervoer erheen staat centraal. 
Ontdek de ruimte met een raket, 
beleef avonturen op een cruise-
schip, verken een land tijdens een 
roadtrip, trek rond met een tractor 
en zeil de wereld rond op een ca-
tamaran. 

Feestelijke opening: wordt 
taartdesigner
De Kinderboekenweek wordt 
in de bibliotheek van Castricum 
feestelijk geopend met taart. 
Vliegtuig, ruimteschip, boot of ra-

ket? De taart mag zelf ontworpen 
worden. Deze feestelijke  opening 
van de Kinderboekenweek is op 

woensdagmiddag 2 oktober van 
14.30 uur tot 16.00 uur. De toe-
gang is gratis. (Foto: aangeleverd)

Robert maakt de laatste 
wens van zijn vrouw waar
Castricum - Rosa Beers overleed 
aan slokdarmkanker, haar laatste 
wens: meer geld inzamelen voor 
onderzoek. De in Castricum wo-
nende Robert � etst op zaterdag 
28 september de Zuiderzee Klas-
sieker, een toertocht georgani-
seerd door de Maag Lever Darm 
Stichting om geld op te halen 
voor onderzoek naar spijsverte-
ringsziekten. 
De deelname is voor Robert ex-
tra bijzonder omdat hij � etst 
voor zijn vrouw, Rosa, die overle-
den is aan slokdarmkanker.
Rosa was 42 jaar toen zij de di-
agnose slokdarmkanker kreeg. 
Na een behandeltraject van che-
motherapie volgde een enorme 

klap, ze had uitzaaiingen in haar 
lever en was ongeneeslijk ziek. 
Op 21 november 2018 overleed 
Rosa. Haar laatste wens; het in-
zamelen van meer geld voor on-
derzoek om de vroege opspo-
ring van slokdarmkanker moge-
lijk te maken. 

Zuiderzee Klassieker
De Zuiderzee Klassieker start en 
� nisht in Amersfoort, thuishaven 
van de Maag Lever Darm Stich-
ting en het middelpunt van Ne-
derland. Deelnemers kunnen 
kiezen uit vier verschillende rou-
tes (50, 80, 120 en 180 kilome-
ter). Aanmelden kan via www.
zuiderzeeklassieker.nl.

Gezonde spijsvertering voor ie-
dereen
De � etstocht haalt geld op zodat 
er meer onderzoek gedaan kan 
worden naar spijsverteringsziek-
ten als darmkanker, alvleesklier-
kanker, de ziekte van Crohn en 
PDS. Dat is hard nodig: één op de 
vier Nederlanders is bij de huis-
arts bekend met maag-, darm-, 
of leverproblemen. 

Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting 
zet zich in voor twee miljoen 
mensen met een spijsverterings-
ziekte door onderzoeken te � -
nancieren en voorlichting te ge-
ven. 

Acryl pouring demonstratie
Castricum - Zaterdag 28 sep-
tember geeft Anita Kok een 
demonstratie acryl gieten 
‘pouring’ Bij Bakker, Dorps-
straat 102 in Castricum.

Acryl pouring is een techniek 
waarbij de acrylverf wordt ver-
dund zodat het gietbaar wordt. 
Door verschillende middeltjes 
toe te voegen aan de vloeiba-
re verf, komen er spectaculaire 
effecten naar boven.

Op deze dag is de speciale 
gietmix van Artivue verkrijg-
baar Bij Bakker, en alle andere 
gietmediums, roerhoutjes en 
siliconen zijn deze dag in de 
aanbieding.

De demodag is gratis te be-
zoeken van 11.00 tot 16.00 
uur. www.desnoepwinkelvoor-
kunstenaars.nl. (Foto: aangele-
verd)

Collectanten gezocht voor 
Brandwondenstichting
Castricum - Met de slogan ‘een 
uurtje in je eigen buurtje’ pro-
beert Natalie, wijkcoördinator 
voor de Brandwondenstichting, 
nieuwe collectanten te vinden. 
Dit jaar is de collecteweek van 
6 tot en met 12 oktober.
„Gezellig met je kind(eren) 
langs de deuren, niet alleen 
handig om ze mee te nemen 
maar ook de reacties zijn posi-
tief van de mensen. Onze jong-
ste Gijs en ons stoere buurmeis-
je Bo gaan dit jaar weer gezel-
lig mee met hun moeders. Er 
zijn nog steeds nieuwe collec-
tanten nodig dus geef u op om 
ook te helpen. Natuurlijk wordt 
met u overlegd welke straat u 
wilt lopen. Vooral in de Bloe-
menbuurt kunnen we mensen 
gebruiken.”
Er kan contact opgenomen 
worden met Natalie van der 

Kolk op telefoonnummer: 
0251-825832. 
Meer informatie over de brand-

wondenstichting: www.brand-
wondenstichting.nl 
Bo en Gijs. (Foto: aangeleverd)

Een jaar met veel Tweede Wereldoorlog
Castricum - Het Strand-
vondstenmuseum van Castri-
cum besteedt het komende 
jaar in het kader van 75 jaar 
bevrijding extra aandacht aan 
het thema Tweede Wereldoor-
log.
Er staan verschillende activi-
teiten gepland. Enkele voor-
beelden: er staan lezingen 
op de rol, een themaexposi-
tie WOII in samenwerking met 

Mark Zomerdijk en Koen van 
Toen, een demonstratie en re-
unie met oude legervoertui-
gen. Ook voor het basisonder-
wijs wordt dit gedenkwaardi-
ge jaar extra ruimte gemaakt 
voor presentaties en gast-
lessen over de Tweede We-
reldoorlog. Groep 7/8 van de 
Grosthuyzerschool uit Aven-
horn mocht aftrappen. Op 
woensdag 18 september kre-

gen zij van Menno Twisk een 
educatief programma over de 
Tweede Wereldoorlog en 75 
jaar bevrijding, met een kleine 
rondleiding langs de oorlogs-
sporen op en rond de Zanderij.
Meer informatie is te vinden 
op www.Strandvondstenmu-
seum.nl. Op de foto: Duitse 
soldaten rijden mee met een 
platte lorrie. (Foto: aangele-
verd)

Enige jaren geleden hadden jongens en man-
nen een normale ‘Speedo’ zwembroek aan, en 
was het aantal blote boezems bij een mooie 
stranddag per strekkende meter variërend van 
30 tot 10. Bij de wandeling op weg naar het 
naaktstrand, zo’n 1000 meter, in totaal dus zo’n 
20.000 boezems. Op de terugweg, eind van de 
middag was dit dan verminderd tot 5000! Met 
een mooi strandseizoen met 20 echt mooie 
stranddagen kom je dan op minstens een half 
miljoen boezems! Oftewel een miljoen bor-
sten! 

Ik vraag mij af waardoor deze volkomen wijzi-
ging van de trend, die duidelijk zichtbaar is te-
genwoordig, is ontstaan. Voer voor psycholo-
gen en sociologen? 

De zwembroeken zijn een soort tent gewor-
den, Bermuda’s geheten, die bepaald geschikt 
zijn voor het afzwemmen bij het verplichte on-
derdeel ‘gekleed zwemmen’. Een enkeling, de 
echte zwemmer, zie je in een Speedo. 

Waardoor deze ommezwaai? Verkocht de 
confectie-industrie te weinig textiel en wilde 
ze grotere omzetten? En werd ook de bikini 
weer stevig in de markt gezet, met de beken-
de vuistregel: hoe kleiner en sexyer de bikini, 
hoe duurder? Zijn het de lingeriewinkels met 
allerlei negatieve waardeoordelen over het ten 
dele ongekleed zijn, die zo hun clientèle beïn-
vloeden? Wordt daarbij puur op de vrouw ge-
speeld? Om zuiver economische reden, name-
lijk omzet, winst maken? 
Is het de nogal pijnlijke confrontatie met men-
sen die volledig gekleed zijn op het strand, wat 
in Frankrijk als provocatie wordt beschouwd, 
en wat een verplichting tot het dragen van 
badkleding oplevert op de diverse stranden? 

Bij het ontbreken van kleedhokjes, is het om-
kleden op het strand in elk geval vaak weer 
een lachwekkend schouwspel dat doet den-
ken aan � lmpjes uit de vorige eeuw. Als men-
sen in allerlei standjes trachten hun geslachts-
delen af te dekken. Terwijl -door het koude 
water- je een microscoop nodig hebt om het 

verschil tussen mannetje en vrouwtje te zien. 
Maar sommige mensen hebben kennelijk een 
verrekijker bij zich. 
Wat bepaald zeer irriterend is dat bemoeizuch-
tige, preutse mensen zich kennelijk per se wil-
len ergeren en zelfs het gebruik van een badjas 
tijdens het omkleden - want de wind kan erg 
koud zijn als je nat bent - is dan niet voldoende 
en levert ook nog afkeurend commentaar op 
van deze zeer bekrompen lieden. 

Misschien komen binnenkort Fokke & Sukke 
- lekker dwars - met het volgende: ‘Monoki-
ni is verplicht tot de 50, boven de 60 is een bi-
kini toegestaan. Daartussen, de overgang!’ Ui-
teraard hebben F&S hierbij ook een broek aan 
waarin je met speed kunt zwemmen! En geen 
groot luchtkussen dat als zwemvest goed 
bruikbaar is. 
Maar bij dit alles geldt:”VRIJHEID = BLIJHEID,”; 
dat geldt natuurlijk zeker ook voor het strand 
van Castricum.
Toevoeging:
Na lezing van dit stukje kreeg ik van een goede 
vriendin het volgende commentaar: „Preuts-
heid is teruggekeerd sinds de mobiele telefoon 
foto’s kan maken en zonder toestemming jouw 
foto de hele wereld over kan.”  

Dit is een volkomen terechte opmerking en dat 
gebeurt natuurlijk zelfs zonder dat je het merkt 
op het strand. Een zeer belangrijk punt, waar-
door mensen, niet alleen meisjes en vrouwen, 
maar ook jongens en mannen geremd worden 
in hun doen en laten.
De facto is er sprake van vrijheidsberoving, 
door deze mobieltjes, deze voyeurs.

Zit zelf niet op Facebook en Twitter en Insta-
gram, dus dat sociale mediaverkeer beroert mij 
niet. Maar inderdaad, dit is bepaald een verkla-
ring voor de terugkeer, want de brutaliteiten
en de hufterigheid zijn helaas alleen maar toe-
genomen! Maar dan is het van belang om hier-
tegen in opstand te komen en geldt ook op 
ons strand: ‘Oppassen met aanpassen’. 

Getekend: Barbara du Tierelier.

LEZERSPOST

Oppassen met aanpassen! 
De verpreutsing op het strand. Mono en bi.
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Castricum - Op 11 september heeft de Raad van State het 
bestemmingsplan aansluiting op de A9 vernietigd vanwege 
de stikstof problemen (PAS).
Diezelfde Raad van State heeft op 11 november 2015 in een 
onder andere door ondergetekende aanhangig gemaak-
te bezwaarschriftenprocedure bepaald dat, zolang er daad-
werkelijk geen aansluiting op de A9 is gerealiseerd, er in het 
Zandzoomgebied van Heiloo maximaal 500 en in dat van 
Limmen maximaal 250 woningen mogen worden gebouwd. 
Volgens het verkeersonderzoek van Goudappel Co� eng 
wordt bij deze aantallen de maximaal toegestane capaciteit 
van het noordelijk deel van Rijksweg N203 in Limmen be-
reikt (max. 20.000 voertuigen per etmaal). Daarboven ko-
men de veiligheid en het milieu ernstig in gevaar.
Een niet onbelangrijke uitspraak waarvan ik in de kranten-
berichten jammer genoeg niets teruglees.
Deze uitspraak betekent dat, zolang er geen aansluiting op 
de A9 is, de maximale bouwcapaciteit veel lager is dan de in 
de plannen van de Zandzoom opgenomen hoeveelheden.
Ter bescherming van haar inwoners kunnen de gemeente-
besturen mijns inziens niets anders doen dan ook deze uit-
spraak van de Raad van State te respecteren en uit te voe-
ren. Er rest hen dus niets anders dan boven de genoemde 
aantallen van 500 en 250 woningen met onmiddellijke in-
gang een bouwstop in te stellen in het gehele Zandzoom-
gebied. 

Rob Glass
Bewoner Zandzoomgebied

LEZERSPOST

Bouwstop Zandzoomgebied.

Clusiusleerlingen 
assisteren bij 
bosbrandoefening
Castricum - Klas 3B2 van het 
Clusius College Castricum had 
deze week een bijzondere 
taak. Ze hebben geassisteerd 
bij een brandoefening in de 
duinen. 

Om het voor de hulpdiensten zo 
realistisch mogelijk te maken om 
mensen uit een bos te evacue-
ren bij een bosbrand, werden de 
leerlingen ingezet. Ze kregen de 
opdracht om het de boswachters 
niet te makkelijk maken om met 
hen in de touringcar te stappen 
om uit de zogenaamde bosbrand 

te komen. Veel leerlingen moes-
ten dus ‘plotseling plassen’  of ‘de 
make up opnieuw’ doen. In de 
evacuatie oefening werd er gelet 
op de routes die werden gereden 
en de communicatie onderling. 
De Clusiusleerlingen maakten 
door hun aanwezigheid de oefe-
ning realistisch. 
Voor hen was het goed om mee 
te maken hoeveel er komt kijken 
bij een calamiteit en hoe noodza-
kelijk het is om mee te werken in 
geval van nood. (Foto: aangele-
verd) (Tekst: Veerle Veltman, Clu-
sius College Castricum)

Over de fi nish bij 
van Dam tot Damloop
Regio - Het was zonnig op zon-
dag in Zaandam. En gezellig druk, 
met hardlopers en toeschou-
wers voor de Dam tot Damloop. 
Smit & Partners, het accountants-
kantoor uit Heiloo, was met drie 
teams – en dus dertig enthousi-
aste hardlopers, waarvan velen 
uit Castricum – aanwezig bij start 
én � nish. „Het was vanwege de 
warmte een zwaardere run”, ver-
telt Thijs Smit. Hij spreekt uit er-
varing, want hij rende de tien En-
gelse Mijl zelf voor de tiende keer. 
„Na de eerste keer met mede-
werkers en zakelijke relaties de 
tien Engelse Mijl te hebben afge-
legd, was het voor mij duidelijk 
dat het niet alleen gezond is om 

met sportvrienden hard te lopen, 
maar juist ook dat sporten ver-
broederd. Dat vinden wij belang-
rijk”, legt accountant Thijs uit. Er 
wordt van tevoren ook altijd � ink 
met elkaar getraind door onder 
andere het Noordhollands Duin-
reservaat.
Omdat cijfers voor het accoun-
tantskantoor een centrale rol spe-
len, heeft Smit & Partners een 
paar weetjes over hun Dam tot 
Damloop: de afgelopen elf jaar 
hebben de business teams 224 � -
nishes behaald (er werd niet altijd 
met drie teams gelopen) en in to-
taal is dat 3.604 kilometer in de 
benen. (Tekst: Marije Smit – Foto:  
aangeleverd)

25 jaar Dierenduintje
Castricum - Zaterdag 28 september van 14.00 tot 16.00 uur staat het 
Dierenduintje stil bij het 25-jarig jubileum. Het Dierenduintje nodigt 
(oud)donateurs uit voor een hapje en drankje om even terug te blik-
ken naar het begin en te kijken naar de toekomst. (Foto: aangeleverd)

Lezing Lilian de Bruijn
Castricum - De Castricumse Lili-
an de Bruijn geeft zondagmiddag 
29 september om 14.00 uur bij 
Laan een lezing over haar boek ‘Ik 
kreeg mijn vader niet dood. Het 
roekeloze bestaan van een kamp-
overlevende’. De entree is gratis 
en de ‘Boekproeverij’ is open.
Het woord ‘Engelandvaarder’ zal 
bij veel mensen het beeld op-
roepen van een frisse jonge held 
als Erik Hazelho� , de Soldaat van 
Oranje. Maar de meesten van de-
ze avonturiers verongelukten on-
derweg, werden door de Duit-
sers opgepakt en geëxecuteerd 
of ze kwamen in een concentra-
tiekamp terecht. Dat laatste over-
kwam Ton de Bruijn, de hoofd-
persoon van dit boek. Hij over-
leefde Dachau, Buchenwald en 
de dodenmarsen. Na de oorlog 
bouwde hij een leven op als suc-
cesvol zakenman, maar het verle-
den bleef hem achtervolgen. Zijn 
zaak ging failliet, hij verliet tot 
twee keer toe een gezin, raakte 
verzeild in de Amsterdamse on-
derwereld van de jaren zeven-
tig en werd uiteindelijk aan zijn 
lot overgelaten. In dit overrom-
pelende boek reconstrueert Li-
lian de Bruijn het levensverhaal 
van een ontspoorde oorlogsheld: 
haar vader.

Schrijfster Lilian de Bruijn woont 
sinds 2006 in Castricum. Ze re-
construeerde het levensverhaal 
van haar vader, die tijdens de 
oorlog naar Engeland probeer-
de te komen maar in plaats daar-
van in de hel van de Duitse con-
centratiekampen terechtkwam. 
Voor Lilian was hij een mythisch 
� guur, een onbereikbare held, 
die haar en haar moeder verla-
ten had. Door het schrijven van 
het boek heeft ze hem beter le-
ren begrijpen. Het is nu aan de le-
zer om ook beter te snappen hoe 
iemand met een kampverleden 
zich na de oorlog staande hield in 
die nieuwe burgermaatschappij.  
De lezing begint om 14.00 uur en 
is gratis. De Boekproeverij is open 
voor ko�  e en thee. (Foto: aange-
leverd)

Plogging de Zeeweg
Castricum - Zondag 29 septem-
ber start Plogging Castricum om 
14.00 uur bij het bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Johannis-
weg 2 te Castricum om de Zee-
weg en een stuk van de wandel-
paden in het bos en duin schoon 
te wandelen.
Plogging Castricum nodigt om de 
drie weken jong en oud uit om sa-
men op zondagmiddag een uur-
tje te wandelen. Onderweg wordt 
het zwerfvuil opgeruimd. Neem 

een vuilniszak en handschoenen 
of grijpstok mee. Grijpstokken 
zijn (beperkt) verkrijgbaar in het 
kantoortje bij het afvalstation aan 
de Schulpstet 17 in Castricum.
Kijk voor meer informatie over 
deze en andere activiteiten van 
Plogging Castricum op de websi-
te www.ploggingcastricum.nl en 
op Facebook. Opgeven voor de 
mailinglijst kan via ploggingcas-
tricum@gmail.com. (Foto: Susan-
ne van Reenen)

Cultureel Café met 
lezing van historicus
Castricum - Op vrijdag 4 okto-
ber zal historicus Kees Janse 
in het Parochiecentrum in Cas-
tricum een inleiding verzor-
gen met als titel ‘Nederland als 
neutraal land in de Eerste We-
reldoorlog’. Het betreft hier de 
eerste inleiding in het kader 
van het Cultureel Café. In to-
taal gaat het om een reeks van 
vijf inleidingen, gebaseerd op 
het thema ‘Diverse ontwikke-
lingen in Nederland vanaf de 
Eerste Wereldoorlog tot 1940.’

In zijn met afbeeldingen onder-
steunde inleiding gaat Kees Jan-
se in op aspecten die tot de Eer-
ste Wereldoorlog hebben ge-
leid, gevolgd door de aanvang 
van deze oorlog en de stappen 
die zijn gezet om Nederland als 
neutraal land door deze oorlog 
te laveren. Deze oorlog had con-
sequenties voor de Nederlandse 

bevolking, vooral wat betreft de 
economie en het gebrek eerste 
levensbehoeften als voedsel. Dit 
laatste leidde tot diverse volks-
opstanden. Aandacht zal vooral 
worden besteed aan de pogin-
gen van Duitsland om de Neder-
landse neutraliteit te ontwrich-
ten. Ook komt de situatie na af-
loop van deze oorlog aan de or-
de. 
De overige inleidingen hebben 
betrekking op de crisisjaren 1930 
-1940 in theologisch, politiek, 
economisch en cultureel opzicht: 
honderd jaar vrouwenkiesrecht, 
de schoolstrijd, de verzuiling, ar-
chitectuur en kunst. 
Alle inleidingen vinden plaats op 
vrijdagmiddag tussen 15.00 en 
17.00 uur in het Parochiecentrum 
(naast de Pancratiuskerk), Dorps-
straat 113, Castricum. (Foto: aard-
appeloproer Amsterdam 1917 - 
aangeleverd) Springplank op nieuwe locatie

Castricum - Nieuwsgierig ne-
men peuters van Speelvereni-
ging de Springplank een kijkje 
bij hun nieuwe locatie bij Buurt- 
en Biljartcentrum Castricum 
(BBC). Centraal gelegen aan de 
Van Speykkade op de plek van 
het voormalige Rode Kruisge-
bouw, nabij het Kooiplein. Per 1 
oktober wordt de nieuwe ruim-
te in gebruik genomen door 
de kinderen en ouders van de 
Springplank. Na ruim 40 jaar 
aan de Dorpsstraat, was er een 
nieuwe locatie nodig, doordat 
de huurkosten verdubbelden 
en de gemeente destijds geen 
mogelijkheid zag om de voor-
heen jaarlijkse subsidie weer 
te verstrekken. De gemeente 
heeft meegedacht in de zoek-
tocht naar een nieuwe locatie 
en de Springplank in contact 
gebracht met het bestuur van 
het BBC.
De vrijwilligers van BBC heb-
ben de nieuwe ruimte peuter-
proof gemaakt. Hierbij is ook 

gezorgd voor de veiligheid en 
bruikbaarheid voor de peuters; 
bijvoorbeeld door realisatie van 
een kindertoilet. Ouders van de 
Springplank helpen bij het be-
straten van de toegang van het 
gebouw en de speeltuin. De ou-
ders van de Springplank heb-
ben in het weekend van 21 en 
22 september al een groot deel 
van het peutermeubilair en het 
speelgoed verhuisd. Vanaf 1 ok-
tober gaan de peuterochten-
den (twee-vier jaar) van start. 
Op maandag, dinsdag of don-
derdag van 9.00 tot 11.30 uur. 
Vrijblijvend losse ochtenden 
spelen is nu mogelijk tegen 
een kleine vergoeding. Reser-
veer via info@springplankcas-
tricum.nl. Het ouder-kindcafé 
(nul -twee jaar) start op 4 okto-
ber elke vrijdag tussen 10.00 en 
11.30 uur. Meer informatie is te 
vinden via DeSpringplankCas-
tricum op Facebook en www.
springplankcastricum.nl. (Foto: 
aangeleverd)







STOER, INDUSTRIEEL, ROMANTISCH, SHABBY, CHIC OF 
VINTAGE. AANGEVULD MET VELE LIFESTYLE ARTIKELEN 
OOK KRIJTVERF VAN JEANNE D’ARC LIVING MET EEN 
RUIM KLEURENPALET. U KRIJGT EEN UITGEBREIDE UITLEG 
OVER HET GEBRUIK VAN DEZE VERF.

Veel BRocante Uit o.a.  BElgie en FRanKrijk

Castricummerwerf 25
1901 RW Castricum
Tel  06 54358976

www.tglimmenhofje.nl
OPENINGSTIJDEN: 

DI, DO, ZA: 10.30-15.00 UUR 
EN OP AFSPRAAK 

Handgemaakte Meubels uit Eigen weRkplaatS

• Nul op de meter
• Duurzaam bouwen
• Spouwmuur isolatie

Castricummerwerf 21 | 1901 RW Castricum | (0251) 659 994

www.casmond.nl

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Zonnepanelen

Wij zijn voor ons team op zoek 
naar een timmerman

Helft heeft te weinig 
kluskennis om 
verbouwing zelf uit
te voeren

Zes op de tien Nederlanders 
staat open voor een klushuis

Maar liefst 61 procent van de Nederlanders is bereid om een woning te kopen of te huren waar 
nog aan geklust moet worden. Dit blijkt uit onderzoek van O� erteadviseur onder 1.022 Neder-
landers van achttien jaar en ouder, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks de hoge bereidheid 
tot klussen, geeft maar liefst 46 procent van de respondenten aan onvoldoende praktische ken-
nis te hebben om deze klus zelf op te pakken.
Bijna de helft van de ondervraagden (49 procent) 
besteedt een klus zoals schilderen of een nieu-
we vloer leggen daarom het liefst uit. “Een gebrek 
aan kluskennis is tegenwoordig geen goede re-
den meer om de handen niet uit de mouwen te 
steken”, zegt Ibrahim Agdere van O� erteadviseur. 
“Het hele internet is namelijk bezaait met � lmpjes 
waarin stap-voor-stap wordt uitgelegd hoe je bij-
voorbeeld een vloer legt, de muur schildert of een 
lamp ophangt.”

Geldproblemen
Niet alleen te weinig kluskennis, maar ook geld-
gebrek is voor de ondervraagden weleens een re-
den geweest om niet aan een klus te beginnen. Zo 
zegt maar liefst 38 procent van de Nederlanders 
ooit onderhoud aan de woning te hebben uitge-
steld vanwege � nanciële tekorten. Agdere: “Door 
onderhoud uit te stellen, verplaatst je eigenlijk al-
leen maar het probleem. Het kan natuurlijk een 
tijdje goedgaan, maar uiteindelijk wordt het pro-
bleem en het bijbehorende kostenplaatje alleen 
maar groter”. Maar ook zonder geldgebrek voor-
af kan een verbouwing tot � nanciële problemen 
leiden, zo blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 73 
procent van de ondervraagden zegt namelijk wel-
eens te zijn geschrokken van de kosten die een 
verbouwing met zich meebrengt. Agdere: “Een 

verbouwing is gewoon erg prijzig. Het is daarom 
verstandig om verschillende o� ertes aan te vra-
gen bij verschillende partijen en deze goed met 
elkaar te vergelijken. Wanneer je daaruit de bes-
te hebt geselecteerd, is het belangrijk duidelijke 
afspraken te maken rondom het budget. Op de-
ze manier kom je (hopelijk) nooit voor verrassin-
gen te staan.”

Klus geklaard
Ondanks de hoge kosten van een verbouwing, 
zijn de ondervraagden erg te spreken over de 
werkzaamheden van vakmensen. Zo zegt maar 
liefst 59 procent van hen nog nooit een slechte er-
varing te hebben gehad met bouwvakkers en/of 
klusjesmannen. Agdere: “Wanneer je er � nancieel 
de ruimte voor hebt, is het natuurlijk veel gemak-
kelijker om een klus uit te besteden. Dan hoef je 
ook niet na je werk of in het weekend nog je over-
all aan te trekken, waardoor de verbouwing gelijk 
veel minder stress geeft. Het enige nadeel is na-
tuurlijk dat je er wat extra geld aan kwijt bent”. Een 
groot gedeelte van de ondervraagden heeft hier 
overigens geen probleem mee; 43 procent vindt 
het hoge uurloon dat vakmensen vragen, recht-
vaardig.

BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Check deze 3 tips
Iedereen wil graag een sfeervolle huiskamer, 
een huiskamer die zo in een van de vele maga-
zines over wonen kan. Maar hoe doe je dat dan 
precies, want ondanks alle goede bedoelingen 
slagen maar weinig mensen er in écht in sfeer te 
creëren in de huiskamer. Daarom deze tips.

Kies een bepaald thema voor een samenhan-
gend geheel
Wil je een bepaalde sfeer in je huis, dan kies je een 
thema. Dit kun je doen voor heel het huis, maar 
ook per ruimte of per etage. Door je te houden 
aan het thema, ontstaat uiteindelijk een samen-
hangend geheel en dat is precies wat je nastreeft. 
Interieurstijlen die je aan kunt houden zijn basic, 
landelijk, industrieel, Scandinavisch, design en 
modern, minimalistisch. Maar even goed klassiek 
met rustige, lichte kleuren en Bohemian in hip-
pie stijl, kleurrijk en met gebruik van gebruikte 
spullen.
Behalve thema zijn ook de kleuren sfeerbe-
palend.

Behalve het thema is ook de kleur die 
je gebruikt sfeerbepalend. Als je twee, 
drie overheersende kleuren gebruikt, 
krijg je een betere sfeer dan wanneer 
je heel veel kleuren gebruikt. Door te 
veel kleuren te gebruiken, ontstaan 
eilandjes binnen je interieur. Los-
staande onderdeeltjes dus. Zorg 
dat de kleuren wel matchen. Is dat 
niet zo, dan valt direct het samenhan-
gende geheel weg. In het verleng-
de van het aanbrengen van verf, ligt 
de aankleding van de muur met bij-
voorbeeld fotolijstjes van dezelfde 
soort maar in diverse formaten. Ook een grote 
canvas kan voor extra sfeer zorgen, zoals geper-
sonaliseerde wanddecoratie dat ook kan doen. 
Overigens kun je in plaats van schilderen of een 
canvas ook kiezen voor een wandvullende muur-
sticker of een populair fotodoek.

Hout gebruik je in elke inrichting voor extra 
sfeer
Iets dat altijd voor sfeer zorgt is hout. Dus ook als 
je geen landelijke stijl hebt kun je prima hout ge-
bruiken. Hout past simpelweg in elk interieur en 
hoort ook eigenlijk in elk interieur. Kies voor een 
foto op hout aan de muur bijvoorbeeld. De foto 
gaat meer leven en oogt met houten omlijsting al-
tijd extra stoer. Hout geeft sfeer en warmte, welke 
interieurstijl je ook hanteert. Nu je de drie belang-
rijkste tips in de zak hebt, gaat het nog om de aan-
kleding, om de accessoires dus. Maak je huis nooit 
helemaal vol. Een paar accessoires kan namelijk al 
het verschil maken. Uiteraard maken ook kamer-
planten elke kamer sfeervoller en zorgen ze voor 
de nodige frisse lucht.
Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Sfeer creëren in de huiskamer?



Ga je een 
huis kopen? 
Denk aan een ORV

Deze verzekering dekt het � nanciële risico af van het betalen 
van de hypotheek bij overlijden. Kom jij of je partner tijdens 
de looptijd van de hypotheek te overlijden? Dan betaalt de 
overlijdensrisicoverzekering het verzekerde bedrag uit. Als 
door overlijden het inkomen wegvalt, is er � nanciële zeker-
heid om de hypotheek te kunnen blijven betalen.
Er zijn verschillende aandachtspunten om rekening mee te 
houden als je een overlijdensrisicoverzekering huis afsluit bij 
een hypotheek.

We noemen de belangrijkste vijf:
1.  Verzekerd bedrag
Allereerst is er een onderscheid in het verzekerd bedrag. 
Dat is of een vast bedrag dat tot uitbetaling komt bij overlij-
den tijdens de looptijd of een dalend bedrag. Bij een annuï-
taire hypotheek of lineaire hypotheek ligt het voor de hand 
om voor een dalend bedrag te kiezen. Je hypotheekschuld 
neemt dan namelijk ook met de jaren af. Uitzondering hier-
op is een a� ossingsvrije hypotheek. Dan is een gelijkblijven-
de uitkering logischer. 

2. Keuze tussen een of twee polissen
Een ander aandachtspunt is de mogelijkheid om te kiezen 
tussen een of twee polissen. Als je samen op één polis bent 
verzekerd, is er één keer sprake van een uitkering bij overlij-
den. Bij twee polissen volgt er na het overlijden van de twee-
de persoon ook nog een uitkering van het verzekerd bedrag.

3. Soms verplicht
Sommige geldverstrekkers stellen het verplicht om een over-
lijdensrisicoverzekering bij een hypotheek af te sluiten. Je 
moet dan een bepaald deel van de hypotheek verpanden. 
Dit is het deel boven een bepaalde percentage van de markt-
waarde van de woning. Hoe hoog dit percentage is, hangt af 
van de hypotheekverstrekker.

4. Verschil in premie en kosten
Een ander aandachtspunt is dat er sprake is van verschil in 
premie bij de overlijdensrisicoverzekeraars. Wat dat betreft 
loont het zeker de moeite om polissen te vergelijken. Je be-
taalt namelijk gedurende een lange periode premie. De kos-
ten van de ORV variëren en zijn van meerdere factoren afhan-
kelijk, zoals 
- Leeftijd
- Verzekerd bedrag
- Roken of niet roken

5. Voorlopige dekking
Een voorlopige dekking houdt in dat je ook verzekerd bent 
als de eigendomsakte van de koopwoning nog niet is onder-
tekend. In de periode tussen het tekenen van het koopcon-
tract en eigendomsakte bestaat ook altijd een kans op over-
lijden. Na acceptatie en voor de ingangsdatum van de overlij-
densrisicoverzekering biedt de voorlopige dekking uitkomst.

Bron: Foto en tekst WONEN.nl 

Als je een huis gaat kopen, is het ver-
standig om te kijken naar een overlij-
densrisicoverzekering (ORV) voor bij 
de hypotheek.

DUSSELDORPERWEG 73, 1906 AJ LIMMEN, T: 072-5051405, E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

Maandag 13:00 tot 17:00 uur
Di. t/m vrij. 09:00 tot 17:00 uur

Za. en zon. gesloten.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:

BENT U “STEENRĲK”?
MAAR STRAATARM OP DE BANKREKENING?

Aan de hand van presentaties weet u meer over on-
derwerpen als eigenwoningbezit en (aan-
staand) pensioen, overwaarde, (ver)ko-

pen van een woning en de beste testamenten 
voor eigenwoningbezi�ers. Aansluitend 
blĳven alle sprekers om uw vragen te be-
antwoorden.
 
Makelaar
Annemarie Geels van Huisinzicht vertelt u 
de bĳzonderheden van de woningmarkt, met 
name in Alkmaar en omgeving. En Annemarie 
neemt u mee in het proces van aan- en 
verkopen van een woning. Met welke 
strategie haalt ú de beste resultaten?  

Hypotheekadviseur
Susan van der Graaf van De Hypo-
theekAcademie krĳgt regelmatig van 
55-plussers te horen dat zĳ denken geen 
hypotheek meer te kunnen krĳgen. Het 
is zeker mogelĳk en zĳn er meerdere 
opties bĳgekomen voor mensen met 
een laag (pensioen)inkomen om tóch in 

de woning te kunnen blĳven, door b.v. het opnemen van 
overwaarde. Óf om zelfs een nieuwe, meer passen-

de, woning te kopen. Oversluiten naar een la-
gere rente. Kortom, volop mogelĳkheden om 

uw woning én financiën te verbeteren! 

Notaris
Annamaria Lopez-Brea van Notaria is heel 
goed in het uitleggen, in begrĳpelĳke taal, 

van de complexe vragen die een eigen wo-
ning in een nalatenschap kunnen oproepen. 

Zeker als er veel overwaarde is, loont het de 
moeite om een testament te maken en 
daarmee uw partner op dit moeilĳke 
moment praktisch én financieel te ont-
lasten. 

Nieuwsgierig?
U kunt deze bĳeenkomst koste-
loos en vrĳblĳvend bĳwonen.  
Wel graag aanmelden via  
susan@hypotheekacademie.nl of 072-
5317541. Wĳ zorgen voor koffie vooraf 
en een hapje en een drankje achteraf.

Op 15 oktober 2019 van 14.00-16.00 uur bij Café Cool in Heerhugowaard. Makelaar, Hypotheekadviseur en Notaris praten u bij.

WEGENS GROOT SUCCES ORGANISEREN WIJ 
OPNIEUW DE  INFORMATIEBIJEENKOMST 
55-PLUSSERS, MET EEN EIGEN WONING.

Wanneer:
dinsdag 15 oktober 2019
14.00-16.00 uur
Waar:
Café Cool
Coolplein 1, Heerhugowaard
Aanmelden: 
susan@hypotheekacademie.nl
072 - 531 75 41

INFORMATIE

KALF

Wij werken uitsluitend met duurzame  

houtsoorten met een FSC keurmerk!

mail@kalfverandas.nl  |  www.kalfverandas.nl

+31 (0)6 539 278 88 mail@kalfverandas.nl

GESPECIALISEERD IN HET BOUWEN VAN
VERANDA’S - LUXE BUITENVERBLIJVEN - VLONDERS  

DUURZAME SCHUTTINGEN - TUINMEUBELS

Een verrijking van uw tuin, 2e woonkamer of een verlenging van uw huis…  

Een Kalf Veranda biedt dé uitkomst om meer te genieten van het buitenleven.
 

Kalf Veranda’s biedt u deze mogelijkheid. Wij bouwen een veranda naar uw wensen! 

Klein, groot, luxe of gewoon basic. Graag komen wij bij U langs om deze  

mogelijkheden te bespreken.
 

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.



Wat worden de interieur trends voor 2020?
Over drie maanden mogen we het nieuwe jaar 2020 
weer inluiden. In de tussentijd hebben interieurstylings-
bureaus niet stil gezeten. Merendeel is al vooruit aan 
het kijken en hebben de nieuwste trends al op het oog. 
Via dit artikel willen we onze trouwe lezer op de hoogte 
stellen van de nieuwste interieur trends voor 2020. Ben 
je benieuwd? Na het lezen van dit artikel ben je meteen 
een stuk wijzer en kan je je eigen interieur alvast kritisch 
gaan bekijken (en desnoods alvast aanpassen)!

Duurzaam, duurzaam, duurzaam
Niet alleen de kledingindustrie moet aan de bak maar 
ook de interieur business moet een hele omslag gaan 
maken. Dit zie je terug in de interieurtrends die momen-
teel gaande zijn zoals de ‘vintage look’ en het industriële 
design. Deze trends van 2019 zal je zeker nog terugzien 
in 2020. Heb je nog een oud schilderij van je oma op zol-
der dan is het helemaal hip om hier je eigen draai aan te 
geven in de woonkamer. Het liefste wel op een trendy 
manier en met een mooi geschilderde muur die matcht 
met de kleuren uit het schilderij. Ook worden er oude 
kasten opgeschuurd en zie je veel hergebruik terug in 
het huidige interieur. Het zorgt voor persoonlijkheid en 

karakter in het interieur zoals niemand die kent omdat 
het dierbare bezittingen bevat van de familie. Duurza-
mer en persoonlijker dan dat kan je het niet krijgen.

Ontspullen en alleen kwaliteit kopen
Deze trend zal zeker in 2020 veelvuldig terugkomen: 
ontspullen. Het woord zegt het al want het betekent dat 
mensen zo veel mogelijk onnodige spullen weg gaan 
doen. Het hele idee hierachter is dat dit rust en ruimte 
creëert. Deze rust heeft niet alleen e� ect op de leefom-
geving maar zeker ook op de mentale gesteldheid van 
de mens. Onderzoek heeft aangetoond dat hoe rusti-
ger de omgeving is hoe rustiger de mentale stroom van 
gedachten zal zijn van de bewoner. Echt investeren in 
kwaliteitsmeubelen die jaren of decennialang mee kun-
nen gaan zal de trend worden in 2020. Deze trend valt 
mooi samen met de duurzame wereld die we met de 
mensheid willen creëren. Kwaliteitsmeubelen met res-
pect voor de natuur en onze planeet. Materialen van ge-
recycled plastic zal je ook volop terugzien in een duur-
zame vorm!

BRON: Tekst en foto WONEN.nl



Heb je zin om je interieur te veranderen? Hou je van een stoere- en industriële look en wil 
je er niet te veel geld aan uitgeven? Lees dan verder!

Industrieel: onbewerkt, stoer, beton 
en zwart
Met de komst van hippe Scandinavische 
invloeden, werd de industriële trend een 
paar jaar geleden een feit. Slank design, 
poezelige sto� es en tot in de puntjes af-
gewerkte ruimtes verdwenen naar de 
achtergrond. Die maakten plaats voor 
onbewerkte muren, stoere sto� en, be-
tonnen accessoires en heel veel zwarte 
details. Een ruwe stadse look.

Zo maak je in 6 stappen een industri-
eel paradijs van je woonkamer!

1. Een stoere bijzettafel
Dit stoere bijzettafeltje heeft een blad 
van vergrijsd hout en de drie poten zijn 
van staal gemaakt. Lekker stoer dus. Zet 
hem naast je bank of koop er meer en 
verzamel ze in het midden van je zit-
hoek. Ook leuk als los plantentafeltje!

2. Industriële lampen
Elk huis heeft verlichting nodig. Helemaal niet erg natuurlijk, want er zijn superveel mooie indus-
triële lampen te koop. Wees origineel en kies eens voor een industriële tafellamp. Dat staat niet al-
leen lekker stoer, maar is ook makkelijk: je kunt hem namelijk altijd verplaatsen.

3. Zwarte lijsten
Voordelig én superleuk: mooie posters aan je muur. Bij een echte industriële make-over ga je na-
tuurlijk voor een zwarte lijst. Breed of smal, dat maakt niet uit. Wat jij mooi vindt. Maar denk ook 
even goed na over de poster die je erin ophangt. Blijf in stijl en kies voor retro, zwart of mooie ty-
pogra� e.

4. Betonnen bloempotten
Nog zo’n leuke industriële woonaccessoire die niet zoveel kost. Vervang je oude bloempotten 
voor zwarte en zet er zeker een groot exemplaar van beton tussen. Lekker stoer! Zet er dan na-
tuurlijk ook een stoere plant in, zoals bijvoorbeeld een grote cactus.

5. Matzwarte deurklinken
Bij een industriële make-over denk je 
niet zo snel aan deurklinken, maar dat 
zou wel moeten. En als je op elke deur 
dezelfde zwarte deurklinken maakt, trek 
je die mooie stoere look door in je hele 
huis.

6. Stoere stoelen met zwart onderstel
Je kunt natuurlijk voor zwarte eetkamer-
stoelen kiezen, maar dat hoeft niet per 
se. Een stoel in een andere donkere kleur, 
zoals grijs, blauw of groen, is ook prach-
tig. Een zwart onderstel of zwarte stoel-
poten geven dan wel dat extra industri-
ele tintje.

Als je consequent bent met kleur en stijl, 
geef je je woonkamer met deze 6 woon-
accessoires een prachtige industriële 
look. En zoals je ziet: dat hoeft helemaal 
niet duur of moeilijk te zijn. 

Bron: Tekst & foto’s WONEN.nl

geef je interieur een 
industriële look in maar 6 stappen

Makkelijke make-over:

Je interieur veranderen 
moeilijk en duur? Welnee! 
Met een paar simpele 
veranderingen en de 
juiste keuzes, maak je 
van je woonkamer een 
industrieel paradijs.

Huis kopen? De
beste keus maak
je met een goede
voorbereiding. 
Tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 5 oktober
zijn wij van 11.00 tot 15.00 uur geopend in Alkmaar
(Robonsbosweg), Castricum (bij Teer Makelaars),
Heerhugowaard en Heiloo.  

Online voorbereiden doe je via
Rabobank.nl/wonen



62 procent van de Neder-
landers vindt dat vrou-
wen huizen beter kunnen 
inrichten dan mannen

Ruim twintig procent van de Ne-
derlandse vrouwen zegt dat hun 
partner een slechte smaak in in-
terieur heeft. Dit blijkt uit onder-
zoek dat LaminaatenParket.nl 
door Panelwizard liet uitvoeren 
onder 1.035 Nederlanders. Bijna 
tweederde van de vrouwen vindt 
bovendien dat ze meer gevoel 
hebben voor inrichten dan mannen. Mannen erkennen dit echter ook. Twee op de drie van hen 
vindt dat hun partner het huis beter kan inrichten dan zijzelf.

Het feit dat de meeste Nederlanders vinden dat vrouwen meer gevoel voor inrichting hebben, 
verklaart ook waarom 48 procent van de mannen zegt dat hun partner meestal de eindbeslissing 
neemt over het interieur. Slechts acht procent van de vrouwen laat de eindbeslissing over aan haar 
wederhelft. Floris Jeurissen, oprichter van LaminaatenParket.nl, is niet verrast door de uitkomsten 
van het onderzoek. “De meeste online bestellingen die bij ons binnenkomen, staan op naam van 
vrouwen. Zij nemen duidelijk het initiatief als het gaat om nieuwe aankopen voor het interieur.”

Spullen kopen zonder overleg
De dominante rol van de vrouw op interieurgebied wordt nogmaals bevestigd doordat drie op 
de vijf ondervraagde mannen zeggen dat hun partner weleens iets voor de inrichting koopt zon-
der dat eerst met hen te overleggen. Onder mannen met een gezin, is dit zelfs in driekwart van de 
gevallen zo. Andersom vinden deze ongevraagde aankopen aanzienlijk minder plaats. Slechts 28 
procent van de vrouwen zegt dat haar partner weleens iets heeft gekocht zonder overleg. “Ik zou 
het niet kunnen waarderen als mijn vriendin iets voor het huis zou kopen zonder dat eerst met mij 
te overleggen, maar ik heb genoeg vrienden die hier niet mee zouden zitten. Zij geven vrij weinig 
om het interieur en laten bijna alle bes lissingen aan hun partner over”, aldus Jeurissen.

Toch ruzie
Ondanks dat mannen en vrouwen op één lijn lijken te zitten als het gaat over stijlgevoel en de verant-
woordelijkheid voor huiselijke aankopen, ontstaat hier toch wel eens ruzie over. Bijna drie op de tien 
ondervraagden zegt weleens discussies te hebben over de inrichting van het huis. “Ik denk dat veel 
van dit soort strubbelingen ontstaan doordat mannen en vrouwen aan verschillende eigenschap-
pen van meubels en vloeren waarde hechten”, zegt Jeurissen. “Dit merken wij in de winkels door de 
vragen die zij stellen. Vrouwen vragen vaker naar de krasbestendigheid van vloeren en de verschil-
lende kleuropties. Mannen zijn meer geïnteresseerd in de materialen en prijs per vierkante meter.”

Voor het hele onderzoek en meer infographics ga naar: www.laminaatenparket.nl
BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Een op vijf vrouwen vindt 
interieursmaak partner slechtHoog energieverbruik

in gemeente Castricum
Inwoners van de gemeente Castricum verbruiken relatief veel gas, zo blijkt uit gegevens 
van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in Castricum maak-
te in 2017 maandelijks ruim € 124 over aan de energieleverancier. In 2019 loopt dit op tot 
liefst € 161. 

De hoge energierekening komt tot stand door een relatief hoog gasverbruik. Een gemid-
deld gezin in Castricum stookt jaarlijks 1470 M3 gas en verbruikt 2900 kWh stroom. Het ge-
middelde verbruik in Nederland ligt op 1240 M3 gas en 2860 kWh stroom per huishouden. 
Het relatief hoge energieverbruik in Castricum kan verschillende oorzaken hebben. Denk 
aan de aanwezigheid van grotere woningen, grotere huishoudens en een relatief laag ge-
bruik van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen, zo stelt Energiehunter.nl.

Energiekosten fors gestegen in 2019
Hoewel de energierekening van gezinnen in Castricum wel is gedaald tussen 2010 tot 2017 
(van € 1952 naar € 1489) gaan gezinnen de komende jaren weer fors meer betalen voor gas 
en stroom. De gemiddelde energiekosten stijgen in 2019 naar ruim € 161 per maand, een 
stijging van ruim 30% ten opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door ho-
gere belastingen op energie, en doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering 
van gas en stroom. 

Sterke toename zonne-energie 
Inwoners in Castricum maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment 
zijn er 1905 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een � inke toe-
name ten opzichte van 2010, toen er nog maar 245 woningen met zonnepanelen waren 
geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat 
het aantal installaties verder zal toenemen.

Úw timmerfabriek 
in de regio

Castricummerwerf 77, 1901 RV  CASTRICUM 
Tel. 0251-672126 

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

- Houten kozijnen, ramen, deuren. 

- Ook monumentale kozijnen.

- Glas in alle soorten en maten.

- Sierlijsten, architraven, gootlijsten. 

- Allerlei pro�leringen zijn mogelijk. 

- Voor particulieren en aannemers. 

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

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



Gefilterd water: betere smaak
Met een modern design en een in-
novatieve technologie maakt spe-
cialist BLANCO van je keuken-
kraan een verfrissende waterbron. 
Zo drink je voortaan het lekkerste 
water bij je thuis, 100% hygiënisch 
en comfortabeler dan ooit. Ge� l-
terd drinkwater, rechtstreeks uit 
de kraan, heeft dan ook heel wat 
voordelen. En dat proef je, of je nu 
een glas kraanwater drinkt, ko�  e 
of thee zet, zelf sodawater bereidt 
of ijsblokjes maakt. De bediening 
van de BLANCO-� ltermengkranen 
is kinderspel met twee aparte hen-
dels: rechts voor koud of warm wa-
ter, links voor ge� lterd water. 
www.blancobenelux.nl

Stijlvol verwarmen 
met kolomradiatoren

Esthetisch topdesign met strakke lijnen en zacht afgeronde bochten vormen een perfecte har-
monie. De Ritmo kolomradiator is het voorbeeld van onovertro� en perfectie in de afwerking, 
zonder zichtbare lasnaden. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, 
aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhouds-
vriendelijk zijn. www.vasco.eu

Solid Surface opzetkommen
Sinds enige tijd heeft Assenti So-
lid Surface opzetkommen opge-
nomen in het assortiment. Assen-
ti zet namelijk sterk in op innova-
tie, kwaliteit en design. Ze gaan 
dan ook consequent verder met 
de uitbreiding van het Solid Surf-
ace gamma. De ontwerpers kozen 
resoluut voor organische vormen 
met een hedendaagse toets, ver-
krijgbaar in diverse trendkleuren. 
Een absolute must voor elke bad-
kamer en showroom. Er zijn drie 
vormen beschikbaar: rond, vier-
kant en ovaal.
www.assenti.eu

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermo-
staat met ongekend gebruikersgemak in 
een verblu� end compact en modern de-
sign. Door gebruik te maken van een tou-
chscreen is de bediening intuïtief, eenvou-
dig en simpel. De compacte afmetingen en 
het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur 
past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwar-
te als witte uitvoering. Door zijn compacte 
afmetingen, de thermostaat is slechts 13 
mm dik, en het moderne design gaat de 
thermostaat als interieurelement volledig 
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Zit jij er graag warmpjes bij?
Vind je energiezuinig leven belangrijk en wil je jouw huis niet alleen winter- maar ook toekomst-
proof maken? Belisol adviseert je graag hoe je jouw woning duurzaam kunt isoleren met prach-
tige kozijnen en deuren op maat. Daarnaast snappen we dat je niet kunt wachten om jouw wo-
ning een fantastische make-over te geven. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zon-
der zorgen. www.belisol.nl

Klassieke stadsvilla
Deze klassieke stadsvilla te 
Hooglanderveen is een ech-
te blikvanger. De huisarchi-
tect van Lichtenberg heeft 
alle wensen en eisen weten 
te bundelen en dit heeft tot 
dit geweldige ontwerp ge-
leid. Het hoofdvolume van 
de villa bestaat uit een sa-
mengestelde masse. Een 
hoofdas loopt van voor naar 
achteren, met een kleine 
uitbouw aan de rechterzijde 
en een dwarskap aan de lin-
kerzijde. In feite kun je van-
af de voortuin helemaal tot 
in de achtertuin kijken!
www.bouwbedrijf-lichtenberg.nl

COREtec weer 
op VT Wonen 
& Design-
beurs
Voor het vierde opeenvolgende jaar 
brengt COREtec® in 2019 de laatste 
vloertrends naar de VT Wonen & De-
signbeurs in Amsterdam RAI van 1 t/m 
6 oktober aanstaande. COREtec® zal 
op de VT Wonen & Designbeurs tonen 
waarom het dé revelatie in harde vloer-
bekleding is. Met nieuwe designs en 
producten, nog sterkere vloeren én de 
gemakkelijkste installatie in de sector. 
Alle voordelen van parket, laminaat, 
klik-vinyl en kurk, zonder de nadelen! 
www.coretec� oors.eu

PlasmaMade 
Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revo-
lutionaire � lter voor afzuigkappen, 
heeft nu een unieke Air Sensor aan 
het assortiment toegevoegd. Met 
de Air Sensor meet je de luchtvoch-
tigheid, koolstofdioxide, TVOC (ma-
te van vervuiling) en de tempera-
tuur. De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten waar-
des eenvoudig kunt uitlezen op je 
smartphone of tablet. Met de vier 
standaard basiswaarden krijg je via 
de app tevens inzicht en advies hoe 
je eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
Alles uit één kraan
Met de Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend en ge� l-
terd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris 
water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, 
koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Duurzame aluminium kozijnen
Er zijn heel wat voor-
waarden om over een 
duurzame woning te 
kunnen spreken en één 
daarvan is de keuze van 
aluminium kozijnen en 
deuren. Het prestatie-
niveau (wind- en water-
dichtheid) en de ther-
mische isolatie van je 
aluminium kozijnen en 
deuren worden alsmaar 
belangrijker en daar 
heeft Aliplast voor jou 
mee over nagedacht. Zo 
beantwoordt Aliplast de 
vraag naar ultra perfor-
mante isolatie systemen 
met de ‘Star 75’ kozijnen –en deurenreeks; uitermate geschikt voor lage energiewoningen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. www.aliplast.com

Vuur uit water!  
Wil je graag het hele jaar 
kunnen genieten van een 
sfeervol vuur in je huis? Dat 
kan nu met de ‘coole’ e-Ma-
triX haarden van Faber. 
In deze ‘full-size’ inbouw-
haard brandt niet langer 
gas of hout, maar ontstaan 
de vlammen uit ... koudwa-
ternevel en led–licht! Hele-
maal alsof je naar een stijl-
vol haardvuur kijkt. En heb 
je soms tóch behoefte aan 
wat knusse, extra warmte, 
zo vlak voor de haard? Dan 
blaast de e-MatriX alsnog 
een behaaglijke stroom war-
me lucht naar je toe, recht 
vanuit de ‘vlammen’.
www.faber-� res.eu

 

Houd het hoofd koel op warme dagen
Om op warme (na)zomer-
dagen toch het hoofd koel 
te kunnen houden bin-
nen je eigen vier muren, 
stelt Renson de ideale op-
lossing voor door op een 
slimme manier natuurlij-
ke elementen als licht en 
lucht te combineren. Ener-
zijds voorkomt doekzon-
wering oververhitting in 
huis door de zon tegen 
te houden waar dat het 
meest e�  ciënt is: aan de 
buitenkant, dus nog voor 
die het glas kan bereiken. 
Aan de andere kant zorgt 
intensieve nachtkoeling 
ervoor dat het ’s nachts kan afkoelen binnenshuis. Tegelijk blijft het zicht naar buiten toch behou-
den, zodat je nooit een opgesloten gevoel ervaart. www.renson.eu

Inspiratiehuis 20|20
Op zoek naar keukenapparatuur, maar weet je niet waar te beginnen? Bezoek dan eens inspira-
tiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier vind je de nieuwste keuken- en huishoudapparatuur van de mer-
ken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF. Je kunt je er bijvoorbeeld laten informeren over duurza-
me oplossingen, koelkasten met smart home-oplossingen en de (stoom)ovens en kookplaten zelf 
leren gebruiken tijdens een kookworkshop.
www.inspiratiehuis2020.nl

Het perfecte 
plafond
Rustig de tijd nemen voor een war-
me douche of een uitgebreid bad… 
en dat in een badkamer zónder con-
densvorming of schimmel. Met de 
verschillende plafondsystemen van 
Luxalon heb je altijd het perfecte pla-
fond voor je badkamer.
www.luxalonplafonds.nl

Warmtepompsubsidie aanvragen
De overheid stimuleert duurzame 
energie-oplossingen bij onderne-
mers en particulieren met een speci-
ale subsidieregeling: Investeringssub-
sidie Duurzame Energie Investerings-
subsidie (ISDE). In 2019 is er 100 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor 
deze regeling. De subsidie bestaat uit 
een � nanciële tegemoetkoming voor 
warmtepompen, hybride toepassin-
gen en zonneboilers. Het RVO (Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land) heeft als voorwaarde voor sub-
sidie gesteld dat de warmtepomp na 
1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. 

Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de 
warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als ge-
installeerd zijn. De subsidieregeling is overigens van toepassing op alle zonneboilers en warmte-
pompen van Vaillant. www.vaillant.nl

Inspiratie
voor je 
(nieuwe) 
keuken!
Ben je toe aan een nieuwe keuken? 
Laat je dan inspireren door de vernieuwde 
Belevingsgids van Keukenspecialisten.nl. 
Hierin vind je niet alleen de laatste trends, 
maar ook tips zoals welk werkblad het 
meest geschikt is voor jouw levensstijl.
Kom langs bij een van onze Keukenspecia-
listen of vraag de gratis Belevingsgids aan 
op  www.keukenspecialisten.nl.

DÉ BELEVINGSGIDS
IN KEUKENLAND

KEUKENTRENDS 
ZWART IS HET NIEUWE WIT
 

STOOMOVENS
NIET ALLEEN VOOR HOBBYKOKS

KATJA SCHUURMAN &  
FREEK VAN NOORTWIJK
OVER LIFESTYLE, KOKEN…
EN OVER HUN EIGEN KEUKEN!

DE GROTE 
TUINVERBOUWING
NAAST DE TUIN EN DE WOONKAMER,  
NU OOK DE KEUKEN!  

FOOD I LOVE
BLOG OVER GEZONDE, SNELLE EN  
MAKKELIJKE RECEPTEN 



Gefilterd water: betere smaak
Met een modern design en een in-
novatieve technologie maakt spe-
cialist BLANCO van je keuken-
kraan een verfrissende waterbron. 
Zo drink je voortaan het lekkerste 
water bij je thuis, 100% hygiënisch 
en comfortabeler dan ooit. Ge� l-
terd drinkwater, rechtstreeks uit 
de kraan, heeft dan ook heel wat 
voordelen. En dat proef je, of je nu 
een glas kraanwater drinkt, ko�  e 
of thee zet, zelf sodawater bereidt 
of ijsblokjes maakt. De bediening 
van de BLANCO-� ltermengkranen 
is kinderspel met twee aparte hen-
dels: rechts voor koud of warm wa-
ter, links voor ge� lterd water. 
www.blancobenelux.nl

Stijlvol verwarmen 
met kolomradiatoren

Esthetisch topdesign met strakke lijnen en zacht afgeronde bochten vormen een perfecte har-
monie. De Ritmo kolomradiator is het voorbeeld van onovertro� en perfectie in de afwerking, 
zonder zichtbare lasnaden. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, 
aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhouds-
vriendelijk zijn. www.vasco.eu

Solid Surface opzetkommen
Sinds enige tijd heeft Assenti So-
lid Surface opzetkommen opge-
nomen in het assortiment. Assen-
ti zet namelijk sterk in op innova-
tie, kwaliteit en design. Ze gaan 
dan ook consequent verder met 
de uitbreiding van het Solid Surf-
ace gamma. De ontwerpers kozen 
resoluut voor organische vormen 
met een hedendaagse toets, ver-
krijgbaar in diverse trendkleuren. 
Een absolute must voor elke bad-
kamer en showroom. Er zijn drie 
vormen beschikbaar: rond, vier-
kant en ovaal.
www.assenti.eu

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermo-
staat met ongekend gebruikersgemak in 
een verblu� end compact en modern de-
sign. Door gebruik te maken van een tou-
chscreen is de bediening intuïtief, eenvou-
dig en simpel. De compacte afmetingen en 
het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur 
past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwar-
te als witte uitvoering. Door zijn compacte 
afmetingen, de thermostaat is slechts 13 
mm dik, en het moderne design gaat de 
thermostaat als interieurelement volledig 
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Zit jij er graag warmpjes bij?
Vind je energiezuinig leven belangrijk en wil je jouw huis niet alleen winter- maar ook toekomst-
proof maken? Belisol adviseert je graag hoe je jouw woning duurzaam kunt isoleren met prach-
tige kozijnen en deuren op maat. Daarnaast snappen we dat je niet kunt wachten om jouw wo-
ning een fantastische make-over te geven. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zon-
der zorgen. www.belisol.nl

Klassieke stadsvilla
Deze klassieke stadsvilla te 
Hooglanderveen is een ech-
te blikvanger. De huisarchi-
tect van Lichtenberg heeft 
alle wensen en eisen weten 
te bundelen en dit heeft tot 
dit geweldige ontwerp ge-
leid. Het hoofdvolume van 
de villa bestaat uit een sa-
mengestelde masse. Een 
hoofdas loopt van voor naar 
achteren, met een kleine 
uitbouw aan de rechterzijde 
en een dwarskap aan de lin-
kerzijde. In feite kun je van-
af de voortuin helemaal tot 
in de achtertuin kijken!
www.bouwbedrijf-lichtenberg.nl

COREtec weer 
op VT Wonen 
& Design-
beurs
Voor het vierde opeenvolgende jaar 
brengt COREtec® in 2019 de laatste 
vloertrends naar de VT Wonen & De-
signbeurs in Amsterdam RAI van 1 t/m 
6 oktober aanstaande. COREtec® zal 
op de VT Wonen & Designbeurs tonen 
waarom het dé revelatie in harde vloer-
bekleding is. Met nieuwe designs en 
producten, nog sterkere vloeren én de 
gemakkelijkste installatie in de sector. 
Alle voordelen van parket, laminaat, 
klik-vinyl en kurk, zonder de nadelen! 
www.coretec� oors.eu

PlasmaMade 
Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revo-
lutionaire � lter voor afzuigkappen, 
heeft nu een unieke Air Sensor aan 
het assortiment toegevoegd. Met 
de Air Sensor meet je de luchtvoch-
tigheid, koolstofdioxide, TVOC (ma-
te van vervuiling) en de tempera-
tuur. De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten waar-
des eenvoudig kunt uitlezen op je 
smartphone of tablet. Met de vier 
standaard basiswaarden krijg je via 
de app tevens inzicht en advies hoe 
je eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
Alles uit één kraan
Met de Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend en ge� l-
terd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris 
water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, 
koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Duurzame aluminium kozijnen
Er zijn heel wat voor-
waarden om over een 
duurzame woning te 
kunnen spreken en één 
daarvan is de keuze van 
aluminium kozijnen en 
deuren. Het prestatie-
niveau (wind- en water-
dichtheid) en de ther-
mische isolatie van je 
aluminium kozijnen en 
deuren worden alsmaar 
belangrijker en daar 
heeft Aliplast voor jou 
mee over nagedacht. Zo 
beantwoordt Aliplast de 
vraag naar ultra perfor-
mante isolatie systemen 
met de ‘Star 75’ kozijnen –en deurenreeks; uitermate geschikt voor lage energiewoningen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. www.aliplast.com

Vuur uit water!  
Wil je graag het hele jaar 
kunnen genieten van een 
sfeervol vuur in je huis? Dat 
kan nu met de ‘coole’ e-Ma-
triX haarden van Faber. 
In deze ‘full-size’ inbouw-
haard brandt niet langer 
gas of hout, maar ontstaan 
de vlammen uit ... koudwa-
ternevel en led–licht! Hele-
maal alsof je naar een stijl-
vol haardvuur kijkt. En heb 
je soms tóch behoefte aan 
wat knusse, extra warmte, 
zo vlak voor de haard? Dan 
blaast de e-MatriX alsnog 
een behaaglijke stroom war-
me lucht naar je toe, recht 
vanuit de ‘vlammen’.
www.faber-� res.eu

 

Houd het hoofd koel op warme dagen
Om op warme (na)zomer-
dagen toch het hoofd koel 
te kunnen houden bin-
nen je eigen vier muren, 
stelt Renson de ideale op-
lossing voor door op een 
slimme manier natuurlij-
ke elementen als licht en 
lucht te combineren. Ener-
zijds voorkomt doekzon-
wering oververhitting in 
huis door de zon tegen 
te houden waar dat het 
meest e�  ciënt is: aan de 
buitenkant, dus nog voor 
die het glas kan bereiken. 
Aan de andere kant zorgt 
intensieve nachtkoeling 
ervoor dat het ’s nachts kan afkoelen binnenshuis. Tegelijk blijft het zicht naar buiten toch behou-
den, zodat je nooit een opgesloten gevoel ervaart. www.renson.eu

Inspiratiehuis 20|20
Op zoek naar keukenapparatuur, maar weet je niet waar te beginnen? Bezoek dan eens inspira-
tiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier vind je de nieuwste keuken- en huishoudapparatuur van de mer-
ken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF. Je kunt je er bijvoorbeeld laten informeren over duurza-
me oplossingen, koelkasten met smart home-oplossingen en de (stoom)ovens en kookplaten zelf 
leren gebruiken tijdens een kookworkshop.
www.inspiratiehuis2020.nl

Het perfecte 
plafond
Rustig de tijd nemen voor een war-
me douche of een uitgebreid bad… 
en dat in een badkamer zónder con-
densvorming of schimmel. Met de 
verschillende plafondsystemen van 
Luxalon heb je altijd het perfecte pla-
fond voor je badkamer.
www.luxalonplafonds.nl

Warmtepompsubsidie aanvragen
De overheid stimuleert duurzame 
energie-oplossingen bij onderne-
mers en particulieren met een speci-
ale subsidieregeling: Investeringssub-
sidie Duurzame Energie Investerings-
subsidie (ISDE). In 2019 is er 100 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor 
deze regeling. De subsidie bestaat uit 
een � nanciële tegemoetkoming voor 
warmtepompen, hybride toepassin-
gen en zonneboilers. Het RVO (Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land) heeft als voorwaarde voor sub-
sidie gesteld dat de warmtepomp na 
1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. 

Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de 
warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als ge-
installeerd zijn. De subsidieregeling is overigens van toepassing op alle zonneboilers en warmte-
pompen van Vaillant. www.vaillant.nl

Inspiratie
voor je 
(nieuwe) 
keuken!
Ben je toe aan een nieuwe keuken? 
Laat je dan inspireren door de vernieuwde 
Belevingsgids van Keukenspecialisten.nl. 
Hierin vind je niet alleen de laatste trends, 
maar ook tips zoals welk werkblad het 
meest geschikt is voor jouw levensstijl.
Kom langs bij een van onze Keukenspecia-
listen of vraag de gratis Belevingsgids aan 
op  www.keukenspecialisten.nl.

DÉ BELEVINGSGIDS
IN KEUKENLAND

KEUKENTRENDS 
ZWART IS HET NIEUWE WIT
 

STOOMOVENS
NIET ALLEEN VOOR HOBBYKOKS

KATJA SCHUURMAN &  
FREEK VAN NOORTWIJK
OVER LIFESTYLE, KOKEN…
EN OVER HUN EIGEN KEUKEN!

DE GROTE 
TUINVERBOUWING
NAAST DE TUIN EN DE WOONKAMER,  
NU OOK DE KEUKEN!  

FOOD I LOVE
BLOG OVER GEZONDE, SNELLE EN  
MAKKELIJKE RECEPTEN 



Of je nu een huis wilt kopen of huren, je wilt pre-
cies weten hoe groot het oppervlak is dat je kunt 
gebruiken. Alleen een oppervlakcijfer van de he-
le woning is niet voldoende; je wilt immers ook 
graag weten hoe groot de afzonderlijke kamers 
zijn, zodat je beter kunt inschatten of het huis 
groot genoeg is om aan jouw behoeftes te vol-
doen. Ben je de verkopende partij of de verhuur-
der van de woning, dan zijn dit cijfers die je moet 
kunnen aanbieden in je advertentie of brochure. 
Maar hoe laat je deze zaken professioneel door-
meten? Met een NEN 2590 meetrapport!
NEN meetrapport geeft inzicht in oppervlakken
Een NEN 2580 meetrapport geeft je helder inzicht 
in het aantal vierkante meters van een pand. In 
zo’n  NEN rapport  staat wat het gebruiksopper-
vlak is van het pand, evenals het eventuele ver-
huurbare vloeroppervlak. Daarnaast krijg je het 
netto vloeroppervlak (het bruikbare deel van de 
vloer) en het bruto vloeroppervlak (dat is inclusief 
het deel van de vloer dat onder de muren ligt). Op 
basis van de metingen word je ook voorzien van 
handige plattegronden in zowel 2D als 3D.

T wee manieren van totstandkoming NEN 
2580 meetrapport
Er zijn twee manieren waarop zo’n NEN 2850 
meetrapport tot stand kan komen. Het is uiter-
aard mogelijk om de metingen op locatie te la-
ten verrichten door professionals. Heb je echter 
beschikking over maatvoeringstekeningen inclu-
sief gevel- en zijaanzichten waarvan je zeker weet 
dat deze correct zijn, dan is het mogelijk om deze 
aan te leveren. Het meetrapport wordt dan met 
behulp van deze gegevens opgesteld. Uiteraard 
is deze laatste optie de goedkopere optie. Verder 

is de prijs van een NEN 2580 meet-rapport ook af-
hankelijk van het aantal vierkante meters van het 
pand.

Verschillende situaties waarbij een meetrap-
port van pas komt
Er zijn verschillende situaties waarin je een NEN 
2580 meetrapport nodig kunt hebben. De precie-
ze afmetingen zijn bijvoorbeeld van belang wan-
neer een pand getaxeerd moet worden. Verhuur 
je een woning, dan kan de huurprijs mede ge-
baseerd worden op het meetrapport. Ook wan-
neer de waarde bepaald moet worden voor de 
WOZ bieden de cijfers een belangrijke ondersteu-
ning. Wanneer de huurprijs herzien moet wor-
den, komt een NEN meetrapport eveneens goed 
van pas. Ga je een pand splitsen zodat deze door 
meerdere huurders gebruikt kan worden, dan is 
voor het verdelen van gemeenschappelijke ruim-
ten en kosten zoals servicekosten een meting erg 
handig.

Bij verhuren, kopen en verkopen
De informatie in een NEN 2580 meetrapport kan 
je dus helpen bij het verhuren, kopen of verko-
pen van een woning of bedrijfspand. Het helpt 
je om het maximale uit je huurprijs of verkoop-
prijs te halen, wanneer jij de aanbiedende par-
tij bent. Ben je de koper, dan is het vooral de 
bank die het meetrapport wil om mee te ne-
men in haar oordeel of je prijs die jij met de ko-
per overeengekomen bent wel een juiste af-
spiegeling van de waarde van het pand is. Dat 
is nodig om een hypotheek te kunnen krijgen.

BRON: tekst en foto WONEN.NL

NEN meetrapport 
geeft inzicht in 
oppervlakken

NEN meetrapport 

Het belang van een
NEN rapportJe 1e huis kopen

Als je je 1e huis wilt kopen, heb je waarschijnlijk veel vragen. Wat past bij je: 
een bestaand huis of juist nieuwbouw? Welke soort hypotheek moet je
hebben? En misschien wel het belangrijkste: wat ben je straks elke maand 
kwijt? SNS Adviseur Bram Tol uit Beverwijk praat in zijn winkel veel met 
starters op de huizenmarkt. 

 ‘Ik krijg regelmatig starters bij mij in de winkel.
Sommigen weten al precies in welke wijk ze willen
wonen en hoe hun droomhuis eruit ziet. Dan kunnen
we meteen over een hypotheek gaan praten. Andere
starters hebben nog geen idee wat ze willen en waar
ze moeten beginnen. Die adviseer ik altijd: begin bij
het begin. Maak een wensenlijstje voor je huis. Waar 
moet het staan? Hoe groot moet het zijn? Is het een
oud huis of liever spiksplinternieuw? Dan weet je pas 
hoeveel hypotheek je ongeveer nodig hebt.’

‘Ga je voor nieuwbouw? Dan gaat het net allemaal wat 
anders. Je betaalt bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting 
zoals bij bestaande bouw. Dat klinkt aantrekkelijk maar er 

komen wel andere kosten bij. Hoe zit het precies met een 
bouwdepot of bouwrente bijvoorbeeld?’

Bij SNS helpen we je vanaf je 1e stap op de huizenmarkt 
graag met tips op weg. Kijk op snsbank.nl of bel ons voor 
een gratis oriëntatiegesprek op 06-12108742. 

ZOEK MET DE SNS WIJKVERKENNER
�   In 1 minuut je favoriete wijk geselecteerd.
�   Je ziet meteen de huizen die te koop staan in je 
   favoriete wijk.
�   Automatisch een e-mail met nieuw aanbod in je 
   favoriete wijk.

SNS Winkel Beverwijk
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Het bijhouden van het gras
Als je tuin geheel of gedeel-
telijk bestaat uit gras, is het 
natuurlijk belangrijk om de-
ze grasmat goed bij te hou-
den. Natuurlijk is regelmatig 
maaien een vereiste, niet al-
leen om te voorkomen dat het 
gras te lang wordt en daarmee 
niet meer fraai oogt, maar ze-
ker ook om de kwaliteit van 
het gras te verbeteren. Het is 
verstandig om tot eind okto-
ber door te gaan met maaien, 
al kun je er eventueel wel voor 
kiezen om de maaihoogte wat 
bij te stellen. Een lengte van 
vier centimeter is een prima 
uitgangspunt. Zorg er daar-
bij wel voor dat het gras niet 
bedekt wordt door bladeren. 
In de maanden september en 
oktober dwarrelen er heel wat 
bladeren naar beneden en als 

die op het gras blijven liggen, kan het gras niet goed ademen. Houd de 
hark dus in de aanslag en haal met enige regelmaat de gevallen blade-
ren weg. Doe dit frequent, dan ben je zo klaar en voorkom je dat het la-
ter onnodig veel tijd kost. Je kunt het werk eventueel combineren met 
de jaarlijkse mestbeurt, als je juist nu bemesting toedient, blijft het gras 
in de wintermaanden mooier en ziet het er komend voorjaar weer keu-
rig verzorgd uit. Een goede tip is ook om wat kalk op het gras te strooi-
en. Hierdoor neemt de zuurgraad van de grond af en je voorkomt ermee 
dat mossoorten zich tussen het gras vestigen. Het eventueel al aanwezi-
ge mos zal afsterven en laat zich vervolgens heel eenvoudig verwijderen. 

Wat doen we met de planten
Je hebt een mooie tuin met een fraaie grote plant erin. Maar eigenlijk 
wordt die plant iets te groot. Het kan zijn dat de plant bijvoorbeeld an-
dere planten in de weg begint te zitten, maar het kan ook zijn dat de 
plant bijvoorbeeld te veel over het looppad heen gaat hangen. Wat te 
doen? In de meeste gevallen is het scheuren van de plant een goede op-
lossing. Dit kun je in oktober prima doen. Je scheurt letterlijk de plant, in-
clusief de wortelkluit, in twee stukken. Zo krijg je dus twee mooie plan-
ten, waarvan je er eentje op een andere plek kunt neerzetten. In het voor-
jaar heb je daarmee een tuin die nog weer 
een stukje mooier is geworden. Of gun 
een ander ook wat fraais uit eigen tuin 
en geef de tweede plant cadeau aan ie-
mand met een tuin! Voor een aantal plan-
ten geldt overigens dat ze in de winter-
maanden wat bescherming nodig heb-
ben om te kunnen overleven. In de win-
termaanden kan de temperatuur gemak-
kelijk dalen tot waarden beneden het 
vriespunt en niet alle plannen zijn daarte-
gen bestand. Het gaat daarbij niet zozeer 
om de wortels, want de wortels van plan-
ten in de volle grond zijn doorgaans goed 
beschermd tegen de kou. De plant zelf 
kun je bescherming door deze als het wa-
re in te pakken in een constructie van jute 
of vliesdoek, opgevuld met wat stro. Doe 
dit echter slechts in beperkte mate, alleen 
als het echt nodig is. De plant moet im-
mers ook voldoende licht en lucht krijgen 
om te kunnen overleven. Overigens kun 
je in borders en onder hagen de gevallen 
bladeren juist beter laten liggen. Ze vor-
men zo een natuurlijke beschermingslaag 
voor de wortels van de planten. Bekijk de 
bladeren wel zo nu en dan even, want als 
zich op de bladeren schimmels bevinden, 

is het beter om ze te verwijderen.

Denk aan de vogels
Zelf kunnen we voor ons voedsel het hele jaar door in diverse winkels te-
recht, maar voor vogels ligt dat anders. In de wintertijd hebben ze het 
soms moeilijk bij het verzamelen van voedsel, vooral wanneer de tempe-
raturen � ink dalen. Ze zoeken echter niet alleen naar voedsel, maar ook 
naar beschutting. Een vogelhuisje kan een prima beschutting aan ze bie-
den, maar controleer dan wel even vooraf of het er nog goed verzorgd bij 
hangt. Zelf wil je immers ook niet wonen in een smerige omgeving, voor 
vogels geldt dat precies zo. Haal het vogelhuisje dus even van de muur 
en reinig het goed, zodat het weer een waardig onderkomen kan worden 
voor onze gevederde vrienden.

Wel of niet snoeien?
Zet niet zomaar de snoeischaar in elke plant of boom. Voor elk type ge-
was geldt een andere handleiding waar het aankomt op het snoeien. 
Sommige soorten, zoals de hortensia, behoren in het voorjaar gesnoeid 
te worden, andere soorten kun je gerust in de herfst kortwieken. Raad-
pleeg een plantengids als je erover twijfelt, want het zou zonde zijn als 
je door verkeerd te snoeien een mooie plant of boom om zeep helpt. De 
buxus is een plantensoort die je zowel in het voorjaar als in het najaar 
kunt snoeien en het is eigenlijk heel gebruikelijk om dat ook twee keer 
per jaar te doen. De maand oktober is dus een prima maand om de snoei-
schaar hiervoor uit de schuur te pakken. Zorg er wel voor dat die goed 
schoon blijft, dus haal er tijdens het snoeien even regelmatig een doek 
overheen.

Denk vooruit!
Wil je in het voorjaar genieten van een mooie bloementuin met narcis-
sen, hyacinten, krokussen en tulpen? Dan is het nu tijd om in actie te ko-
men. Deze bolgewassen dienen tijdig geplant te worden, oktober is er 
een prima maand voor. Omdat de grond nog lekker los is, wordt het be-
slist geen zwaar karwei. Dit geldt overigens niet voor de dahlia’s, anemo-
nen, calla’s, gladiolen en begonia’s, want dat zijn zogenoemde knollen en 
die worden juist in het voorjaar geplant, bij voorkeur na de laatste nacht-
vorst. Ze bloeien dan in de zomer. We beperken ons nu even tot de bollen 
die in het najaar de grond in gaan. Hiervoor geldt dat ze ongeveer twee 
maal zo diep de grond in gaan als dat de bol hoog is. Je kunt hiervoor een 
speciale bollenplanter gebruiken, maar natuurlijk is het ook goed met de 
hand te doen. Maak een gaat, leg de bol erin, vul het gat weer met aar-
de en geef tenslotte na het planten wat water, zodat de bol meteen goed 
kan gaan groeien. In het voorjaar kun je dan genieten van die heerlijke 
bloemenpracht!

Het najaar is in zicht en voor ie-
dereen die een tuin heeft, wordt 
het nu tijd om voorbereidin-
gen te tre� en voor de komen-
de winter. Door tijdig de juis-
te maatregelen te nemen, heb 
je in het volgende voorjaar min-
der werk en kun je weer snel van 
je tuin genieten. De beste perio-
de voor het winterklaar maken 
van je tuin is de maand okto-
ber. Over het algemeen telt de-
ze maand namelijk nog tamelijk 
wat mooie zonnige en droge da-
gen, waardoor het aangenaam 
werken is in de buitenlucht. Bo-
vendien hoef je nog niet te vre-
zen voor vorst, zodat de grond 
niet bevroren is en je dus vrij ge-
makkelijk alle werkzaamheden 
kunt verrichten.

Wanneer moet ik mijn tuin winterklaar maken?

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

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

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

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



Maak met deze planten een echte groene mini 
spa van je badkamer.
Well being is in. Op mentaal en fysiek gebied 
blijft de wellnessindustrie hard groeien. Er zijn 
meer massagesalons, sauna’s en sportscholen 
dan ooit tevoren, wat voortkomt uit onze be-
hoefte om - even - te ontspannen of te rechar-
gen. Komt dat door ons drukke bestaan en con-
tinue bereikbaarheid? Feit is dat we steeds vaker 
kiezen voor ervaringen dan voor producten. De 
badkamer heeft dan ook een grotere functie ge-
kregen in huis, namelijk een plek waar we ons te-
rugtrekken en afsluiten van de dagelijkse buzz.
Dat planten je een goed gevoel geven is onder-
tussen geen geheim meer. Ze verminderen stress 
en geven je energie. Alleen al de groene kleur 
zorgt voor rust. Precies wat je nodig hebt na een 
lange dag werken. Of juist om je op te laden voor 
een belangrijke week.

Fun tech fact
Verwacht wordt dat in de toekomst planten 
energie zullen leveren door middel van biolumi-
nescentie - dezelfde manier als vuurvliegjes en 
lichtgevend plankton dat doen. Dan doe je dus 
niet het licht aan in de badkamer, maar je � cus.

Verzorging
-  De planten hebben weinig licht nodig. Is er 

geen badkamerraam, dan komen ze met kunst-
licht een heel eind. 

-  Na de ochtendspits in de badkamer voelt het 
voor de planten net als thuis (lees: tropisch re-
genwoud). Vocht en damp zijn ideale omstan-
digheden.

-  Elke twee weken een beetje voeding maakt je 
planten nog happier.

-  Worden de modellen iets te wild, dan kun je ze 
gewoon bijknippen.

Voor in de spa
Een zen-playlist, een groen uitzicht en een � jne 
geur maken je spabeleving compleet. Neem een 
lekkere geurkaars, geurstokjes of etherische oli-
en voor in bad of onder de douche. 

 Vier planten om je badkamer te vergroenen
1. Klimvijg
 De Ficus Pumila is één van de kleinere � cussen. 

De stengels met hartvormige blaadjes klim-
men of hangen erop los. Groeit hij de badka-
mer uit, zet je gewoon de schaar erin.

2. Venushaar
 Een frisgroene varen met zwarte stelen en heel 

zachte blaadjes. Ze lijken fragiel, maar kunnen 
best tegen een stootje. Verkrijgbaar in S tot XL.

3. Lepelplant aka Spathiphyllum
 Zacht donkergroen en vol met blad. Daarbo-

ven sierlijke witte vaantjes. De lepelplant staat 
bekend als vredestichter. Geen geruzie om de 
badkamer dus.

4. Mysterious Tilandsia
 Dit luchtplantje met wilde sprieten en grillige 

vormen ziet er eigenaardig mooi uit. Een vro-
lijke warboel met een aantal blikvangers. Voor-
deel: ze hebben geen aarde nodig, maar halen 
vocht en voedingsto� en uit de lucht.

Mooiwatplantendoen.nl
Mooiwatplantendoen.nl is een initiatief van Bloe-
menbureau Holland en laat consumenten ervaren 
dat je je lekkerder voelt met planten om je heen.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Van badkamer tot
groene spa

Aantrekkelijke subsidie 
voor woningbezitters

Alleen wanneer men eigenaar is van de woning en er ook zelf in 
woont, komt men in aanmerking voor deze subsidie. Er dienen 
tenminste twee energiebesparende maatregelen te worden uit-
gevoerd aan de woning. De regeling is ingegaan op 15 augus-
tus van dit jaar, dit houdt in dat ook maatregelen die inmiddels 
al zijn uitgevoerd, maar wel na deze datum werden gerealiseerd, 
nog in aanmerking komen voor subsidiëring. Overigens is het 
voor toekenning van de subsidie wel vereist dat de maatregelen 
uitgevoerd worden door een deskundig bedrijf dat ingeschre-
ven staat bij de Kamer van Koophandel in de sectie bouwnijver-
heid. Per woning geldt een maximumbedrag van 10.000 euro 
aan subsidiegeld, maar wanneer men kiest voor het zogenoem-
de ‘Zeer Energiezuinig Pakket’ geldt een maximum van 15.000 
euro. Belangrijk is wel dat de maatregelen worden uitgevoerd 
binnen de bestaande thermische schil van de woning. Het laten 
plaatsen van een aanbouw of opbouw met energiebesparende 
maatregelen komt dus niet voor subsidiëring in aanmerking. 

De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2020, maar 
eindigt eerder wanneer het totaal beschikbare bedrag benut is. 
Voor verenigingen van eigenaren geldt een aparte regeling, die 
doorloopt tot eind 2022.

Voor woningbezitters is 
vanaf deze maand een 
aantrekkelijke subsidie 
beschikbaar om de kos-
ten voor energiebespa-
rende maatregelen te 
dekken. Via de Subsidie-
regeling Energiebespa-
ring Eigen Huis (SEEH) 
stelt de Rijksdienst Voor 
Ondernemend Neder-
land (RVO)  in totaal 84 
miljoen euro beschik-
baar die huiseigenaren 
over de streep moeten 
trekken om de woning te 
verduurzamen.

IN 4 STAPPEN
UW HUIS VAKKUNDIG GEÏSOLEERD

Isoleren heeft een direct e�ect op uw energierekening, maar – iets wat vaak vergeten wordt- ook een 
ongekend positieve invloed op uw woon- en leef comfort. Het isoleren van uw woning levert u los van een 
besparing van 30 tot 50 procent op energie, dan ook veel meer woonplezier op. Om een langdurig e�ect te 
kunnen garanderen, gebruiken wij bij voorkeur onze unieke Neopixels HR++ Isoparel® om uw spouwmuur te 
isoleren. Ook voor vloerisolatie vindt u bij ons de ideale oplossing met o.a. Icynene (watergedragen PUR).

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of bezoek onze website en ontdek hoe 
wij u huis in no-time kunnen veranderen in een heerlijk comfortabel thuis.

INSPECTIE BOREN VULLEN AFWERKEN

ENERGIEREKENING 
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In deze a� evering kijken we binnen in het huis uit 1929 van Dirk, Arita en hun jongste 
dochter Marjolein. 

Tekst en beeld: Arita Immerzeel

Even binnenkijken
Er zijn gelukkig belangrijke originele 
details bewaard gebleven

Woongenot
Sinds 2003 wonen wij in een dertiger jaren woning, type 
twee onder een kap in Driehuis. Ons huis ligt aan een door-
gaande weg in Driehuis, toch hebben we daar geen last 
van. De voortuin is een meter of vijf, het asfalt is geluids-
arm en onze ramen zijn extra geluidswerend. In de tuin is 
veel groen. En er bloeit altijd wel iets. We weten ons om-
ringd door duin, bos en strand.
Na een vakantie is het altijd weer heerlijk thuiskomen.

Geschiedenis
Voorheen werd ons huis bewoond door een huisarts met 
praktijk aan huis. Er zijn gelukkig belangrijke originele de-
tails bewaard gebleven zoals de houten voordeur, de gra-
nito keukenvloer en glas in lood. Waar nodig zijn zaken in 
stijl vervangen. Vorig jaar is het glas in lood gerenoveerd. 
Dat was hard nodig na bijna 90 jaar, want als het regende 
konden wij binnen meegenieten. Bij binnenkomst heet St. 
Theresa je welkom.

Stijlkeuze
Voor de basis hebben wij voor klassieke elementen geko-
zen, zoals � uwelen gordijnen, houten vloeren en kroon-
luchters. Het beslag op de deuren hebben we stukje bij 
beetje vervangen. Soms gaven wij elkaar op een verjaar-
dag weer een setje. Uiteindelijk is het een duurzame basis 
geworden, waar in de loop der jaren weinig meer aan ver-
anderd hoeft te worden.

Pronkstukken
Ons huis is een huis met verhalen en herinneringen gewor-
den door de vele stenen, scherven en schelpen die her en 
der rondzwerven. Ook de tuintafel ligt ermee bezaaid. Ze 
zijn meegenomen van het strand, hier in IJmuiden of van-
uit het buitenland. Favoriet zijn de St. jacobsschelp, omdat 
we in 2017 naar Santiago de Compestela zijn ge� etst.

Verzamelaars
Ik geef toe, we zijn verzamelaars. Sommige verzamelingen 
zijn reuze praktisch, zoals keukendoeken met een blauw 
ruitje.
Onze dierbaarste verzameling is die van de vele bolkom-
men. In 2003 telde Marjolein er tijdens de verhuizing 103. 
Ik vrees dat het er nu wel wat meer zijn.... Die met stippen 
zijn het meest dierbaar. Toen ik op kamers ging, ik was 17 
jaar, kocht ik de eerste drie bij de HEMA. Ze zaten met el-
kaar in een netje en kostten 2 gulden 10. Toen ik bij een 
thuisbevalling assisteerde, vroeg de kraamvrouw mij om 
een aantal grote oudhollandse kommen weg te gooien. 
Desgevraagd mocht ik ze meenemen. De verzameling 
bleek geopend. In Frankrijk, Belgie en Portugal kochten we 
er veel op rommelmarkten. Het leuke is, dat ook Dirk het 
leuk vindt om een kom te scoren. De kommen gebruiken 
wij in het dagelijks leven voor toetjes, soep of salade. Ze 
gaan ook gewoon de vaatwasser in.

In de suitedeuren is een zogenaamd portkastje gemaakt, 
waar onze verzameling likeurglaasjes in huist. In diverse 
kasten wonen thee- en ko�  ekopjes van weleer. Vele zijn 
een herinnering aan onze oma’s , moeders en Indische tan-
tes. Of gekocht op de rommelmarkt voor een paar dubbel-
tjes. Die kan je dan niet laten staan, toch?

Nooit wegdoen
De spiegelkast in de voorkamer heb ik van mijn eerste sa-
laris gekocht en zal ik nooit wegdoen. Het verhuisde mee, 
waar ik ook woonde. Dirk heeft hetzelfde gevoel met de 
spiegel, die boven de open haard staat. Overigens zouden 
wij best willen ontrommelen, maar weten niet hoe.

Komt er niet in
De kleur geel. En vitrage.

Aan de muur
Toen we hier gingen wonen, kochten we een schilderij, ge-
naamd Twist voor boven de bank, omdat we graag dansen. 
En het niet altijd eens zijn met elkaar. Ik zou graag bijvoor-
beeld graag acht verschillende houten stoelen om de eet-
tafel willen. Dirk zit liever op leer en dan van dezelfde soort. 
Zoals het nu is, is het compromis.

Duurzame keuzes
In de tuin is een groen hoekje afgeschermd waar ons mi-
lieupark is gevestigd. Vier grote containers, � jn in gebruik 
bij het scheiden van afval en mooi uit het zicht. Aan ons 
balkon hang ik zomer en winter zoveel mogelijk de was te 
drogen. We proberen groenten van het seizoen te telen in 
moestuinbakken. Momenteel eten we bieslook en kom-
kommer van eigen teelt. De rest wordt opgegeten door fa-
milie Slak.

Keuken
Koken en bakken doen wij alledrie graag. De keuken heb-
ben wij bewust apart gehouden van de woonkamer, zoals 
het van origine ook was. Boven het fornuis hangen links de 
rijst- en woklepels uit voormalig Nederlands Indie, het ge-
boorteland van Dirk. Links en rechts op het aanrecht staan 
verzamelde souvenirs uit vakantielanden: olijfolie en zout.
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FC Castricum 
komt met schrik vrij
Castricum - Bij de start van de 
competitie stond de eerste derby 
op het programma, uit tegen SV 
Beverwijk.
Al na een paar minuten spelen 
ontstond de eerste mogelijk-
heid voor FC Castricum. Max Lo-
dewijks veroverde de bal van de 
tegenstander en schoot net over 
het doel. FC Castricum bleef de 
betere van de twee, maar was 
slordig in het afronden. Stef Zeil-
stra maakte de openingstre�er, 
dankzij een strakke voorzet van 
Thom Helling. De 0-1 was tevens 
de ruststand.
Na de rust werd al snel de 0-2 ge-
maakt, met een hard schot van 
Max Lodewijks, die verkeerd werd 
ingeschat door de keeper van SV 

Beverwijk en door zijn benen in 
het doel belandde. Nog geen zes 
minuten later maakte FC Castri-
cum zelf een inschattingsfout in 
de verdediging, die door Kevin 
Scholten van SV Beverwijk werd 
afgestraft, 1-2. SV Beverwijk wist 
zich weer terug in de wedstrijd 
te brengen in de tachtigste mi-
nuut, door een afstandsschot in 
de uiterste hoek van het doel te 
plaatsen. FC Castricum zette al-
le zeilen bij en bleef druk zetten 
om toch nog de winst te behalen. 
Het was wederom Stef Zeilstra, 
die in de laatste minuut (regulie-
re tijd) vanuit een hoekschop de 
bal strak inkopte en de winst voor 
FC Castricum veilig stelde. (Foto: 
Sandy Klaver)

Castricum - Donderdag 19 september, tijdens de jaarvergadering 
van Biljartvereniging ’t Steegie, zijn de winnaars van het biljart-
seizoen 2018/2019 bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt.

Clubkampioen biljart-
vereniging ‘t Steegie

Over drie gespeelde competi-
tieronden is Dick Liefting na een 
spannende eindsprint als kam-
pioen uit de strijd gekomen. Op 
een mooie tweede plaats eindig-
de Ton Res, op de voet gevolgd 
door Hans Touber, goed voor de 
derde plaats. 
Onder het genot van een bor-

rel en een hapje namen de le-
den van Biljartvereniging ’t Stee-
gie afscheid van het afgelopen 
biljartseizoen en zijn inmiddels 
gestart met het nieuwe seizoen 
2019/2020.  
Van links naar rechts: Ton Res, 
Dick Liefting en Hans Touber. (Fo-
to: Giel de Reus)

Van links naar rechts Ton Res, Dick Liefting en Hans Touber

Jade Wuurman (Limmen) 
wint brons op NK MTB
Limmen - Zaterdag 21 septem-
ber was het NK MTB 2019 in Ap-
pelscha. Voor Jade Wuurman uit 
Limmen was het onduidelijk of 
het voor haar mogelijk zou zijn 
een rol te spelen in dit kampioen-
schap bij de meisjes in categorie 
‘5’ (13 jaar).
Door haar wegseizoen heeft ze 
weinig op de mountainbike ge-
zeten en was het dus onduidelijk 
of het podium überhaupt tot de 
mogelijkheden behoorde. Van-
af de tweede startrij kwam ze als 
zesde het veld in, wat perspectief 
bood op een goede uitslag. Jade 
reed sterk en beukte zich na ron-
de één naar een vierde plek. Het 
gat naar plek één en twee was al 
onoverbrugbaar, maar het podi-

um zat er zeker nog in. Jade kreeg 
aansluiting bij Nina Houmes, die 
de week ervoor Jade nog had ver-
slagen in een rechtstreeks du-
el bij de LJC Burgh Haamstede. 
Jade liet er geen twijfel over be-
staan wie er sterker was. Op de 
klim plaatste ze een succesvol-
le aanval, waarna er in de zandaf-
daling meteen een gat geslagen 
kon worden dat door Nina niet 
meer kon worden gedicht.
Volledig op stoom gekomen pro-
beerde Jade nog met een ultie-
me poging om het enorme gat 
naar nummer twee te dichten. 
Helaas lukte dit niet en moest ze 
zich neerleggen bij een prachtige 
bronzen medaille op dit NK. (Fo-
to: aangeleverd)

Henk Verdonk junior 
weer eerste
Akersloot - Henk Verdonk junior 
uit Egmond aan den Hoef heeft, 
de wekelijkse donderdagavond-
wedstrijd in Akersloot om de 
Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup op zijn palma-
res bijgeschreven.
Van de anderen waren in het be-
gin alleen Castricummer Vin-
cent Beentjes en Jan Langeveld 
uit Bakkum bij machte enigszins 
in de nabijheid van Verdonk ju-
nior te blijven. Maar van een be-
dreiging op de toppositie is het in 
het verdere verloop van de koers 
nooit gekomen. Relaxed koer-
send, onder het wakend oog van 
door een mountainbike-onge-
val voorlopig uitgeschakelde Al-
win Hes uit Bakkum, breidde Ver-
donk junior eenvoudig zijn voor-
sprong uit. Hier achter verdedig-
den Vincent Beentjes en Jan Lan-
geveld hun ingenomen respec-

tievelijke tweede en derde posi-
tie. Iedere omloop echter, kwam 
Akersloter Pleun Lodewijks dich-
terbij Jan Langeveld. Na een aan-
tal ronden wist Pleun Lodewijks 
het achterwiel van Langeveld te 
bereiken om vervolgens via een 
gewaagde inhaalmanoeuvre de 
koppositie op zich te nemen. Vin-
cent Beentjes wist buiten schot te 
blijven en zodoende een verdien-
de tweede plek te veroveren.
Uitslag: 1. Henk Verdonk juni-
or (Egmond aan den Hoef), 2. 
Vincent Beentjes (Castricum), 3. 
Pleun Lodewijks (Akersloot), 4. 
Jan Langeveld (Bakkum), 5. Henk 
Jan Verdonk senior (Egmond 
aan den Hoef), 6. Ronald Mos-
sinko� (Akersloot), 7. Bob Schol-
ten (Akersloot), 8. Koen Houtko-
per (Alkmaar), 9. Chris Kemp (Eg-
mond aan den Hoef) en 10. Wil 
Hollenberg (Akersloot).

Schakers SV Vredeburg 
van start
Limmen - Een zomerlang konden 
de schakers van SV Vredeburg na-
genieten van het  seizoen 2018-
2019 dat titels opleverde voor 
zowel het eerste als het twee-
de team, met een jubileumfeest 
en een geslaagd simultaan met 
Sopiko Guramishvili. 
Op vrijdag 20 september was 
het weer terug naar ‘de orde van 
de dag’ en stond ronde één van 
een nieuw schaakseizoen op de 
agenda. De eerste speler die een 
punt scoorde was Niels Hageman 
die geen moeite had met tegen-
stander Adri Beentjes. Remi Aaf-
jes bond Indriaas Booij aan de 
zegekar. Nieuwkomer Aart van 
den Brink liet tegen Olga Com-
mandeur zien wel vaker een par-
tijtje te hebben geschaakt. Ook 
de tweede nieuweling bij Vrede-
burg, Ferry Haan, liet zien over 

de nodige schaakpotentie te be-
schikken. Clubkampioen Luc 
Janssen had zijn handen vol aan 
tegenstander Samer Alrayes. Bert 
Hollander rekende soepeltjes af 
met Gijs Pouw. Theo Al zorgde 
voor een bescheiden stunt door 
de sterker veronderstelde Harold 
Ebels een remise af te dwingen. 
Marc Voorwalt bood aardig te-
genspel aan de sterke Matthijs 
Hulsebos. Marcel Wester en Tars 
Wanders maakten er een boei-
ende partij van: lang ging het ge-
lijk op. Paul de Ruijter mocht lang 
hopen op een remise, maar in het 
eindspel slaagde tegenstander 
Marlies Sturk er toch in om het 
stellingsvoordeel om te zetten in 
een heuse mataanval. 
Jeroen van Vliet speelde een soli-
de partij tegen de sterke Sandra 
Hollander.

Akersloot - De Amakloop is als trimloop al jaren een begrip in en 
rondom Akersloot. Dit jaar vindt op zondag 29 september alweer 
de 35-ste editie plaats.

Jubileum editie AMAK-
Loop in Akersloot

Er is een trimloop over vijf, tien 
en vijftien kilometer, die start bij 
de handbalkantine aan de Bosch-
weg 3. De start van alle drie de af-
standen is om 11.00 uur. Voor de 
eerste drie op iedere afstand zijn 
leuke prijzen te winnen, beschik-
baar gesteld door trouwe spon-
soren vanuit de lokale midden-
stand.
De jeugd tot en met acht jaar 
loopt de halve mijl (805 meter) en 
de oudere jeugd (tot en met der-
tien jaar) loopt de hele mijl (1610 
meter). De halve mijl start om 
10.00 uur en de hele mijl om cir-

ca 10.15 uur. De jeugd krijgt na af-
loop een medaille en maakt kans 
op prijzen in de verloting. Van-
wege het jubileum is er na af-
loop voor iedereen een feestelij-
ke traktatie.
Inschrijven kan op zondag 29 
september vanaf 9.00 uur in de 
kantine van handbalvereniging 
Meervogels aan de Boschweg 3 
te Akersloot. Voorinschrijving is 
mogelijk via www.inschrijven.nl. 
Deelname voor de jeugd is gratis.

Meer informatie op www.ama-
kakersloot.nl. (Foto: aangeleverd)

Jeugdig tiental Vitesse 
onderuit tegen Spirit’30
Castricum - Maar liefst vijf spe-
lers van zestien tot negentien jaar 
mochten hun opwachting maken 
op de Puikman tegen SC Spirit’30 
uit Hoogkarspel. Het eerste kwar-
tier was heel duidelijk voor Vi-
tesse dat terecht op voorsprong 
kwam. Maar toen voorstopper 
Robin Stam na zo’n half uur spe-
len binnen enkele minuten zijn 
tweede gele kaart kreeg en dus 
met rood moest vertrekken, was 
er geen redden meer aan voor de 
‘youngsters’ van Vitesse. 
Al in de zevende minuut werd de 
aanvalsdrift beloond toen rech-
tervleugelverdediger Alexander 
Emeis een perfecte voorzet a�e-
verde op aanvoerder Jort Kaan-
dorp. Die scoorde met het hoofd: 
1-0. Daarna kwam Spirit geleide-
lijk aan wat beter in de wedstrijd. 
Nadat voorstopper Robin Stam 
eerst in de middencirkel geel had 

gekregen ging hij enkele minu-
ten later vlakbij de zijlijn wat on-
beheerst het duel in tegen de lin-
kerspits van Spirit. Dat was niet 
handig en het leverde hem zijn 
tweede gele kaart op. Laatste 
man Rutger Balm moest in de 36-
ste minuut geblesseerd het veld 
verlaten. 
De gelijkmaker hing al enige tijd 
in de lucht en ging er in de 38-ste 
minuut in. 
Met een bewonderenswaardige 
inzet wist het jeugdige tiental van 
Vitesse de stand op 1-2 te hou-
den, mede dankzij enkele goede 
reddingen van keeper Tom Laan. 
Zonder die rode kaart had er wel-
licht méér ingezeten, maar het 
wachten is uiteraard ook op de 
terugkeer van één of meer routi-
niers die hopelijk voor meer ba-
lans in het team kunnen gaan zor-
gen. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Op zondag 22 sep-
tember omstreeks 3.20 uur re-
den agenten over de Huibert van 
Ginhovenstraat te Castricum. Ze 
zagen dat twee personen, tus-
sen geparkeerde auto’s, met een 
brom�ets aan het rennen wa-
ren. Eén van de jongens liep de 
Leo Toepoelstraat in, de ande-
re jongen stapte op de brom-
�ets en reed met hoge snelheid 
de Schoutenbosch in en werd ge-
volgd door de politieauto waar-
bij zwaailicht, sirene en het stop-
teken geen e�ect leken te heb-
ben op de bestuurder. Hij reed 
via de Breedeweg, de Nuhout van 
der Veenstraat, in de richting de 
Boogaert. Op een pad legde de 
bestuurder de brom�ets neer en 

nam de benen. De eerste jongen, 
een 18-jarige jongen uit Uitgeest 
was intussen door één van de 
agenten achterhaald. De brom-
�ets werd naar het politiebureau 
gebracht en stond op naam van 
een 18-jarige inwoner van Assen-
delft. Na een telefoontje kwam 
hij zich alsnog melden bij de po-
litieagenten. Hij bleek alcohol te 
hebben gedronken en blies bij de 
ademanalyse een promillage van 
280 Ug/L. Voor een beginnend 
bestuurder zo’n drie keer te veel. 
Hij heeft een bekeuring gekre-
gen voor het rijden zonder helm, 
het negeren van het stopteken 
en rijden onder invloed van alco-
hol. Hij kan een �kse boete tege-
moet zien.

Beginnend bestuurder 
met te veel alcohol op

Limmen  -  De Rijp

balsponsor:  RON SCHNEIDER MCA MONTAGE EN 
 CONSTRUCTIEBEDRIJF ALKMAAR B.V.

pupil v.d. week: STIJN SCHEEPMAKER (speler van Limmen JO13-2)

ZONDAG 29 SEPTEMBER 
Aanvang 14.00 uur:
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Oktober feestmaand 
rond archeologie, 
ridders en kastelen
Castricum - Oktober is een ech-
te feestmaand in Huis van Hil-
de. Kinderen kunnen hun hart 
ophalen aan archeologie en zelf 
het vak van archeoloog leren tij-
dens de Nationale Archeologie-
dagen. Ook is er van alles te be-
leven rond ‘ridders en kastelen’, 
een schatkistroute, ridderplaat-
jes verzamelen, een ridderspek-
takel binnen en buiten en een 
feestweek in de herfstvakantie. 
Veel activiteiten zijn gratis of te-
gen een kleine vergoeding.
 
Programma kinderactivitei-
ten
Nationale Archeologiedagen 
(zaterdag 12 en zondag 13 ok-
tober)
Kom speuren als archeoloog in 
het ArcheoLab; neem vondsten 
in je hand, luister naar de arche-
oloog en ontdek wat het is.
 
Ga op zoek naar ridders en 
kastelen
In de nieuwe tentoonstelling 
vertellen vier ridders je alles over 
‘hun’ kasteel en de meest bijzon-
dere vondsten. Bekijk het ech-

te zwaard en de sleutels van het 
kasteel. De tentoonstelling ‘Op 
zoek naar ridders en kastelen’ is 
van zaterdag 12 oktober tot en 
met zondag 5 januari 2020
 
Ridderspektakel (zondag 20 
oktober)
Ter ere van Hildes Verjaardag is 
er binnen en buiten één groot 
ridderspektakel waar je van alles 
kunt beleven, ontdekken en uit-
proberen. Acht ridders strijden 
tijdens een spectaculair voet-
toernooi. Ga kijken op de markt 
met middeleeuwse handelaren, 
ambachtslieden, straatventers 
en muzikanten. Volg een work-
shop zwaardvechten en proef 
de heerlijkste hapjes. 

Herfstvakantie feestweek (za-
terdag 19 tot en met zondag 
27 oktober)
In de herfstvakantie is er een 
speciaal kinderprogramma; 
broodjes bakken, een work-
shop �lm maken. Er is een cur-
sus zwaardvechten en ponyrij-
den verkleed als ridder of jonk-
vrouw. (Foto: Joyce Teunissen)

Castricum - In Huis van Hilde is sinds woensdag 18 september 
een nieuwe Vondst van de Maand te zien: een bijzondere zwa-
nenhalsband van messing, gevonden in de slotgracht van Kasteel 
Egmond in 1934. De zwanenhalsband dateert uit de achttiende 
eeuw, maar uit middeleeuwse geschriften blijkt dat het houden 
van zwanen al sinds de Middeleeuwen werd gedaan.

Zwanendrift 
in Huis van Hilde

Deze gratis toegankelijke, tijdelij-
ke presentatie is een voorproe�e 
van de tentoonstelling ‘Op zoek 
naar Ridders en Kastelen’ die van-
af 12 oktober te zien is; met daar-
in onder andere de reconstruc-
tie van verdwenen middeleeuw-
se kastelen, bijzondere vondsten 
die gedaan werden in en rondom 
kasteelterreinen en ridders die 
uitleg geven over diverse voor-
werpen.
 
In de jaren ‘30 van de vorige eeuw 
werden de funderingen van voor-
malig kasteel Egmond bloot-
gelegd. Tussen de duizenden 
vondsten die tevoorschijn kwa-
men, bevindt zich ook een zwa-
nenhalsband. Hoewel deze hals-
band dateert uit de achttiende 
eeuw, was het houden van zwa-
nen een oud landsheerlijk recht 

dat door de graaf van Holland 
sinds de Middeleeuwen aan be-
langrijke ambachtsheren, kaste-
len en steden werd uitgegeven. 
Dit recht was zowel een status-
symbool als praktisch en econo-
misch voordelig.
 
Adriaan Klaver
Om aan te geven dat men eige-
naar was van deze geliefde die-
ren werden soms merktekens 
gekrast op de snavels en poten. 
Soms kregen ze ringen om hun 
nek, gegraveerd met de naam of 
het wapen van de eigenaar. Op 
deze zwanenhalsband is de naam 
Adriaan Klaver gegraveerd. Hij 
was een schout en ontvanger van 
Alkmaar en bezat de buitenplaats 
‘Voorhoef’, iets ten oosten gele-
gen van kasteel Egmond. (Foto: 
Joyce Teunissen)

Visser ’t Hooft neemt na 
twintig jaar afscheid van juf Tineke

Juf Tineke kwam twintig jaar ge-
leden op de Visser ’t Hooft wer-
ken om een andere juf voor een 
half jaar te vervangen. Ze is nooit 
meer weggegaan. „Ik voelde mij 
meteen thuis op deze school: het 
groen om de school, de bomen, 
het ruime schoolplein, maar ook 
de openheid en laagdrempelig-
heid van mijn collega’s zorgde 
daarvoor.” Juf Tineke heeft altijd in 

de kleutergroepen gewerkt. Tine-
ke: „Kleuters zijn leuk, gezellig en 
elke dag weer blij. Zodra de kin-
deren de klas in komen, willen ze 
over hun nieuwste kleding, knuf-
fel of avontuur vertellen. Heerlijk!”
Juf Tineke gaat niet alleen de leer-
lingen missen, maar ook haar fan-
tastische collega’s. „Ik ben nooit 
een dag met tegenzin naar mijn 
werk gegaan. Het was een hele 

schok voor alle collega’s toen ik 
vertelde dat ik per 1 oktober zou 
gaan stoppen.”
Samen met haar man Gerard Spil, 
die ook per 1 oktober met pensi-
oen gaat, wil ze genieten van hun 
groentetuin, samen met de e-bike 
op pad en vaker haar moeder van 
94 jaar bezoeken. Tineke: “Ik heb 
er zin in! Misschien dat ik na een 
tijdje als vrijwilliger weer betrok-
ken raak bij de school. Maar ik ga 
eerst genieten van mijn rust en 
vrijheid.” (Foto: aangeleverd)

Castricum – Maandag 30 september is de laatste werkdag van juf 
Tineke Spil op basisschool Visser ’t Hooft in Castricum.

40 jaar AMC Bacchus
en boottocht Strammerzoom
Akersloot - AMC Bacchus is in 
1979 opgericht door een paar 
bevriende motorrijders uit 
Akersloot en binnen een jaar had 
de club 25 leden. De club groei-
de tot wel 125 leden. In de af-
gelopen 40 jaar zijn vele evene-
menten georganiseerd, waarbij 
het motorrijden en gezelligheid 
het belangrijkste aspect waren. 
Iedereen is welkom tijdens de 
evenementen, jong en oud, lid of 
geen lid van AMC Bacchus.
Dit jaar is het jubileum gevierd 
tijdens het ‘Happy Weekend’ dat 
voor de dertigste keer werd ge-
organiseerd tijdens het paas-
weekend bij Scouting Akersloot. 
Op de zondag was er een verlo-
ting met als hoofdprijs een mo-
tor�ets, deze werd gewonnen 
door een van de Engelse gas-
ten, die deze motor aanbood om 
per opbod te verkopen. De op-
brengst van de verloting, de mo-

tor en de bijdrage van de Dorps-
raad Akersloot gingen naar een 
goed doel: de bejaarden van ver-
zorgingshuis ‘Strammerzoom’. 
Samen met deze senioren is een 
verzorgde boottocht gemaakt 

over het Alkmaardermeer met de 
‘Klaas Hoorn’. Met het resterende 
bedrag wordt nieuw speelgoed 
gekocht voor de kinderspeelzaal 
‘De Peuterbeuk’. (Foto: aangele-
verd)

Leerlingen Clusius College Castricum 
kleden koepel Heiloo feestelijk aan
Castricum - Onlangs hebben 
twee docenten ‘Bloem’ van het 
Clusius College Castricum, Tine-
ke van Buiten en Evelyn van Til-
borg, samen met leerlingen van 
de vierde klas Gemengde Leer-
weg de aankleding verzorgd 
voor het evenement ‘Showhero’ 
in de Koepel in Heiloo.  

Showhero is een organisatie die 
inziet dat ieder individu talenten 
heeft. Zo ook mensen met een 
verstandelijk en/of een lichamelij-
ke beperking. Showhero zet zich 
daarom in om deze mensen de 
kans te geven hun talenten te ui-
ten op een podium voor een des-
kundige jury en een publiek dat 
voornamelijk bestaat uit familie-
leden van de deelnemers, maar 
waar ook andere belangstellen-
den aanwezig zijn. De shows wor-
den zo opgesteld dat de deelne-
mers zich die dag dé grote ster 

voelen. Uiteindelijk zal elke deel-
nemer er met de hoofdprijs van-
door gaan. De Clusiusleerlingen 

hebben de aankleding verzorgd 
en ervaring opgedaan. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - De politie kreeg op 
maandag 16 september om-
streeks 21.20 uur een melding 
binnen van een woninginbraak 
heterdaad aan De Bloemen. De 
politie was binnen drie minuten 
ter plaatse. Meteen is er een zoek-
actie gestart, ook met de eenhe-
den uit Alkmaar en daarna nog 
met de hondengeleider. Helaas 
zonder resultaat. De voordeur 
bleek geforceerd. Slot en voor-
deur zijn �ink beschadigd. Een 
getuige hoorde een knal toen ze 
de hoek om kwam. Ze zag twee 
jongens voor de deur staan en 
vroeg wat de jongens er deden. 
De jongens zeiden dat ze op een 
vriend stonden te wachten, lie-
pen daarna weg en renden ver-
volgens richting de Koekoeks-
bloem. Bij onderzoek bleek de 
woning niet te zijn doorzocht. 
Vermoedelijk heeft de getuige 
ze precies op het goede moment 
gestoord.

Woninginbraak 
De Bloemen

Castricum - Op vrijdag 20 sep-
tember werd een zoekactie ge-
houden naar mogelijke dea-
lers op het Westerplein bij stati-
on Castricum. Tijdens deze zoek-
actie tro�en agenten twee per-
sonen aan. Ze reden samen op 
een brom�ets weg richting Dijk 
en Duin. De mannen werden 
staande gehouden en bij contro-
le bleek dat de brom�ets gesto-
len was en dat de bestuurder, een 
36-jarige man uit Castricum geen 
rijbewijs had. Hierop werden bei-
de mannen aangehouden. De 
passagier bleek een 32-jarige 
man uit Zaandam. Beiden wer-
den overgebracht naar het poli-
tiebureau in Alkmaar. Bij fouille-
ring van de bestuurder werd een 
verpakking van sigaretten aange-
tro�en hierin zat een �ink plas-
tic zakje. In het zakje zat wit poe-
der. Vermoedelijk een verdovend 
middel.

Zoekactie 
dealers 
Westerplein

Limmen - Op dinsdag 17 sep-
tember werd een algemene ver-
keerscontrole gehouden langs de 
Rijksweg tussen 7.45 en 9.30 uur. 
Tijdens deze controle werd pro-
ces-verbaal opgemaakt ter za-
ke: zes keer proces-verbaal nege-
ren rood verkeerslicht, acht keer 
brom�ets op het �etspad binnen 
de bebouwde kom, één keer een 
gladde achterband van een snor-
�ets en één keer het niet dragen 
van de autogordel.

Algemene 
verkeers-
controle

Limmen - Op woensdag 18 sep-
tember kreeg de politie een mel-
ding van een inbraak aan een wo-
ning aan de Hogeweg. Men is de 
woning binnengekomen na het 
openbreken van een raam aan 
de achterzijde van de woning. De 
bewoner was afwezig en de ge-
hele woning werd doorzocht. Het 
is nog onbekend of er ook iets is 
gestolen.

Inbraak 
Hogeweg
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26 SEPTEMBER

Open Kerk van 11.00 tot 15.00 
uur bij Dorpskerk, Kerkpad 1 in 
Castricum. Mensen die behoef-
te hebben aan stiltebeleving, het 
aansteken van een kaarsje of ge-
woon de kerk willen bezichtigen 
zijn welkom. (Foto: aangeleverd)

Beleef het soldatenleven in 
Fort K’ijk, Lagendijk 22 in Uit-
geest van 13.30 tot 14.30 uur. 
Historische rondleiding. Reserve-
ren via www.gaatumee.nl. (Foto: 
Mike Bink)

Uitgeest op weg naar aard-
gasvrij. Bijeenkomst duurzamer 
wonen en leven op donderdag 
26 september in Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest. 
De inloop van deze avond is van 
19.15 - 19.00 uur. Afsluiting rond 
21.00 - 21.30.

Spirituele lezing door Henny 
Dekker met als thema ‘reïncarna-
tie’. Van 19.30 uur tot 22.00 uur in  
de bibliotheek in Castricum. (Fo-
to: aangeleverd)

25 jaar Dierenduintje. Zaterdag 
28 september van 14.00 tot 16.00 
uur staat het Dierenduintje stil bij 
het 25-jarig jubileum. 

27 SEPTEMBER

Gratis �theidstest Fit & Vitaal 
60+ van 9.00 tot 13.00 uur in de 

raadzaal van het gemeentehuis 
van Castricum. (Foto: aangele-
verd)

Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Vitaliteitscoach Anita Veldt aan 
tafel in bibliotheek Akersloot.  Op 
vrijdag 27 september van 15.00 
tot 16.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard, locatie Akersloot, 
Rembrandtsingel 1. Deelname is 
gratis en aanmelden is niet nodig.  
(Foto: aangeleverd)

Aftrap Limmen Cultuur seizoen 
2019-2020 om 20.00 uur in Cultu-
reel Centrum Vredeburg met Will 
Kroone, Jan Admiraal en het Am-
pzing Genootschap. Meer infor-
matie, tijden en toegangsprijzen: 
www.limmencultuur.nl of tel: 06-
10417163. (Foto: aangeleverd)

Via Berlin, Orkater en het Ra-
gazze Quartet met Lost Tango 
in de Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 
Tangosalon na a�oop. (Foto: Mi-
chiel Voet)

Driving Miss Daisy, prachtig dra-
ma over trots en vriendschap in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.15 uur. (foto: Mark Enge-
len)

Cabaretiëre Kiki Schippers in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk, 20.30 uur. (foto: Jaap reedijk)

▲

De clubMariz session band Van 
22.00 tot 01.00 uur live muziek 
van de clubMariz session band  
bij clubMariz, Dorpsstraat 72 
Castricum. Toegang Gratis.

28 SEPTEMBER

Multisport-ochtend voor kin-
deren uit groep 1 tot en met 4 in 
Sporthal ‘De Bloemen’, Castricum. 
Kinderen uit groep 1 en 2 zijn van 
harte welkom van 10.00 uur tot 
11.00 uur. Kinderen uit groep 3 en 
4 mogen van 11.15 uur tot 12.15 
uur komen sporten. (Foto: aange-
leverd)

Tattoo Conventie Alkmaar in de 
Grote Kerk Alkmaar van 11.00 tot 
20.00 uur. Ook zondag. Voor in-
formatie en tickets kijk op www.
grotekerkalkmaar.nl.

Toneelgroep Het Volk speelt 
Het vermoeden van Poincaré in 
Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest, 
20.15 uur. Kaarten zijn online te 
koop op www.dezwaancultureel.
nl of, indien nog beschikbaar, aan 
de zaal. (Foto: Hans Vissers)

Het Groot Niet Te Vermijden – 
The Last Waltz in de Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

Anne Neuteboom – Kijk haar 
gaan (cabaret) in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur.

The Stones vs The Beatles Bat-
tle, dé muziekvete aller tijden live 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.15 uur. (beeld: aange-
leverd)

Comedydiva Soundos El Ahma-
di in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.30 uur. (foto: Scala 
Photography)

Demonstratie acryl pouring Van 
11.00 tot 16.00 uur demonstratie 
acryl pouring Bij Bakker door Ani-
ta Kok op Dorpsstraat 102 te Cas-
tricum. Toegang gratis. www.de-
snoepwinkelvoorkunstenaars.nl. 

Dien Jorien  Geertsma  & Geer-
trui van Herwijnen exposeren 
in het kerkje De Kemphaan op De 
Woude van 11.00 tot 17.00 uur. 

29 SEPTEMBER

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Kerk Binnenste Buiten: Protes-
tante Kerk Castricum presenteert 
zich in en rond de Dorpskerk met 
het thema ‘Kerk Binnenste Bui-
ten’. 10.00 uur viering en daarna 
allerlei activiteiten in en om de 
kerk. (Foto: Willy Spaans)

Tattoo Conventie Alkmaar zie 
zaterdag.

Gemaal 1879 is open van 13.30 
tot 16.30 uur. Fielkerweg 4 in 
Akersloot (Klein-Dorregeest). 
www.gemaal1879.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Unieke Zaken met APOLLO 11 
(8-12 jaar) (première) in De Vest 
in Alkmaar, 14.30 uur.

Alice Loeters Persoonlijke Uit-
vaartzorg viert 20-jarig bestaan 
in de Naaldkerk aan de Frans Net-
scherlaan 12 in Santpoort-Noord. 
Om 14.00 uur start het program-
ma dat in het teken staat van de 
kunst van het troosten. Met een 
lezing door Hella van der Wijst. 
(Foto: aangeleverd)

Orgelconcert in de St. Pancra-
tiuskerk Dorpsstraat 115 in Cas-
tricum. Het concert begint om 
15.00 uur en de toegang is gra-
tis. Na a�oop van het concert is er 
een deurcollecte. (Foto: Pim Leo-
nards)

Plogging de Zeeweg. Zondag 
29 september start Plogging 
Castricum om 14.00 uur bij het 
bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Johannisweg 2 te Castricum 
om de Zeeweg en een stuk van 
de wandelpaden in het bos en 
duin schoon te wandelen. (Foto: 
Susanne van Reenen) 

Jubileum editie AMAK-loop 
Akersloot vanaf 10.00 uur. In-
schrijven vanaf 9.00 uur in de 
kantine van handbalvereniging 
Meervogels aan de Boschweg 
3 te Akersloot, of per voorin-
schrijving via www.inschrijven.
nl  Meer informatie: www.amaka-
kersloot.nl.

Dien Jorien Geertsma & Geer-
trui van Herwijnen exposeren in 
het kerkje De Kemphaan op De 
Woude van 11.00 tot 17.00 uur. 

De Efteling-musical Sprookjes-
boom bij het Kennemer Theater 
Beverwijk. Een vrolijke, interac-
tieve, familiemusical. Kaarten 
voor de try-outs om 13.30 en 
16.00 uur zijn te reserveren via 
www.kennemertheater.nl of via 
de theaterkassa (0251) 221453. 
(Foto: aangeleverd)

Jazzterday Sunday Afternoon 
bij Fase Fier in Bakkum. Muziek, 
entertainment en gezelligheid 
met een vaste live-band. Aan-
vang 16.00 uur. (Foto: aangele-
verd) 

Startzondag in de Dorpskerk, 
Castricum met medewerking 
van het koor Connection. Na de 
dienst is er gelegenheid tot het 
volgen van een workshop bij het 
koor. 

Lezing Lilian de Bruijn bij Laan. 
De Castricumse Lilian de Bruijn 
geeft zondagmiddag 29 septem-
ber om 14.00 uur een lezing over 
haar boek; ‘Ik kreeg mijn vader 
niet dood. Het roekeloze bestaan 
van een kampoverlevende’ . De 
entree is gratis en de Boekproe-
verij is open. (Foto: aangeleverd)

Rock ’n Roll in Akersloot. Op 
Zondag 29 september is er in de 
Vriendschap in Akersloot weer 
een gezellige rock `n roll vrij-
dansmiddag met muziek van 
DJ Swinging Rocking Daddy. De 
aanvang is 15.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Open dag Fort aan Den Ham. 
Zondag 29 september is Fort 
aan Den Ham, aan de Busch 
en Dam, weer geopend voor 
publiek van 11.00 tot 16.00 uur. 
Het fort ligt bij het spoor en de 
provinciale weg N203 op de rand 
van Krommenie, ter hoogte van 
wegrestaurant ‘Krokodil’. (Foto: 
aangeleverd)

30 SEPTEMBER
Stiltewandeling vanaf Bezoekers-
centrum De Hoep om 9.30 uur. 
Deelname is gratis, een duinkaart 
is wel noodzakelijk. Meer infor-
matie: 0251-654064.

1 OKTOBER
Gratis proe�es Taijiguan bij Ga-
lerie Streetscape van 10.30 - 11.30 
uur.

Themadag: borstkanker…en 
hoe nu verder, door Borstkliniek 
Noordwest, locatie Alkmaar. Van 
9.30 tot 16.00 uur in de Aletta Ja-
cobszaal van locatie Alkmaar. Toe-
gang gratis. Aanmelden via www.
nwz.nl/agenda is noodzakelijk.

2 OKTOBER

Wandelen op woensdag. Start 
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg 
in Castricum. Twee wandelingen: 
3/5 km en de 7/10 km. Geen deel-
namekosten, wel duinkaart no-
dig. Wekelijks. Meer info 0251-
650742. (Foto: Leny Welp)

Wandeling van 15 kilometer 
start om 10.00 uur voor het NS-
station Castricum. In alle even 
weken. Meer informatie: 0251-
650742.

Feestelijke opening kinder-
boekenweek. Op woensdag-
middag 2 oktober van 14.30 uur 
- 16.00 uur in de bibliotheek van 
Castricum. De toegang is gratis.

Longpuntbijeenkomst in het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Bever-
wijk. Van 14.30 tot 16.00 uur, in-
loop vanaf 14.15 uur in het per-
soneelsrestaurant op de 2e etage.

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)
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Noordwest Ziekenhuisgroep gestart 
met renovatie Huize Westerlicht
Regio - De Noordwest Zieken-
huisgroep is gestart met de reno-
vatie van Huize Westerlicht. Een 
mijlpaal voor de vernieuwbouw 
van het ziekenhuis. Het voorma-
lige verzorgingshuis en tevens 
rijksmonument krijgt een kan-
toor- en onderwijsfunctie. Dit be-
tekent dat er een ingrijpende mo-
dernisering nodig is, mét behoud 
van originele details. Daarnaast 
wordt de westvleugel van het ge-
bouw gesloopt. In de zomer van 
2020 is de renovatie naar ver-
wachting klaar.
 
Ontwerp
DOK architecten maakte het 
ontwerp voor de renovatie. Het 
hoofdgebouw krijgt een nieuwe 
indeling en wordt verduurzaamd. 
Originele details, zoals glas-in-
loodramen, blijven zoveel als mo-
gelijk behouden. Ook de karakte-
ristieke gevel blijft in tact. Even-
als de zolder, een geliefd onder-
komen van vleermuizen. Een van 
de meest in het oog springen-
de veranderingen is de sloop van 
de zogenoemde westvleugel van 
het pand. Eerder stemde de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed, de 
Welstand- en monumentencom-

missie van de gemeente Alkmaar, 
de Historische Vereniging Alk-
maar en de ideële erfgoedstich-
ting Adapt in met het ontwerp. 
De door de gemeente Alkmaar 
verleende omgevingsvergunning 
werd deze week onherroepelijk.
 
Uitvoering werkzaamheden
Noordwest heeft bouwbedrijf He-
ijmans gecontracteerd voor de 
uitvoering van de werkzaamhe-
den. Heijmans heeft grote erva-
ring met renovatie van rijksmo-
numenten, zoals de restauratie 
van de oude polikliniek van het 
Groot Ziekengasthuis (GZG) in ’s-
Hertogenbosch. “We zijn pas te-
vreden als het gebouw dankzij 
ons nauwkeurige restauratiewerk 
weer volop gaat leven en in ou-
de luister wordt hersteld, waarbij 
we veiligheid hoog in het vaandel 
hebben. We dragen op deze ma-
nier graag bij aan het creëren van 
een gezonde woon- en werkom-
geving.”
 
Planning
In de week van 19 augustus richt 
Heijmans de bouwplaats in op 
parkeerterrein P8, achter Wes-
terlicht. De week erna starten de 

werkzaamheden, met op korte 
termijn ook de sloop van de west-
vleugel van Westerlicht. Een klus 
die naar verwachting eind okto-
ber klaar is. Daarna volgen de re-
novatie van de gevel en resteren-
de (sloop)werkzaamheden. De 
volledige renovatie is naar ver-
wachting in de zomer van 2020 
gereed.
 
Overlast
De werkzaamheden vinden 
plaats in een omgeving met 
kwetsbare natuur en patiënten-
zorg. De aannemer is zich hier-
van bewust. Zo zal de sloop van 
de westvleugel pas beginnen na-
dat de ecoloog deze heeft vrijge-
geven. Onvermijdelijk leiden de 
werkzaamheden ook tot geluids-
overlast. De omgeving zal hier zo 
tijdig als mogelijk over worden 
geïnformeerd.
 
Meer informatie
Zie www.nwz.nl/noordwest-
bouwt voor meer informatie over 
de bouwplannen van Noordwest 
Ziekenhuisgroep. Neem bij vra-
gen gerust contact op via noord-
westbouwt@nwz.nl. (Foto: aange-
leverd)

Kunstexpositie Pincet en Penseel
Regio - In de maanden septem-
ber, oktober en november is er 
een bijzondere expositie in de 
Noordwest Ziekhuisgroep loca-
tie Alkmaar. 
De leden van Pincet en Pen-
seel, een vereniging van artsen 
(KNMG-leden) die de beelden-
de kunsten beoefenen, houden 
hun jaarlijkse overzichtstentoon-
stelling in het ziekenhuis. De ex-
positie is te bezichtigen tussen 26 
augustus en 30 november en be-
vindt zich in alle openbare expo-
sitieruimten die het ziekenhuis 
rijk is. 

Deze expositie is bijzonder, om-
dat normaal gesproken de pa-
tiënt degene is die zich ‘bloot 
geeft’ voor de arts. Met de ex-
positie Pincet en Penseel geven 
artsen juist zelf een kijkje in hun 
belevingswereld en geven zich 
bloot door hun persoonlijke ge-
voelens, ideeën en belevingen 
uitgedrukt in verschillende kunst-
uitingen te laten zien. 

En wie weet is het maken van die 
kunst hun ‘Kunst als Medicijn’, 
want artsen zijn net als iedereen 
ook gewone mensen.

Diversiteit
Er zijn werken van allerlei disci-
plines en met gebruik van aller-
hande materialen. De diversiteit 
is groot: van tekenen en schil-
deren, tot keramiek, beeldhou-
wen en glaskunst. Kortom: een 
prachtige, zeer diverse expositie. 
Ter herinnering aan deze specia-
le expositie in het Noordwest en 
om u de gelegenheid te bieden 

eens nader kennis te maken met 
de deelnemers van Pincet en Pen-
seel, hun werk, hun kunst, en wat 
hen bezig houdt, is er een spe-
ciaal boekje samengesteld. Dit 
boekje kunt u inzien als u de ex-
positie bezoekt. 

Kijk voor meer informatie op 
www.nwz.nl/kam en www.knmg.
artsennet.nl. (Foto: aangeleverd)

Uitgeest op weg naar aardgasvrij
Uitgeest - In 2050 is Nederland 
aardgasvrij. De overheid heeft be-
sloten, dat de energievoorziening 
dan volledig duurzaam moet zijn. 
We gaan dus duurzamer wonen 
en leven. Het is nu aan gemeen-
ten om inwoners te helpen tus-
sen nu en 2050 over te stappen 
van fossiele brandsto�en naar 
duurzame energiebronnen. Om 
in 2050 volledig duurzaam te zijn, 
zullen er nu al maatregelen moe-
ten worden getro�en om energie 
te besparen en duurzame energie 
op te wekken.
In een eerste bijeenkomst op 
donderdag 26 september in 

Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 
5 te Uitgeest, wordt meer verteld 
over wat er internationaal, nati-
onaal, regionaal en lokaal al ge-
beurt om steeds een stap dich-
ter naar de duurzame toekomst 
te zetten. Zo is voor de zomer het 
Klimaatakkoord landelijk gepre-
senteerd (www.klimaatakkoord.
nl) en heeft Uitgeest al een inwo-
nersinitiatief op het gebied van 
duurzaamheid: Duurzaam Uit-
geest Energie Coöperatie (DUEC, 
www.duec.nl).
Adviesbureau DWA heeft op ver-
zoek van gemeente Uitgeest en 
Omgevingsdienst IJmond een 

eerste verkenning uitgevoerd. De 
verkenning is een kaart, die meer 
inzicht geeft in wat de overgang 
naar een aardgasvrij Uitgeest be-
tekent. Deze kaart biedt de mo-
gelijkheid om met de inwoners in 
gesprek te gaan richting een wijk-
gerichte aanpak. Deze verken-
ning wordt 26 september gepre-
senteerd, waarop inwoners kun-
nen reageren. 
De inloop van deze avond is van 
19.15 - 19.00 uur en rond 21.00 - 
21.30 uur is de afsluiting.
Aanmelden kan tot 20 sep-
tember: www.odijmond.nl/uit-
geestaardgasvrij.

Karavaan doet oproep aan jonge 
makers voor Winterkaravaan
Regio - Karavaan, buitengewoon 
theater op locatie, zoekt geënga-
geerde makers voor het maken 
van een korte locatievoorstelling 
met als thema Groeizucht. Kara-
vaan organiseert van 22 t/m 29 
december 2019 de vierde edi-
tie van de Winterkaravaan waar-
voor ze kunstenaars uitnodigt 
om in Alkmaar een korte produc-
tie te maken. Eén van deze voor-
stellingen kan worden uitgewerkt 
tot een avondvullende voorstel-
ling om tijdens Karavaan Festival 
in 2020 op een bijzondere locatie 
gespeeld te worden.

De Winterkaravaan is het talen-
tontwikkelingsproject van Kara-
vaan, waaraan reeds drie succes-
volle edities vooraf gingen. Op 
basis van de ingediende plannen 
kiest Karavaan maximaal 5 ma-
kers voor de Winterkaravaan. Ma-
kers krijgen artistieke en produc-
tionele begeleiding. In de Winter-
karavaan ziet het publiek in een 

carrousel alle voorstellingen.
Geïnteresseerde makers kunnen 
een plan indienen voor een kor-
te theater-, dans-, muziektheater- 
of multidisciplinaire voorstelling 
van 20 minuten. Kaders zijn dat 
makers maximaal 5 jaar geleden 
afgestudeerd zijn aan een kunst-

vakopleiding en geïnteresseerd 
zijn in het werken op locatie bin-
nen/in verhouding tot dit maat-
schappelijke thema.
Karavaan Festival is in 2020 van 
29 mei tot en met 7 juni. Kijk voor 
meer informatie onder ‘Nieuws’ 
op karavaan.nl (Foto: Moon Saris)

Tien jaar Eerste Hart-Long Hulp
Alkmaar - De Eerste Hart-Long 
Hulp (EHLH) van de Alkmaarse lo-
catie van Noordwest Ziekenhuis-
groep bestaat deze maand tien 
jaar. Toen een primeur, inmiddels 
een bewezen concept. „Tien jaar 
geleden waren we er van over-
tuigd dat de intensieve samen-
werking tussen de vakgroepen 
cardiologie en longgeneeskunde 
betere patiëntenzorg zou opleve-
ren. In het bijzonder in de acute fa-
se. In de afgelopen tien jaar heb-
ben we dat meer dan bewezen. 
Op de Eerste Hart-Long Hulp geldt 
‘uw hart is ons hart’”, vertelt Victor 
Umans, die als cardioloog nauw 
betrokken was bij de oprichting 

van de afdeling. 

Groei
Als eerste ziekenhuis in Nederland 
werd in september 2009 de EHLH 
opgericht in het Alkmaarse Zie-
kenhuis. Bij de start had de afde-
ling twaalf EHLH-bedden, inmid-
dels zijn het er 21 plus vier car-
dioversie bedden, voor de behan-
deling van hartritmestoornissen. 
Het aantal patiënten op jaarbasis 
is verdubbeld. Er komen nu bijna 
9000 patiënten op de afdeling. 

Gespecialiseerd 
Met het groter worden van de 
EHLH is ook het opleidingsniveau 

van de verpleegkundigen meege-
groeid. In samenwerking met het 
Spaarne Gasthuis en de Amstel 
Academie heeft Noordwest sinds 
2017 een specialistische, negen 
maanden durende opleiding voor 
EHLH-verpleegkundigen. Long-
arts Alle Welling: „Ook deze oplei-
ding bewijst dat we tien jaar gele-
den een juiste keuze hebben ge-
maakt. De beide vakgebieden zijn 
nauw met elkaar verbonden. Dat 
hebben andere ziekenhuizen in 
de tussenliggende tijd ook inge-
zien. We zijn niet meer het enige 
ziekenhuis met een EHLH, maar 
we waren wel de eerste!” (Foto: 
aangeleverd)

Noord-Holland Noord 
doet mee aan Stoptober
Regio - Eén op de vijf volwasse-
nen (19 tot en met 65 jaar) in re-
gio Noord-Holland Noord rookt 
gemiddeld tien sigaretten per 
dag. Eén op de 33 volwassenen 
rookt twintig of meer sigaretten 
per dag, zij worden beschouwd 
als zware rokers. Roken heeft ne-
gatieve e�ecten op de gezond-
heid, daarnaast werkt roken ver-
slavend. Daarom roept GGD Hol-
lands Noorden rokers op om 
mee te doen met Stoptober.
Stoptober

In oktober wordt aandacht be-
steed aan de landelijke campagne 
‘Stoptober’: 28 dagen stoppen met 
roken. Wie het lukt om 28 dagen 
niet te roken, heeft een vijfmaal 
grotere kans om de�nitief te stop-
pen. Iedereen die aan Stoptober 
wil meedoen, kan zich inschrijven 
via de website www.stoptober.nl. 
Vanaf 26 september is de bijbeho-

rende gratis app te downloaden, 
die vanaf 1 oktober dagelijks steun 
biedt. 

Daarnaast is voor de stoppers ook 
een gratis Stoptober Magazine ver-
krijgbaar via Kruidvat; een blad vol 
inspiratie en adviezen. 

Inschrijven Stoptober
Inschrijven kan via de website: 
www.stoptober.nl. Een unieke kans 
om samen met de rest van Neder-
land 28 dagen niet te roken! De 
28-dagen-niet-rokenreis begint 
op 1 oktober 2019. (Foto: aange-
leverd)
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Opgeven kan vanaf heden
Vijfde Gitaarfestival in 
de IJmond op 20 oktober
Regio - Op zondagmiddag 20 ok-
tober vindt het vijfde Gitaarfesti-
val IJmond plaats in het Kenne-
mer theater, in de Grote Kerk van 
Beverwijk en in Cultureel café Ca-
mille in Beverwijk. Het eerste lus-
trum wordt dit jaar gevierd op vijf 
verschillende podia waar de ver-
schillende stijlen van gitaarspe-
len ten gehore worden gebracht. 
Bezoekers kunnen van het ene 
naar het andere podium lopen 
om jong en oud, beginnelingen 
en gevorderden gitaar te zien en 
horen spelen.

De opening vindt om 13.00 uur 
plaats in de Grote Kerk met een 
gitaarconcert dat weer speci-
aal voor het festival is gecompo-
neerd door gitaardocent Nicolay 
Totev voor vier groepen gitaris-
ten met als titel “De Erfenis”.
Iedereen die mee wil doen en 5 
tot 20 minuten wil optreden, kan 

zich vóór 1 oktober opgeven bij 
adriewinkelaar@hetnet.nl. Ook 
gitaristen die samen met ande-
re gitaristen willen optreden zijn 
van harte welkom. Het Gitaarfes-
tival IJmond is een jaarlijks te-
rugkerend festival waar een ode 
wordt gebracht aan de gitaar in 
al zijn verschillende stijlen, rock 
en jazz, blues en folklore, klassiek 
en �amenco, populair en serieus. 
Ook is er ruimte voor singer song-
writers met gitaar.
Omdat er géén entree wordt ge-
vraagd, zamelt het Gitaarfesti-
val IJmond geld in voor een goed 
doel. De inzameling is voor de 
aanschaf van gitaren in El Salva-
dor, een van de armste en gevaar-
lijkste landen van Midden-Ameri-
ka, waar drugsbendes elkaar be-
vechten. Met gitaren worden de 
kinderen in de sloppenwijken 
een toekomst geboden en mu-
ziek maken verbroedert.

Humanitas zoekt mensen 
voor project Schoolwijs

Regio - Stefanie bezoekt om de 
week een gezin met drie kinde-
ren uit Afghanistan. In een paar 
uurtjes tijd ondersteunt ze de ou-
ders met allerhande zaken die in 
en rondom school spelen. 
Zo helpt ze bijvoorbeeld met het 
lezen van de nieuwsbrieven en 

geeft ze tegelijkertijd uitleg over 
alles wat erin staat. Want ja, wat is 
dan een surprise maken? Of wat 
houdt het schoolreisje precies in? 
En waarom is de tien-minuten-
avond belangrijk? En zo zijn er 
talrijke dingen op te noemen die 
voor Stefanie vanzelfsprekend 
zijn, maar voor ouders uit het bui-
tenland zeker niet. Daarnaast is 
Stefanie ook altijd een uurtje sa-
men met moeder met de kinde-
ren bezig om ‘leren’ in het dage-
lijks leven een plekje te geven. 
Dan spelen ze een spelletje, lezen 
een boekje of gaan aan de wan-
del en benoemen ze onderweg 
kleuren en tellen alle auto’s die ze 
tegen komen. 
Vindt u het leuk om andere men-
sen wegwijs te maken in de Ne-
derlandse onderwijscultuur? 
En wilt u zich nuttig maken voor 
andere ouders? Meld u aan bij het 
project Schoolwijs. Voor meer in-
formatie kun u contact opnemen 
met Humanitas: 072-540 18 00. 
(Foto: aangeleverd)

Museum zoekt spullen 
voormalige kweekschool
Regio - Museum Kennemerland 
is op zoek naar spullen, die af-
komstig zijn uit of herinneren 
aan de vroegere Bisschoppelijke 
Kweekschool aan de Baanstraat 
in Beverwijk. 
De objecten worden tijdelijk ge-
bruikt voor de nieuwe wissel-
tentoonstelling, vanaf 10 no-
vember, en gaan daarna weer 
terug naar de eigenaar.
 
Wie heeft er bijvoorbeeld een 
ouderwetse stencilmachi-
ne of een typemachine (liefst 
nog werkend) te leen? Een stuk 
meubilair of lesmateriaal uit de 
school? Ook welkom zijn per-
soonlijke spulletjes van de kwe-
kelingen, bijvoorbeeld uit hun 
eigen kamer (kotje) in het bij-
behorende internaat. Te den-
ken valt verder aan oude les-
boeken, scripties, tassen, agen-
da’s, schrijfmaterialen en rap-
portboekjes. Populaire muziek 
en groepsfoto’s uit die tijd ko-

men eveneens van pas.
Gezocht zijn objecten uit het he-
le bestaan van de Bisschoppelij-
ke Kweekschool, later de Katho-
lieke Pedagogische Academie, 
die vele generaties onderwijzers 
opleidde. De geschiedenis be-
gint in 1906 en eindigt eind ja-
ren ’80. Dan wordt het beeldbe-
palende gebouw omgebouwd 
tot een appartementencom-
plex. Uiteraard zal de tentoon-
stelling aandacht besteden aan 
het onstuimige schooljaar 1969-
1970, met zijn roemruchte on-
derwijsopstand met de con-
doomrel die de druppel was die 
de emmer deed overlopen..
 
Voor alle ingezonden objecten 
maakt Museum Kennemerland 
een bruikleenformulier op. De 
inzender ontvangt een uitno-
diging voor de opening. Aan-
meldingen en tips kunt u sturen 
naar het mailadres t.dejong@
museumkennemerland.nl. 

De bezette Katholieke Academie te Beverwijk houdt een Plenaire verga-
dering met sympathisanten van Pedagogische Academie te Alkmaar (fo-
tocollectie Anefo)

Shantykoor zoekt 
een accordeonist(e)
Regio - Shanty- en Seasongkoor ‘t 
Staende Tuygh, het oudste shan-
tykoor in IJmuiden, is in heel 
zwaar weer beland en is daardoor 
verplicht een reddingsboei uit te 
gooien nu het zonder accordeo-
nist is komen te staan. En daarom 
is het een heel groot vraagteken 
of het koor haar 25-jarig jubileum 
medio januari 2020 kan gaan vie-
ren.

De reden: in januari gaf Joke Klin-
geler, jarenlang vaste accordeo-
nist van het koor, te kennen toe 
te zijn aan een andere muzika-
le uitdaging. Gelukkig werd haar 
plaats meteen ingenomen door 
twee accordeonisten, maar een 
aantal maanden en een week ge-
leden besloten beide personen 

eveneens te stoppen en zadelden 
daarmee het koor met een heel 
groot probleem op. 
Geen accordeonist betekent voor 
‘t Staende Tuygh, dat er geen oe-
fenavonden in buurthuis de Brul-
boei gehouden zullen kunnen 
worden. Voor een aantal optre-
dens zal Joke Klingeler eventueel 
de helpende hand willen bieden.
Wie helpt ‘t Staende Tuygh uit 
de brand? Met smart ziet Dieter 
van Laar te wachten op aanmel-
dingen: telefoon 0255-521033 
of 06-48416280; dietervanlaar@
quicknet.nl is het e-mailadres. 
Schroom niet elke maandag-
avond in buurthuis de Brulboei 
het gezellige shantykoor ‘t Staen-
de Tuygh muzikaal te ondersteu-
nen.

Expositie Daniël Haans 
bij Fort K’IJK
Uitgeest - Klassiek traditioneel-
ambachtelijk kunstschilder Da-
niël Haans exposeert de hele 
maand september een aantal van 
zijn werken bij Fort K’IJK. Droom 
weg bij prachtige stillevens en 
landschappen die tot de verbeel-
ding spreken. 
Daniël is een schilder die vooral 
romantische taferelen en scènes 
vervaardigt. De dramatiek in het 
werk, die zelfs in zijn stillevens 
terugkomt, is vaak indrukwek-
kend. De diversiteit tussen por-
tret, landschap en stilleven maakt 
zijn oeuvre heel interessant, voor-
al dankzij het meesterlijke licht en 
de scènes die uit het leven gegre-
pen zijn. 
De hele maand september te be-

zichtigen bij Fort K’IJK (Lagendijk 
22, Uitgeest) tijdens openingstij-
den: woensdag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 16.00 uur en za-
terdag en zondag van 12.00 tot 
16.00 uur. 
Kijk voor meer info op www.da-
nielhaans.nl. (Foto: aangeleverd)

Roel de Witlezing
Regio - De PvdA Noord-Holland 
organiseert op 28 september de 
Roel de Witlezing.
Roel de Wit, voormalig commis-
saris van de Koningin van Noord-
Holland en burgemeester van 
Alkmaar, had als bestuurder een 
duidelijke sociaaldemocratische 
visie op ruimtelijke ordening. 
Oud-Statenlid Nico Papine-
au Salm: ,,Roel de Wit was groot 
voorvechter van het behoud en 
de ontwikkeling van natuur en 
landschap. Mede ten behoeve 
van recreatieve mogelijkheden 
voor inwoners. Met deze lezing 
wil de PvdA de herinnering aan 
zijn verdiensten op het gebied 
van landschap, natuur en recrea-
tie levend houden.”
De Roel de Witlezing wordt gege-
ven door Berno Strootman, land-
schapsarchitect,
oprichter en directeur van Stroot-

man Landschapsarchitecten en 
Rijksadviseur voor de Fysieke 
Leefomgeving. 
Thema van de lezing: Handen uit 
de mouwen! Een pleidooi voor 
een daadkrachtige regionale 
overheid met de blik op de lan-
ge termijn.
De heer Arthur van Dijk, commis-
saris van de Koning in Noord-Hol-
land zal de opening van de le-
zing verrichten en de ochtend 
wordt afgesloten door Adnan 
Tekin, gedeputeerde Mobiliteit, 
Leefbaarheid, Gezondheid en Mi-
lieu, Luchtvaart/Schiphol. Singer-
songwriter Fons Stam zorgt voor 
de duurzame muzikale noot.
Locatie: Doelenzaal van de Bibli-
otheek Haarlem Centrum, Gast-
huisstraat 32 Haarlem.
Aanvang: 10.30 uur (inloop 10.00 
uur). Aanmelden gewenst via ka-
gies@noord-holland.nl.

Activiteiten rond tentoon-
stelling Manse Vrouwen
Regio - Hoe kleedt de ster-
ke vrouw zich? Hoe kleedt zij 
zich vooral niet? Dat zijn pri-
ma vragen om te stellen aan 
modestyliste Joke van Dijk tij-
dens de door haar verzorgde 
modeshow in Museum Kenne-
merland. Het is het begin van 
een serie themabijeenkom-
sten ter gelegenheid van de 
tentoonstelling ‘Manse Vrou-
wen van Kennemerland’.
 
Joke van Dijk, eigenaar van het 
bedrijf Couturage in Haarlem, is 
naast modestyliste een van de 
grootste modeverzamelaars in 
het land. Ze heeft de tentoon-
stelling ‘Manse vrouwen’, met 
portretten van ruim honderd – 
bekende en onbekende – ster-
ke vrouwen uit het verleden van 
Kennemerland, opgeluisterd 
met voorbeelden van ‘Manse 
vrouwenkleding’. Zij kan er ook 
goed over vertellen.

De serie themabijeenkomsten 
krijgt een vervolg op dinsdag 1 
oktober (inloop 19.30 uur, aan-
vang 20.00 uur). Historica Pauli-
ne van Vliet spreekt over de rol 
van de vrouw bij het staalbedrijf 
Hoogovens. Vrouwen werkten 
hier al vanaf het prille begin in 
1918, maar in de jaren ’70 maak-
ten zij hun entree in de fabrie-
ken, bijvoorbeeld als kraandrij-
ver. De mannen moesten even 
slikken.
 
Historica en journalist Alies 
Pegtel, auteur van het inspira-
tie-essay voor de Maand van 
de Geschiedenis, bespreekt op 
woensdag 9 oktober (inloop 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur) 
de geschiedenis vanuit een 
vrouwelijk perspectief: van de 
Romeinse matrone tot de bak-
fietsmoeder met deeltijdbaan. 
De titel van haar lezing, ‘Zij in 
de geschiedenis’, is ook de titel 
van haar binnenkort te verschij-

nen boek.
Verder houden Museum Ken-
nemerland en de Openbare Bi-
bliotheek IJmond-Noord samen 
twee voorleessessies over ‘Man-
se schrijfsters’ uit de regio, zoals 
Betje Wolff en Aagje Deken, Nel 
Schuttevaêr-Veldhuys, Emilie 
Belinfante en Alie Blokhuis. Wie 
zijn zij en wat beweegt hen?, 
zijn vragen die onder leiding 
van Truus Zonneveld aan de or-
de komen. Op maandag 7 okto-
ber (15.00 uur) in de vestiging 
Beverwijk, op woensdag 30 ok-
tober (20.00 uur) in de vestiging 
Heemskerk.

De bijeenkomsten in het muse-
um kosten € 3,50 (pinnen is niet 
mogelijk). Aanmelden bij de ba-
lie of per mail: t.dejong@muse-
umkennemerland.nl.
De prijs van de bijeenkomsten 
in de bieb is € 5, inclusief kor-
tingsbon museum. Aanmelden 
hiervoor bij de balie of op de 
website van de bieb. (Foto: aan-
geleverd)

Het Volk speelt Het 
vermoeden van Poincaré
Uitgeest - Zaterdag 28 september 
speelt Toneelgroep Het Volk Het 
vermoeden van Poincaré in Dorps-
huis De Zwaan in Uitgeest. In Het 
vermoeden van Poincaré zijn twee 
heren, Mess en Herr, voor langere 
tijd tot elkaars aanwezigheid ver-
oordeeld. Het alpenchalet waar-
in zij zich bevinden is door hevige 
sneeuwval geïsoleerd geraakt. Ze 
doen verwoede pogingen elkaar 
beter te leren kennen, maar de 
taal blijkt een enorm obstakel in 
het wederzijds begrip. En wat is er 
gebeurd met de vrouw van Herr?
Het vermoeden van Poincaré is 
een onbewijsbare wiskundige 
stelling. Niet zozeer dit vermoe-
den zelf, als wel de ontoereikend-

heid van de taal is de inspiratie-
bron van Kruijver en Bunschoten 
van Toneelgroep Het Volk voor dit 
door hen zelf geschreven toneel-
stuk. Zo brengen zij met Het ver-
moeden van Poincaré hun inter-
pretatie van absurdisme voor het 
voetlicht. Ook deze keer weet Het 
Volk daarbij met humor en mede-
dogen vorm te geven aan man-
nelijk onvermogen. Meer over To-
neelgroep Het Volk op www.to-
neelgroephetvolk.nl.
De zaal is open vanaf 19.45 uur en 
de voorstelling begint om 20.15 
uur. Kaarten zijn online te koop op 
www.dezwaancultureel.nl of, in-
dien nog beschikbaar, aan de zaal. 
(Foto: Hans Vissers)

Capharnaüm in Filmhuis 
De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Vrijdag 4 oktober 
draait Capharnaüm in Dorpshuis 
De Zwaan in Uitgeest. In Caphar-
naüm (Frans voor chaos of puin-
hoop) laat de Libanese regisseur 
Nadine Labaki een jongetje zijn 
bestaansrecht opeisen.

Capharnaüm is een intelligent en 
mooi ingehouden portret van de 
zware strijd die in de achterbuur-
ten van Libanon geleverd moet 
worden om te overleven. Veel 

van de acteurs heeft regisseur La-
baki van de straat geplukt, waar 
ze in vergelijkbare omstandighe-
den leefden.

De zaal is open vanaf 19.45 uur 
en de �lm begint om 20.15 uur. 
Toegang € 6,- (Vrienden van De 
Zwaan Cultureel € 5,-). Kaarten 
zijn online te koop op www.de-
zwaancultureel.nl of, indien nog 
beschikbaar, aan de zaal. (Foto: 
aangeleverd)
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen
Datum Adres 
120919 Starti ngerweg 23 in kersloot 
 het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning (WABO1901507)
160919 Woude 31 in de Woude 
 het veranderen van een schuur in mantelzorgwoning (WABO1901523)
180919 Rijksweg  in immen  
 het plaatsen van een ti jdelijke woonunit (WABO1901547)
 ulianaplein 10 in kersloot 
 het vergroten van de woning (erker) (WABO1901548)
190919 Heereweg 11 in Castricum 
 het brandveilig gebruik van Horizon Castricum (WABO1901551)

Vergunningsvrij 
  Schulpstet 32 in Castricum 
    het intern aanpassen en het wijzigen van de gevel (WABO1901448)

Buiten behandeling
  Oude Haarlemmerweg 2 in Castricum 
    het bouwen van een bedrijfshal (WABO1900389)
 
Omgezet naar uitgebreide voorbereidingsprocedure
Datum Adres 
120919 Raadhuisweg 13-1 in kersloot 
 het bouwen van 8 appartementen (WABO1901441)

Verleend
Datum Adres 
160919 Rubrum 23 in kersloot 
 het bouwen van een schuur (WABO1901481)

190919 Zuidkerkenlaan 1 in immen 
 het plaatsen van een carport (WABO1901219)
 Geesterduin  in Castricum  
 het werken buiten de reguliere werkti jden en het overschrijden van de maximale  
 dagwaarde van 80bB(A) tot maximaal 90dB(A) ti jdens reguliere werkti jden tot 23  
 oktober 2019. (ontheffi  ng bouwbesluit arti kel 8.3) (WABO190147)

Recti fi cati e Verleende V-vergunning
Datum Adres 
090919 Sportpark De Duinloper, bos en duin W, strand van Castricum en Heemskerk,  
 fi etspad Zeeweg, camping Bakkum, Zeeweg 31 in Castricum  
 verleende evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen, Parnassia Cross,  
 Finale eugdcrosscompeti ti e op zondag 27 oktober en 21 december 2019 en 
 zondag 5 januari en 2 februari 2020. Verzenddatum besluit 9 september 2019  
 (APV1900711)
110919 ohannisweg 2 (De Hoep) in Castricum  
 verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail bij De Hoep op zondag  
 17 november 2019, verzenddatum besluit 10 september 2019 (APV1900723)

 Dit moet zijn 

090919 Startfi nish Sportpark De Duinloper Zeeweg 31 in Castricum  
 verleende evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen op 27 oktober  
 2019, 1 december 2019, 5 januari 2020 en 2 februari 2020, de Parnassia Cross op  
 1 maart 2020 en de fi nale eugdcrosscompeti ti e op 7 maart 2020 Verzenddatum  
 besluit 9 september 2019 (APV1900711)
110919 Startfi nish ohannisweg 2 (De Hoep) in Castricum 
 verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail op zondag 17 november  
 2019, verzenddatum besluit 11 september 2019 (APV1900723)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’.

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

Like ons op Facebook en Twi er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 0 194291
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal eam
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
ublieksbalies Gemeentehuis

Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, ui reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 1.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post
Ma. t/m wo. 9.00 tot 1.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

fvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 H Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

antoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 H Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 1.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

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

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Stiltewandeling vanaf De Hoep
Castricum - Vanaf de parkeer-
plaats van bezoekerscentrum 
De Hoep gaat op maandag 30 
september om 9.30 uur weer 
een stiltewandeling van start.

De deelnemers lopen in stil-
te door het mooie duingebied. 
Deelname is gratis, een geldi-
ge duinkaart is wel noodzake-
lijk. Na afloop is er gelegenheid 

om op eigen kosten een kopje 
koffie/thee te drinken bij Johan-
na’s Hof. 
Voor meer informatie: 0251-
654064.

Tattoo Conventie zoekt Amerikaanse 
klassiekers voor autoshow
Regio - Op 28 en 29 september 
vindt de 10e editie van de Tat-
too Conventie Alkmaar plaats in 
de Grote Kerk Alkmaar. Het wordt 
een weekend genieten van fantas-
tische tattoo-artiesten, livemuziek 
en de vertrouwde gezellige sfeer. 
Ook zal er een fraaie autoshow 
worden gehouden. Daarvoor is de 
organisatie van de Tattoo Conven-
tie nu op zoek naar enthousiaste 
deelnemers.
Wie is de trotse eigenaar van een 
Amerikaanse klassieker? Laat de-

ze dan zien aan het publiek van 
de Tattoo Conventie op een klein 
festivalterrein net buiten de kerk. 
De eigenaars van de auto’s die ge-
toond worden tijdens deze auto-
show krijgen bovendien een dag 
gratis toegang tot de Tattoo Con-
ventie. Er is per dag ruimte voor 10 
auto’s, dus aanmelden is noodza-
kelijk. Dit kan door een mail met 
foto van de auto te sturen naar 
tattooconventionalkmaar@gmail.
com. Aanmelders krijgen tijdig 
bericht.  Voorwaarde is dat de au-

to tijdens openingstijden van de 
conventie op de aangewezen plek 
blijft staan.
Houd www.grotekerkalkmaar.nl in 
de gaten voor het laatste nieuws 
over de Tattoo Conventie Alkmaar. 
De kerk is op zaterdag 28 septem-
ber van 11.00 tot 20.00 uur en op 
zondag 29 september van 11.00 
tot 19.00 uur geopend. Een kaartje 
kost € 12,50 en kinderen onder de 
12 jaar kunnen gratis, onder bege-
leiding van een volwassene, naar 
binnen. (Foto: aangeleverd)

Kledingverkoop voor 
Stichting Samen spelen
Akersloot - Om geld in te zame-
len voor Stichting Samen Spe-
len wordt er op zaterdag 12 okto-
ber een tweedehands dames- en 
kinderkledingverkoop georgani-
seerd. De verkoop vindt plaats bij 

Handbalvereniging Meervogels 
’60 in het Boshuis aan de Bos-
chweg 3 in Akersloot van 11.00 
tot 22.00 uur.
Om te helpen kan men tot 6 ok-
tober dames- en kinderkleding 

(herfst/winter) in zakken, voor-
zien van naam, e-mailadres en 
telefoonnummer brengen naar 
Loes in Akersloot. Een afspraak 
hiervoor kan gemaakt worden via 
fabulous50plus.nl@gmail.com.

Rock ‘n Roll met ‘DJ Swinging 
Rocking Daddy’
Akersloot - Zondag 29 septem-
ber is er in de Vriendschap weer 
een gezellige rock ‘n roll vrij-dans-
middag met muziek van DJ Swin-
ging Rocking Daddy.

Rock ‘n roll is ‘in’ op dit moment 
en dat is te merken aan het gro-

te aantal rock ‘n roll dansscho-
len, die ontstaan. DJ Swinging 
Rocking Daddy staat garant voor 
een middag dansbare rock `n roll 
nummers en laat de bekendste 
rock ‘n roll hits horen. Nummers 
van Chuck Berry, Elvis Presley, 
Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Ric-

ky Nelson, Carl Perkins, Fats Do-
mino en Johnny Cash komen alle-
maal aan bod op deze dansmid-
dag. 
De aanvang is 15.00 uur en de 
toegang is gratis. Café de Vriend-
schap is gevestigd op de Kerklaan 
18 in Akersloot.

Buiten bewegen voor senioren
Regio - Iedere maandag is het 
mogelijk om van 13.30 uur tot 
ongeveer 14.30 uur te sporten 
in de Heemskerkse duinen.
 
Zowel mannen als vrouwen van-
af 60 jaar, die nog een stevige 
wandeling kunnen maken, kun-
nen meedoen aan deze sportac-
tiviteit.

Er wordt gestart met een uit-
gebreide warming-up. Daarna 
wordt er gelopen en stevig door-
gewandeld, afgewisseld met oe-
feningen. Het betreft dus geen 
hardloopgroep. Er wordt geza-
menlijk afgesloten met een stret-
ching.
 
Het uitgangspunt is dat sporten 

met leeftijdsgenoten op het ei-
gen prestatieniveau gezelligheid 
en ontspanning biedt. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
om 13.30 uur verzamelen bij 
de duiningang Rijksstraatweg 
(Kraaijennest) in Heemskerk. 
Voor vragen, bel 0251-310370 of 
0251-245065.

39 25 september 2019

INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen woensdag 25 september

Omgevingsvergunningen
Ontvangen
Datum Adres 
120919 Starti ngerweg 23 in kersloot 
 het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning (WABO1901507)
160919 Woude 31 in de Woude 
 het veranderen van een schuur in mantelzorgwoning (WABO1901523)
180919 Rijksweg  in immen  
 het plaatsen van een ti jdelijke woonunit (WABO1901547)
 ulianaplein 10 in kersloot 
 het vergroten van de woning (erker) (WABO1901548)
190919 Heereweg 11  in Castricum 
 het brandveilig gebruik van Horizon Castricum (WABO1901551)

Vergunningsvrij 
  Schulpstet 32 in Castricum 
    het intern aanpassen en het wijzigen van de gevel (WABO1901448)

Buiten behandeling
  Oude Haarlemmerweg 2 in Castricum 
    het bouwen van een bedrijfshal (WABO1900389)
 
Omgezet naar uitgebreide voorbereidingsprocedure
Datum Adres 
120919 Raadhuisweg 13-1  in kersloot 
 het bouwen van 8 appartementen (WABO1901441)

Verleend
Datum Adres 
160919 Rubrum 23 in kersloot 
 het bouwen van een schuur (WABO1901481)

190919 Zuidkerkenlaan 1  in immen 
 het plaatsen van een carport (WABO1901219)
 Geesterduin  in Castricum  
 het werken buiten de reguliere werkti jden en het overschrijden van de maximale  
 dagwaarde van 80bB(A) tot maximaal 90dB(A) ti jdens reguliere werkti jden tot 23  
 oktober 2019. (ontheffi  ng bouwbesluit arti kel 8.3) (WABO190147 )

Recti fi cati e Verleende V-vergunning
Datum Adres 
090919 Sportpark De Duinloper, bos en duin W , strand van Castricum en Heemskerk,  
 fi etspad Zeeweg, camping Bakkum, Zeeweg 31 in Castricum  
 verleende evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen, Parnassia Cross,  
 Finale eugdcrosscompeti ti e op zondag 27 oktober en 21 december 2019 en 
 zondag 5 januari en 2 februari 2020. Verzenddatum besluit 9 september 2019  
 (APV1900711)
110919 ohannisweg 2 (De Hoep) in Castricum  
 verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail bij De Hoep op zondag  
 17 november 2019, verzenddatum besluit 10 september 2019 (APV1900723)

 Dit moet zijn  

090919 Start fi nish Sportpark De Duinloper Zeeweg 31 in Castricum  
 verleende evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen op 27 oktober  
 2019, 1 december 2019, 5 januari 2020 en 2 februari 2020, de Parnassia Cross op  
 1 maart 2020 en de fi nale eugdcrosscompeti ti e op 7 maart 2020 Verzenddatum  
 besluit 9 september 2019 (APV1900711)
110919 Start fi nish ohannisweg 2 (De Hoep) in Castricum 
 verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail op zondag 17 november  
 2019, verzenddatum besluit 11 september 2019 (APV1900723)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’.

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

Like ons op Facebook en Twi  er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 0  19429 1
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal eam
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
ublieksbalies Gemeentehuis

Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, ui  reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 1 .00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post
Ma. t/m wo. 9.00 tot 1 .00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

fvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 H Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

antoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 H Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 1 .00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

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

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Stiltewandeling vanaf De Hoep
Castricum - Vanaf de parkeer-
plaats van bezoekerscentrum 
De Hoep gaat op maandag 30 
september om 9.30 uur weer 
een stiltewandeling van start.

De deelnemers lopen in stil-
te door het mooie duingebied. 
Deelname is gratis, een geldi-
ge duinkaart is wel noodzake-
lijk. Na afloop is er gelegenheid 

om op eigen kosten een kopje 
koffie/thee te drinken bij Johan-
na’s Hof. 
Voor meer informatie: 0251-
654064.

Tattoo Conventie zoekt Amerikaanse 
klassiekers voor autoshow Regio - Op 28 en 29 september 
vindt de 10e editie van de Tat-
too Conventie Alkmaar plaats in 
de Grote Kerk Alkmaar. Het wordt 
een weekend genieten van fantas-
tische tattoo-artiesten, livemuziek 
en de vertrouwde gezellige sfeer. 
Ook zal er een fraaie autoshow 
worden gehouden. Daarvoor is de 
organisatie van de Tattoo Conven-
tie nu op zoek naar enthousiaste 
deelnemers.
Wie is de trotse eigenaar van een 
Amerikaanse klassieker? Laat de-

ze dan zien aan het publiek van 
de Tattoo Conventie op een klein 
festivalterrein net buiten de kerk. 
De eigenaars van de auto’s die ge-
toond worden tijdens deze auto-
show krijgen bovendien een dag 
gratis toegang tot de Tattoo Con-
ventie. Er is per dag ruimte voor 10 
auto’s, dus aanmelden is noodza-
kelijk. Dit kan door een mail met 
foto van de auto te sturen naar 
tattooconventionalkmaar@gmail.
com. Aanmelders krijgen tijdig 
bericht.  Voorwaarde is dat de au-

to tijdens openingstijden van de 
conventie op de aangewezen plek 
blijft staan.
Houd www.grotekerkalkmaar.nl in 
de gaten voor het laatste nieuws 
over de Tattoo Conventie Alkmaar. 
De kerk is op zaterdag 28 septem-
ber van 11.00 tot 20.00 uur en op 
zondag 29 september van 11.00 
tot 19.00 uur geopend. Een kaartje 
kost € 12,50 en kinderen onder de 
12 jaar kunnen gratis, onder bege-
leiding van een volwassene, naar 
binnen. (Foto: aangeleverd)

Kledingverkoop voor 
Stichting Samen spelen Akersloot - Om geld in te zame-
len voor Stichting Samen Spe-
len wordt er op zaterdag 12 okto-
ber een tweedehands dames- en 
kinderkledingverkoop georgani-
seerd. De verkoop vindt plaats bij 

Handbalvereniging Meervogels 
’60 in het Boshuis aan de Bos-
chweg 3 in Akersloot van 11.00 
tot 22.00 uur.
Om te helpen kan men tot 6 ok-
tober dames- en kinderkleding 

(herfst/winter) in zakken, voor-
zien van naam, e-mailadres en 
telefoonnummer brengen naar 
Loes in Akersloot. Een afspraak 
hiervoor kan gemaakt worden via 
fabulous50plus.nl@gmail.com.

Rock ‘n Roll met ‘DJ Swinging 
Rocking Daddy’
Akersloot - Zondag 29 septem-
ber is er in de Vriendschap weer 
een gezellige rock ‘n roll vrij-dans-
middag met muziek van DJ Swin-
ging Rocking Daddy.

Rock ‘n roll is ‘in’ op dit moment 
en dat is te merken aan het gro-

te aantal rock ‘n roll dansscho-
len, die ontstaan. DJ Swinging 
Rocking Daddy staat garant voor 
een middag dansbare rock `n roll 
nummers en laat de bekendste 
rock ‘n roll hits horen. Nummers 
van Chuck Berry, Elvis Presley, 
Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Ric-

ky Nelson, Carl Perkins, Fats Do-
mino en Johnny Cash komen alle-
maal aan bod op deze dansmid-
dag. 
De aanvang is 15.00 uur en de 
toegang is gratis. Café de Vriend-
schap is gevestigd op de Kerklaan 
18 in Akersloot.

Buiten bewegen voor senioren Regio - Iedere maandag is het 
mogelijk om van 13.30 uur tot 
ongeveer 14.30 uur te sporten 
in de Heemskerkse duinen.
 
Zowel mannen als vrouwen van-
af 60 jaar, die nog een stevige 
wandeling kunnen maken, kun-
nen meedoen aan deze sportac-
tiviteit.

Er wordt gestart met een uit-
gebreide warming-up. Daarna 
wordt er gelopen en stevig door-
gewandeld, afgewisseld met oe-
feningen. Het betreft dus geen 
hardloopgroep. Er wordt geza-
menlijk afgesloten met een stret-
ching.
 
Het uitgangspunt is dat sporten 

met leeftijdsgenoten op het ei-
gen prestatieniveau gezelligheid 
en ontspanning biedt. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
om 13.30 uur verzamelen bij 
de duiningang Rijksstraatweg 
(Kraaijennest) in Heemskerk. 
Voor vragen, bel 0251-310370 of 
0251-245065.
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Agenda raadsinformatieavond 
& commissie 3 oktober 2019

 Commissie
19.30 – 21.00 Ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Jachthaven Laamens aan  
 de Geesterweg 10 -12 te Akersloot 

 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 20.15 Presentati e Programma Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden en  
 dan met name over twee projecten: Kerkplein & Burgemeester   
 Mooijstraat
20.15 – 21.00 Presentati e preventi e en handhavingsplan alcohol & drugs
21.15 – 22.30 Technische sessie bij begroti ng 2020

 21:15 uur: inloopavond begroti ng 2020: bewoners en organisati es  
 kunnen mening over de begroti ng kenbaar maken

 Aansluitend: mogelijkheid tot presentati e begroti ng 2020 door het  
 college

 Aansluitend: technische vragen bij begroti ng 2020

Fiets- en voetpaden Soomerwegh/Geesterduinweg sneller hersteld

Kruispunt van 1 t/m 4 oktober 
overdag dicht 

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de begroti ng 
2020 op donderdagavond 3 oktober aanstaande. Om 21.15 uur kunt u in de raadzaal van het 
gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroti ng 2020 op 31 oktober 2019 en besluit 
hierover op 7 november 2019. Daarmee besluit de raad hoe gemeenschapsgeld in 2020 wordt 
besteed.

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 3 oktober, zodat de raadsleden 
uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroti ng. U kunt de begroti ng 
vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender 
onder 3 oktober 2019.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffi  e (Vera 
Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg 088-9097014. Mailen kan ook naar raadsgriffi  e@
castricum.nl) 

Geef uw mening over de Begroting 2020

 

Agenda Raadsplein 26 september 2019 

De Geesterduinweg wordt opnieuw ingericht sinds eind augustus. Dat zorgt voor overlast. 
Die proberen we zoveel mogelijk te beperken. We zien dat de opgebroken aansluiti ng met de 
Soomerwegh (bij parkeerterrein ter hoogte van Blokker) voor verwarring en irritati e zorgt, 
vooral bij fi etsers en voetgangers. Daardoor wordt het soms ook voor automobilisten extra 
oppassen. Dit willen we zoveel 
mogelijk voorkomen. We gaan het 
kruispunt versneld aanpassen, 
zodat in ieder geval het door-
gaande verkeer op de Soomer-
wegh (auto’s, brommers, fi etsen 
én voetgangers) weer goed en 
veilig doorstroomt. De toegang tot 
de Geesterduinweg blijft  nog wel 
gesloten. 

Om de aansluiti ng Soomerwegh/
Geesterduinweg snel te repareren, 
sluiten we het oostelijk deel van de 
Soomerwegh tussen BP Tanksta-
ti on en rotonde met de Oranjelaan 
overdag af van 1 tot en met 4 ok-
tober. Dat is het deel in noordelijke 
richti ng, langs het winkelcentrum. 
In die dagen kan aannemer Struk-
ton de fi ets- en voetpaden parallel 
aan de Soomerwegh herstellen. Die 
gaan dan op 4 oktober weer open, 
in plaats van op 14 november. 

Wat betekent dat
Het deel van de Soomerwegh langs 
het winkelcentrum richti ng rotonde 
Oranjelaan (noordelijke richti ng) 
wordt vanaf 1 oktober overdag 
afgesloten tussen 9:00 en 18:00 
uur. Het autoverkeer vanaf de ro-
tonde bij het gemeentehuis dat via 
het noorden het dorp uit wil, wordt 
omgeleid via de Beatrixstraat, Klei-
broek, Oranjelaan. 

Fietsers en voetgangers langs deze 
route kunnen nog steeds over-
steken naar de andere kant van 
de Soomerwegh, dus hoeven niet 
méér om te fi etsen of –lopen. 
Meer informati e en tekeningen 
vindt u op www.castricum.nl 

 Commissie
19.30 – 20.45 Diverse ontwikkelingen Zanderij Zuid:
  - Ruimtelijk kader planontwikkeling deelgebied 3 Zanderij Zuid (vml.  
    locati e Kaptein Kaas & aangrenzende percelen)
  - Ruimtelijk kader Puikman 1
19.30 – 20.45 Visie exploitati e binnensport
 Pauze
21.00 – 22.30 Startnoti ti e Regionale Energiestrategie 
21.00 – 21.30 Moti es en amendementen bij het Beleidsplan Openbare Verlichti ng  
 gemeente Castricum 2020 – 2029
21.30 – 22.00  Amendement en moti e bij de uitgangspunten Grondbeleid gemeente  
 Castricum 2019 – 2022
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
 1A Ontslagbesluit en benoeming commissielid 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 12 september 2019
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
22.45 Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Vaststellen bestemmingsplan Camping Kapelweg 10 te Limmen 
    (De Voetel)
 B Uitgangspunten Grondbeleid gemeente Castricum 2019-2022   
     inclusief amendement 
 C Beleidsnoti ti e snippergroen
 D Beleidsplan Openbare Verlichti ng gemeente Castricum 2020 – 2029  
     inclusief moti es en amendementen 
 E Ontslagbesluit commissielid 
 F Benoeming commissielid 
 5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Raad en College’.

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met in-
woners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voorleggen 
of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken 
plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U krijgt hier-
voor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 30 september 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Vanaf volgend jaar stuurt niet de gemeente, maar Cocensus de rekening van de gemeentelijke 
belasti ngen. Cocensus verzorgt vanaf 1 januari 2020 de heffi  ng en invordering de OZB, toeristen-
belasti ng, graf- en begraafrechten en rioolheffi  ng. Heeft t u vragen of eventuele bezwaren, dan 
kunt u bij Cocensus terecht.
 
Waarom Cocensus?
Cocensus is een gemeenschappelijke regeling. Veerti en Noord-Hollandse gemeenten nemen straks 
deel aan deze regeling; Bergen, Haarlem, Heerhugowaard en Alkmaar maken er nu al gebruik van. 
Castricum, Uitgeest en Heiloo volgen in 2020. De kwaliteit en conti nuïteit worden beter gegaran-
deerd in deze samenwerking. De huidige medewerkers van de BUCH die het werk nu doen, gaan 
mee naar Cocensus. Zo gaat de kwaliteit niet verloren en wordt deze verder ingezet bij Cocensus.
 
‘Effi  ciënter werken door het bundelen van krachten’
Algemeen directeur van de werkorganisati e BUCH, Ron Suanet legt uit wat de voordelen zijn van 
deze regeling. ‘We  kunnen in dit samenwerkingsverband de kwaliteit en conti nuïteit van de werk-
processen beter garanderen. Ons team belasti ngen heeft  lang gedraaid met een minimum aan 
capaciteit. Dit maakte belangrijke processen kwetsbaar, maar meer mensen aannemen werd te 
duur. Binnen het samenwerkingsverband kan door de bundeling van krachten effi  ciënter gewerkt 
worden en is de conti nuïteit van de bezetti  ng alti jd gewaarborgd. De drie gemeenten volgen hier-
bij hun BUCH partner gemeente Bergen.’
 
Dit doet Cocensus vanaf 1 januari 2020
Cocensus verzorgt voortaan het bestandsonderhoud, de heffi  ng, invordering, behandeling van 
bezwaar- en beroepschrift en en de behandeling van verzoeken om kwijtschelding. Ook voor 
vragen over deze onderwerpen kunt u bij Cocensus terecht.

Gemeentelijke belastingen vanaf 2020 van Cocensus




