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Dichter Howard Krol op 
65-jarige leeftijd overleden
Castricum - Howard Krol, bekend onder zijn dichterspseudoniem Arhur Lava, overleed zaterdag 
13 september aan hartcomplicaties. Hij werd 65 jaar.

Wees gerust

Wees gerust, liefste
ik ben gebleven,

in de dingen om je heen,
in de woorden die je spreekt,

in de rijke binnentuin
van je herinnering.

Wees er gerust op, liefste, 
Dat rouwen ook een vorm is 

van veredeling
(uit Geweldige Gedichten, Arthur Lava) (Foto: Laura Krol)

Lees het verhaal van Krol op pagina 2.

Modelwoning in Limmen geplaatst

Bouw fl exwoningen nog niet in zicht

Hans Boot

Op donderdag 10 september 
gaf Martin Jurgens namens de 
Werkgroep Tijdelijke Woonruim-
te Akersloot tijdens een Raads-
informatieavond een presenta-
tie aan raadsleden en woonwet-
houder Slettenhaar. Ton Olgers, 
deelnemer van de werkgroep 
en inwoner van Akersloot, licht 
toe: ,,Onze werkgroep bestaat 
uit vertegenwoordigers van 
de gemeente en de Belangen-
groep Flexwoningen Akersloot 
(BFA) en is opgezet met als doel 
een inventarisatie te maken van 
het aantal benodigde wonin-
gen voor jongeren en spoed-
zoekers uit Akersloot, de duur, 
de vorm en de woonbehoeftes. 
Vervolgens wordt onderzocht 
of er überhaupt draagvlak be-
staat op mogelijk geschikte lo-
caties voor het plaatsen van tij-
delijke woonruimte, al dan niet 
verdeeld over meerdere locaties 
in het dorp, en vooruitlopend 
op permanente woonruimte. De 
werkgroep is dus niet in het le-
ven geroepen om met de ge-
meente te kijken waar de veer-
tig � exwoningen moeten ko-
men te staan.”
Over de strekking van de pre-
sentatie zegt Olgers: ,,Uit onder-

zoek moet blijken of er behoef-
te is aan een vorm van tijdelijke 
bewoning voor Akersloters. In-
dien deze behoefte blijkt te be-
staan zal gekeken moeten wor-
den of een grootschalige opzet 
wel de juiste aanpak is, of dat 
een kleinschaliger opzet en voor 
kortere duur niet passender is. 
Dit aspect opent de mogelijk-
heid meerdere kleinere locaties 
tijdelijk optimaal te benutten. 
De opdracht spreekt ook uit dat 
uitzicht op doorstroming naar 
een echte woning het draagvlak 
enorm kan vergroten.”

Presentatie
Jurgens zette eerst uiteen dat 
de groep had aangegeven met 
het college te willen samen-
werken en mee te willen den-
ken over nieuwe locaties, na het 
protest tegen eerder aangewe-
zen terreinen aan de Roemers-
dijk en Hoogegeest/Hoornsel-
aan. Hij vertelde ook dat men 
voortvarend aan het werk was 
gegaan en in juni de opdracht 
was geformuleerd voor het on-
derzoek door een professioneel 
bureau.
Daarna mochten wethouder 
Slettenhaar en de meekijken-
de raadsleden vragen stellen of 
daarop reageren. Een belangrijk 

item was de planning met daar-
aan gekoppeld de vraag of daar 
druk op stond in verband met 
de subsidie van het rijk. Het ant-
woord daarop was ‘nee’, maar 
de wethouder benadrukte dat 
hij graag de vaart erin wil hou-
den, omdat de woningnood in 
de gemeente aanleiding is voor 
de tijdelijke woningen. Hij pleit-
te echter ook voor de noodzaak 
dat de aard van de bewoning en 
de aard van de omgeving op el-
kaar aansluiten.
Er was nog wat verwarring over 
de vraag of er al een bureau de 
opdracht had gekregen voor 
het onderzoek, waarop Jurgens 
antwoordde dat dit nog niet het 
geval was en er daarvoor twee 
bureaus kandidaat zijn. 
Ook een woordvoerster van het 
buurtcomité Castricum-Zuid 
kwam aan het woord over de lo-
catie bij de Castricummer Werf. 
Zij stelde dat er nog niet gecom-
municeerd was met het comité 
over de bezwaren tegen deze 
plek, waarop Slettenhaar zei dat 
hij in gesprek was met de buurt 
en het onderzoek ook hier ge-
woon doorgaat.
Tot slot bleek het niet duidelijk 
wanneer het project weer op de 
agenda komt van een commis-
sie of de voltallige raad. Toege-

zegd werd dat het presidium 
zich daarover zou gaan buigen. 
Volgens de wethouder wordt er 
wel naar gestreefd om nog dit 
najaar een locatiekeuze aan de 

raad voor te leggen voor een 
zwaarwegend advies. Daarna 
wordt er een de� nitief besluit 
genomen.
Kortom, het realiseren van de-

ze bijzondere vorm van woning-
bouw is nog steeds afhankelijk 
van onderzoek en overleg en 
dit zal voorlopig nog wel even 
voortduren.

Akersloot/Castricum –  De komst van de veelbesproken � exwoningen houdt de politici, ambtena-
ren en bewoners bezig. Volgens planningen van begin dit jaar hadden ze er van de zomer al moe-
ten staan, maar die verwachting verdween spoedig als sneeuw voor de zon. De hoop is nu geves-
tigd op nieuwe onderzoeken.

Castricum - De horeca in Castri-
cum mag na middernacht open 
blijven. De gemeente valt onder 
de veiligheidsregio Noord-Hol-
land Noord en hoeft geen extra 
maatregelen te tre� en om het 
coronavirus in te dammen.

Horecaondernemers in onder an-
dere de regio Kennemerland moe-
ten sinds zondag eerder sluiten. In-
woners van Heemskerk of Uitgeest 
kunnen na middernacht wel te-
recht in Castricum. Daardoor kan 
het probleem verschuiven naar de 
aangrenzende gemeenten, maar 
dat lijkt vooralsnog geen reden 
voor extra maatregelen.

Geen extra 
maatregelen 
Castricum

4,95
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Onderzoek ‘BUCH-gemeenten samen in zee’
Colleges bieden evaluatie BUCH-
samenwerking aan raden aan

In de evaluatie stond de volgende 
onderzoeksvraag centraal: hoe ver 
is de BUCH met het behalen van 
de doelstellingen die bij het aan-
gaan van de samenwerking zijn 
geformuleerd en wat is er in de na-
bije toekomst nodig om de doel-
stellingen (beter) te halen? De vier 
gemeenten hadden voor de amb-
telijke fusie de volgende doelstel-
lingen in het bedrijfsplan ‘Samen 
maar toch apart’ geformuleerd: 
verminderen van kwetsbaarheid, 
verder verbeteren van kwaliteit 
en het beheersen van kosten (3 
K’s). Gemeentelijke kleur en poli-
tiek bestuurlijke grip noemden zij 
als belangrijk te behouden kwali-
teiten (2 G’s). In het rapport trekt 
Berenschot conclusies over deze 
doelstellingen. Daarnaast staan er 
aanbevelingen in het rapport. Ook 
is een benchmark toegevoegd als 
bijlage aan de evaluatie. Hiervoor 
heeft Berenschot de BUCH verge-
leken met andere ambtelijk gefu-
seerde organisaties en een aantal 
100.000+-gemeenten.

Conclusies
Berenschot concludeert dat de 
publieke dienstverlening na een 
korte dip nu een stijgende lijn ver-
toont. ,,Deze stijgende lijn is op 
zich een prestatie, gezien de pe-
rikelen tijdens en vlak na de fu-
sie met de interne gerichtheid die 
daarbij hoort.’’ Volgens de onder-

zoekers laten de cijfers wel zien 
dat de Werkorganisatie BUCH die 
vooruitgang nog niet op alle fron-
ten heeft geboekt. De ambtelij-
ke fusie en de daarmee gepaard 
gaande situatie in de eerste fase 
worden door veel betrokkenen als 
een ‘survival’ beschreven. Mede-
werkers ervoeren een hoge werk-
druk, terwijl de werkbeleving om-
laag ging. Berenschot: ,,Een voor-
waarde om de ambitieuze doel-
stelling te halen, is ook dat organi-
satie en medewerkers (meer) wor-
den ontwikkeld. De optelsom van 
de oude gemeenten is niet vol-
doende om de beoogde kwaliteit 
te bereiken.’’

Ook op de �nanciële kant van de 
fusie valt het nodige op te mer-
ken. De belangrijkste �nancië-
le doelstelling in het bedrijfsplan 
ging uit van een structurele daling 
van de begroting van Werkorga-
nisatie BUCH met 4% over de pe-
riode 2017-2020. Op basis van de 
ontwikkeling van de begroting 
over deze periode (€ 56 miljoen in 
2017, €72 miljoen in 2020) conclu-
deert het adviesbureau dat deze 
oorspronkelijke doelstelling niet 
is behaald. Hierbij moet opge-
merkt worden dat de taakstelling 
gebaseerd is op een gelijkblijvend 
takenpakket van Werkorganisatie 
BUCH. In de praktijk is het taken-
pakket juist uitgebreid. Daarnaast 

zorgen autonome ontwikkelingen 
voor een stijging van de begro-
ting. Een absolute daling van de 
begroting van de Werkorganisa-
tie BUCH was volgens Berenschot 
geen realistisch doel.

Men concludeert tevens dat het 
draagvlak voor de fusie minder 
is geworden. De gemeenten ver-
schillen onderling (te) vaak van 
mening en die fricties blijven dan 
(te) lang in de lucht hangen. Ook 
wordt niet expliciet gestuurd en 
gemonitord op de doelstellingen 
van het bedrijfsplan. ,,De organi-
satie was in het begin meer be-
zig om de basis op orde te krij-
gen dan gericht op gestelde (lan-
geretermijn)doelen die eruit voort 
moesten komen.’’ Verder staat in 
het rapport dat er bij de vier ge-
meenten verschillende beelden 
bestaan over de bestuurlijke toe-
komst. ,,Het bestuurlijk perspec-
tief hangt zo als een zwaard van 
Damocles boven de samenwer-
king en staat een verdere ontwik-
keling in de weg. Landelijk onder-
zoek wijst echter uit dat helder-
heid en eenduidigheid over een 
stip op de horizon noodzakelijk 
is om de samenwerking ook op 
langere termijn succesvol te la-
ten zijn.’’

Vervolg
Bureau Berenschot presenteert 
het rapport vandaag aan de vier 
gemeenteraden. De raadsleden 
hebben dan gelegenheid om 
vragen te stellen. De planning is 
dat de colleges later dit jaar een 
standpunt innemen en dit vervol-
gens voorleggen aan de gemeen-
teraden.

Regio - Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gefuseerd tot de Werkor-
ganisatie BUCH. Recent heeft adviesbureau Berenschot de amb-
telijke samenwerking geëvalueerd en hiervan een rapport opge-
maakt. De vier colleges hebben deze week kennisgenomen van 
dit rapport en besloten om het rapport aan te bieden aan de ge-
meenteraden.

In Memoriam: Howard Krol (1955 - 2020)
Sprankelende dichter en 
betrokken Castricummer overleden 

Ans Pelzer

Howard werd een bekende 
Castricummer als dichter en 
door zijn gedreven inzet voor 
North Sea Poetry. Ruim tien 
jaar was Howard inwoner van 
onze gemeente en in die peri-
ode slaagde hij erin zeven edi-
ties van North Sea Poetry te or-
ganiseren. Altijd uitverkocht en 
steeds een ‘feest van jewelste’. 
De locaties waren verrassend. 
Het zwembad, aan het strand 
en in het oude ketelhuis van 
Dijk en Duin. 
Omdat poëzie nu eenmaal be-
ter klinkt op plekken waar je 
het niet verwacht, zo zei Ho-
ward. De eerste Poetry Slam 
in Castricum in de Bakkerij in 
2016 werd ook door Howard 

georganiseerd. Veel jonge dich-
ters maakten hun opwachting. 
Ondergetekende mocht erbij 
zijn als jurylid. De dichters zijn 
me bijgebleven maar ook dat 
Howard keihard bikkelde om 
het allemaal geregeld te krij-
gen. Op mijn vraag hoe al die 
jonge dichters zo laat nog thuis 
moesten komen zei Howard: 
,,we hebben geen geld om ze 
te laten overnachten.” Arthur 
Lava dichtte vaak vrolijk en op-
timistisch, zo ook in zijn laatste 
Nieuwjaarswens: ,,Overvloedig 
geluk, succes bij de vleet. Een 
jaar uit een stuk. Het feest is 
compleet 2020!”

Howard kwam ik vaker tegen 
met een brede streep op zijn 
voorhoofd. Peinzend over hoe 
nu verder met de cultuur in 
Castricum. Steeds op zoek naar 
locaties voor North Sea Poe-
try. Hij reisde stad en land af 
om de �nanciering rond te krij-
gen. Voor die vasthoudendheid 
had en heb ik enorme bewon-
dering. Ook bij burgemeester 
Toon Mans klopte Howard aan 
in zijn zoektocht naar locaties. 

,,Howard heeft echt heel veel 
betekend voor de cultuur in 
Castricum”, meldt Toon Mans. 
Maar hij was toch ook heel kri-
tisch? ,,Jazeker, maar op zo’n 
vriendelijke manier dat het ac-
ceptabel was.” Ook voor de Bur-
gervader was het overlijden 
van Howard een grote schok. 
,,We hadden een goede ver-
standhouding en spraken re-
gelmatig over cultuur in Castri-

cum.” 
Voor de North Sea Poetry Show 
in 2015 schreef Howard het 
openingsgedicht voor de bur-
gemeester onder de titel: “Dit 
is wat je wilt”, eindigend met de 
strofe: 
Rust en Passie. Vredig en wild. 
Het beste van twee werelden. 
Dat vind je hier. Ontken het 
maar niet. Aan het eind van de 
dag is dit toch wat je wilt.

Vriend en kunstbroeder Harm 
Noordhoorn is verdrietig over 
de plotselinge dood van Ho-
ward. ,,We werden de afgelo-
pen jaren een kunstduo waar 
dichtkunst en drukkunst sa-
menkwamen. We maakten per-
formances en expo’s. Ik kijk 
daar met veel plezier op terug. 
Door corona vielen onze optre-
dens stil en werkten we samen 
aan een nieuw project: ’Stoei-
poes en andere karakters’. Dit 
moest resulteren in een kunst-
boek, tentoonstelling en per-
formance. Het project is halver-
wege. Bij elk beeld maakte Ho-
ward een oneliner (zie afbeel-
ding) en een toepasselijk ge-
dicht. Het boek en de tentoon-
stelling maak ik af als eerbe-
toon aan onze vriendschap en 
bijzonder �jne samenwerking. 
Het leven wordt er saaier op en 
ik ga hem heel erg missen.” 

,,Half toegestaan is dubbel niet 
okay,” citeerde Howard de dich-
ter Koos Dalstra in die vergade-
ring van 19 mei. Eindigend met 
de oproep: ,,Gemeenteraad, 
sta de culturele sector de rol 
toe die zij kan en wil vervullen. 
Denk groot. Denk strategisch. 
Koester de makers geniet van 
de opbrengst.” 

Onbedoeld een prachtig slot-
akkoord dat lang na blijft klin-
ken.

Castricum - Op 19 mei mengde Howard zich in de discussie over 
cultuur in Castricum. In een lange, virtuele vergadering over de 
cultuurnota veerden velen op toen Howard zijn inbreng dichter-
lijk voordroeg. ,,We staan er niet zo erg goed voor met de kunst 
en cultuur in Castricum.(…) Er zijn veel culturele initiatieven ge-
sneuveld. De coronacrisis deelde een volgende tik uit. Als er niet 
snel een ruimhartig en slagvaardig beleid komt, dan kunnen we 
er net zo goed mee ophouden.”

Stoeipoes (Tekst: Arthur Lava en 
beeld: Harm Noordhoorn) 

Eerste modelwoning staat in Limmen

Hans Boot

De houten unit heeft een opper-
vlakte van 27 m2. De achterzijde 
is ingericht als woongedeelte en 
daarvoor is ruimte voor een een-
persoonsbed of stapelbed. Aan 
de wand hangt een warmtewis-
selaar die dienst doet als kachel 
en airco. Bij de entree bevindt 
zich links een eenvoudig keu-
kenblokje, koelkastje met kook-
plaatje en rechts het toilet met 
een douche, een wastafel en een 
boiler. Het is duidelijk dat de wo-
ning door maximaal twee perso-
nen kan worden bewoond.
Raadsleden en vertegenwoor-
digers van de belangengroep 
uit Akersloot en het buurtcomi-
té Castricum-Zuid zijn in de ge-

legenheid gesteld om de model-
woning te bezichtigen. 
Marina Staring van Castricum-
Zuid gaf de volgende reactie: 
,,Mijn eerste indruk was niet 
best, maar uiteindelijk viel het 
me mee. Op zeer kleine schaal 
kun je wel zelfstandig wonen, 
alles zit er in en er is zelfs ge-
dacht aan ventilatie. Ik kan me 
voorstellen dat je hier toch blij 
mee bent als je geen woonruim-
te hebt, ook al vind ik het nog 
steeds erg duur voor de beperk-
te ruimte.”
Ton Olgers, deelnemer van de 
werkgroep en inwoner van 
Akersloot: ,,Het is een dak boven 
je hoofd voor tijdelijke bewo-
ning, niets meer dan dat.”  
Raadslid Gerrit Krouwel (VVD): 

,,Laten we eerlijk zijn. Het zijn 
geen woningen waar je voor 
heel lange tijd gaat wonen, maar 
dat is ook niet de opzet. Het be-
grip �ex geeft dat ook al aan. 
Een student zal er vermoedelijk 
langer met plezier in wonen dan 
een spoedzoeker na een echt-
scheiding. Als overgang tussen 
het AZC en een permanente wo-
ning is deze voorziening voor 
een statushouder een prima op-
lossing. Ook voor deze nieuwe 
Nederlanders kan het geen de-
�nitieve oplossing bieden. Zo-
lang er een tekort is aan per-
mante woningen voor alle groe-
pen uit onze samenleving zijn 
deze woningen een goede, de-
gelijke en compleet uitgevoerde 
tussenstap.”
De wethouder tot slot: ,,Aan de-
ze modelwoning kun je goed 
zien hoe zo’n woning eruit ziet: 
comfortabel, praktisch en ook 
best mooi. Ik ben tevreden met 
het resultaat.”

Limmen - Om belangstellenden alvast een indruk te geven van 
een �exwoning, heeft Flexwonen NH een voorbeeld daarvan 
neergezet in Limmen op haar terrein aan de Oosterzijweg 8 t/m 
12. Deze exploitant gaat ook de �exwoningen in Castricum be-
heren.

Eigen milieustraat?
Castricum - Het lijkt erop of een van uw verslaggevers van deze krant een eigen milieustraat heeft in zijn 
achtertuin. Afgelopen maandag werden namelijk bij hem drie nieuwe afvalcontainers bezorgd conform de 
brief van de gemeente die in augustus aan de meeste inwoners van Castricum is verstuurd. Daarin wordt 
voor dit adres vermeld dat de oude containers pas op 29 september worden opgehaald. Voor inwoners 
met een kleine voor- of achtertuin zal het dus wel even behelpen zijn! (Tekst en foto Hans Boot)

Gaatjes zetten bij Nice 2 Have
Castricum - Leuke oorbellen 
gezien, maar nog geen gaat-
jes in de oren? Vanaf aanstaan-
de zaterdag biedt Nice 2 Have 
(Geesterduin 50) deze service 
gratis aan!

Het dragen van oorbellen is al-
tijd al populair geweest, maar 
juist de laatste tijd is het wel heel 
hot, van jong tot oud. De één 
gaat gewoon voor één oorbel 
aan weerszijden, terwijl de ander 
er vijf op een rij wil. Nice 2 Have 
gaat werken met het Studexsy-
steem. Met deze methode wor-
den de gaatjes niet meer ‘ge-
schoten’ maar ‘gezet’. Eigenlijk 
de minst pijnlijke methode. Kin-
deren hoeven niet bang te zijn. 

Het voelt als een licht prikje en 
gebeurt vrijwel geruisloos. Ni-
ce 2 Have zet ook al oorbelletjes 
bij kinderen vanaf drie maanden. 
Het zetten van de oorgaatjes is 
gratis, men betaalt alleen voor 
de oorbellen. Deze zijn van zilver 
en dienen minimaal zes weken te 
blijven zitten.

Voorlopig blijft het zetten van 
gaatjes beperkt tot de woens-
dag- en vrijdagmiddag. Ter intro-
ductie kan iedereen ook op za-
terdag 26 september van 13.30 
tot 17.00 uur zonder afspraak 
langskomen. Tot binnenkort 
bij Nice 2 Have in het schitte-
rend verbouwde winkelcentrum 
Geesterduin! (Foto: aangeleverd)
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Balies gemeentehuis 
2 oktober gesloten
Op vrijdag 2 oktober krijgen wij een nieuw computersysteem. Daarom zijn die dag onze 
balies dicht. En kunt u geen afspraak maken. Met spoed een rijbewijs of reisdocument 
nodig? Dan kunt u die uiterlijk tot woensdag 30 september 14.00 uur aanvragen.

Agenda raadsinformatiebijeenkomst
24 september 2020

 Commissie
19.30 – 20.30 Consultati e inzake onderwijs (besloten)
 

 Raadswerkgroep
19.30 – 20.30 Raadswerkgroep Omgevingswet  
 

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

21.00 – 21.45 Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
 Noord-Holland Noord 2020-2023
  

21.45 – 22.30 Moti e herinrichten Raadhuisplein

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 24 september 2020 en op 1 oktober 2020 grotendeels 
virtueel. De agenda’s treft  u hiernaast aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via 
castricum.raadsinformati e.nl.

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

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

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

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

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

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

Agenda’s raad van donderdag 24 september 
2020 en donderdag 1 oktober 2020

Agenda Raadsplein 
1 oktober 2020

  Raadsinformati ebijeenkomst
19.30 – 20.00 Presentati e van de begroti ng 2021
  
 Commissies
20.00 – 21.00 Coördinati ebesluit De Clinghe, Duin en Bosch 
  

20.00 – 21.00 Wijziging Algemene Subsidieverordening Castricum 2016
  

 Pauze
21.15 – 22.30 Nota Parkeernormen
  

21.15 – 22.00 Nota Grondprijsbeleid
  

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken 

  
 1A Verlenging contract accountant
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 17 september 2020
 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 – 23.00  Raadsvergadering 
  

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Verlenging contract accountant (o.v.b. commissiebehandeling d.d. 
    1 oktober 2020)
 B Ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Jachthaven Laamens aan  
     de Geesterweg 10-12 te Akersloot incl. moti e 
 C Visie Aardgasvrije Wijken (o.v.b. commissiebehandeling d.d. 
     24 september 2020)
 D Rapport haalbaarheidsonderzoek collecti eve warmte Castricum (o.v.b.  
     commissiebehandeling d.d. 24 september 2020)
 E Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-
     Holland Noord 2020-2023 (o.v.b. commissiebehandeling d.d. 
     24 september 2020)
 F Moti e herinrichten Raadhuisplein (o.v.b. commissiebehandeling d.d. 
     24 september 2020)
 5 Sluiti ng

In de Staatscourant van 18 9 2020 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
woning, Anna Blamanstraat 6 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 
en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige 
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: 

 www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunt u 
bezwaar maken. Kijk voor meer informati e op www.castricum.nl 

Verkeersbesluit: realiseren 
gehandicaptenparkeerplaats

Op 18 september 
begon dit jaar de 
NOC*NSF Nati onale 
Sportweek. Tot en met 27 
september onderstrepen 
NOC*NSF, sportbonden, 
sportverenigingen, clubs, 
organisati e en gemeenten 
die dagen het belang van 
sporten en bewegen. 
Met het thema ’sport 
doet iets met je’ hopen 
zij Nederland, juist nu in 
coronati jd, te inspireren 
om (weer) te bewegen. 
Met de sportweek opent 
het sportseizoen en geven 
we de sport een impuls. 

Ook in onze gemeente haken we aan op deze week en kunt u meedoen aan verschillende 
acti viteiten. Grote evenementen zijn helaas niet mogelijk, maar binnen de richtlijnen van de 
Rijksoverheid zijn er gelukkig genoeg mogelijkheden om sporti eve acti viteiten te ondernemen. 
Verschillende verenigingen verzorgen bijvoorbeeld proeft rainingen en demonstrati es. Ook 
organiseert de buurtsportcoaches verschillende acti viteiten.

Sport doet iets met je
De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hechten er veel waarde aan dat mensen 
zoveel mogelijk kunnen genieten van sporten bewegen. De gemeenten vinden net als NOC*NSF 
dat: “sport je energie geeft , je gelukkiger maakt. Je zelfvertrouwen geeft  en ’t beste in je naar 
boven haalt. Dat sport en bewegen goed is voor je gezondheid, weten we allemaal. Maar sport 
is veel meer dan dat! Meer dan ooit voelen we de behoeft e om te bewegen en van sport te 
genieten. Sport doet iets met je’.

Meer informati e
Meer weten over de Nati onale Sportweek en alle acti viteiten? Kijk op www.nati onalesportweek.
nl of neem contact op met de Buurtsportcoaches Joyce van Tunen via 06-11271205 of 
jvantunen@teamsportservice.nl en Winnie Assendelft  via 0251-254740 of 
wassendelft @teamsportservice.nl. 

Nationale Sportweek



INFOPAGINA

Publicatie Castricum 23 september 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Hoocamp 27 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 11 september 
2020 (WABO2001801)
Breedeweg 45 in Castricum, het bouwen van 5 recreati ewoningen en een indoor speelruimte, 
datum ontvangst 12 september 2020 (WABO2001807)
Heemstederweg (secti e H152) in Castricum, het realiseren van een weidevogelgebied, datum 
ontvangst 12 september 2020 (WABO2001806)
Tulpenveld 2 in Limmen, het gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning  
(WABO1801440), datum ontvangst 16 september 2020 (WABO2001834)
Uitgeesterweg 1b in Limmen, het veranderen van de winkel, datum ontvangst 16 september 
2020 (WABO2001827)
J.J. van Nesstraat 5 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 15 
september 2020 (WABO2001826)
Tine Marcushof 17 in Castricum, het wijzigen van de bestemming, datum ontvangst 17 
september 2020 (WABO2001845)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Dronenlaantje 3, het vergroten van de woning, verzenddatum 17 september 2020 
(WABO2001401)
Uiterdijk 5 in Akersloot, het wijzigen van de uitweg, verzenddatum 16 september 2020 
(WABO2001487)

Arnoldsonstraat 7 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, 
verzenddatum 11 september 2020 (WABO2001734)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het uitvoeren van reparati e aan het voetpad, verzenddatum 
15 september 2020 (WABO2001550)
Pagenlaan 9 a in Limmen, het plaatsen van een nieuw kozijn, verzenddatum 16 september 
2020 (WABO2001619)
Geesterduin 31 a in Castricum, het wijzigen van de entree Oost WC Geesterduin, 
verzenddatum 18 september 2020 (WABO2001462)
Heereweg 73c in Castricum, het wijzigen van de dakbedekking, in afwijking van eerder 
verleende vergunning, verzenddatum 16 september 2020 (WABO2001622)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Meerweg 11 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel (linkerzijgevel) en het veranderen 
van de kapconstructi e, verzenddatum 11 september 2020 (WABO2001332)
Dusseldorperweg 76 in Limmen, het verplaatsen van het inpandige koorhek, verzenddatum 
16 september 2020 (WABO2001475)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
Plaatsen hijskraan Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum op maandag 5 oktober 2020. De 
weg is de gehele dag afgesloten. Als de werkzaamheden niet binnen 1 dag klaar zijn dan is er 
een uitloop tot en met dinsdag 6 oktober 2020, verzenddatum 16 juli 2020 (APV2000381)

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

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

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

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Modelwoning Limmen met veel belangstelling bekeken
Alles zit erop en eraan: een badkamer, een keukenblok en een pretti  ge leefruimte. In de tweede 
week van september hebben verschillende groepen belangstellenden de modelwoning in 
Limmen bekeken. 

De gemeente Castricum heeft  te maken met woningnood. De modelwoning van 27 m2 dient 
als voorbeeld voor een woning die mensen op korte termijn, als de woningen eenmaal zijn 
gerealiseerd, ti jdelijk onderdak kan bieden. 

Modelwoning geeft  goed beeld van ti jdelijk wonen
Voordat het college van de gemeente defi niti ef besluit over de plannen voor ti jdelijke woningen, 
is het belangrijk dat alle betrokkenen een goed beeld hebben van een ti jdelijke woning. 

In gesprek met betrokkenen
De gemeente Castricum praat de komende 
ti jd verder met alle betrokkenen om goed 
in kaart te brengen welke wensen en 
verwachti ngen er rondom ti jdelijk wonen 
bestaan. 

Meer informati e
Wilt u meer weten over ti jdelijke woningen 
in Castricum, kijkt u dan op de projectpagina op de website van de gemeente: 
www.castricum.nl/plannen-en-projecten/ti jdelijke-woonruimte.
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Afscheid Folkert Schoorl 
bij AH Castricum
Castricum - Hij is één van de be-
kendste gezichten geworden van 
de vestiging van Albert Heijn 
in winkelcentrum Geesterduin: 
Folkert Schoorl.  Vaste klanten 
noemden hem wel de Harry Pie-
kema van Castricum. Het winke-
lend publiek zal hem echter bin-
nenkort in deze winkel moeten 
missen. Na een dienstverband 

van ruim tien jaar neemt hij af-
scheid. Folkert gaat binnen het 
concern een nieuwe uitdaging 
aan en zal zijn loopbaan daarom 
elders binnen het bedrijf voort-
zetten. Op vrijdag 25 september 
van 13.00 tot 22.00 is zijn laatste 
werkdag. Dan zal hij afscheid ne-
men van de klanten en van zijn 
collega’s. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe marktmeester werkt zich in
Castricum - De ondernemers van 
de Castricumse markt en ook de 
horecaondernemers hebben af-
scheid genomen van Ed Stuijt, die 
maar liefst elf jaar namens de ge-
meente als marktmeester actief 
is geweest. Intussen is de nieuwe 
marktmeester zich al fanatiek aan 
het inwerken. Hij heeft al groten-
deels kennis gemaakt met de am-
bulante handel. We hebben het 
hier over Bart Lengers, die sinds 
maandag 7 september in functie 
is als marktmeester. Hij is afkom-
stig uit de kop van Noord-Holland, 
is getrouwd en in het rijke bezit 
van twee kinderen.

Voordat hij naar Castricum kwam, 
is hij elf jaar werkzaam geweest bij 
het Rotterdamse vervoerbedrijf 
RET. Uiteindelijk was de heimwee 
naar het Noord-Hollandse oorzaak 
van zijn terugkeer. Bart is al twee 
jaar als BOA werkzaam in de ge-
meente Castricum en doet dat 
met zeer veel plezier. ,,In Castri-
cum ben ik in een andere wereld 
terecht gekomen, met vriendelijke 
bewoners, een soort warm bed-
je”, volgens Bart. Aanvullend: ,,Vrij-
dag bestaat mijn werk uit het rei-
len en zeilen van het marktgebeu-
ren, wat overigens goed bevalt. 
Het is een leuk wereldje waar gro-

te monden heel kleine hartjes blij-
ken te zijn.” Er kan naar zijn mening 
wel wat geschoven worden op de 
markt en wat aanvulling komen. 
,,Het enige probleem zijn de �et-

sers op die marktdag en zeker niet 
alleen kinderen”, sluit Bart Lengers 
af. Op de overige werkdagen zijn 
er voor Bart BOA-werkzaamhe-
den in de gemeentelijke kernen 

Castricum, Akersloot, Limmen en 
ook nog Uitgeest in het BUCH-ka-
der. Castricum kan veel plezier be-
leven aan Bart Lengers, zo is de in-
druk. (Tekst en foto: Aart Tóth)

Van links naar rechts: marktmeester Bart Lengers, woordvoerder ambulante handel Dirk-Jan Groen en assi-
stent-BOA Sebastian Verhage.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

Het Nederlands Film Festival
vrijdag 25-09  20.00 uur

Buladó
zaterdag 26-09  20.00 uur

Kom hier dat ik u kus
zondag 27-09  15.15 uur

I.M.
zondag 27-09  20.00 uur

De Dick Maas Methode
maandag 28-09  20.00 uur
Buiten is het feest
dinsdag 29-09  20.00 uur

Marionette
woensdag 30-09  20.00 uur

De Vogelwachter
vrijdag & zaterdag 15.15 uur

zondag & woensdag 19.30 uur
Love Sarah

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zondag 15.45 uur  dinsdag 19.30 uur

Été 85
zaterdag 15.45 uur  maandag 19.30 uur

Misbehaviour
donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur 

Tenet
zaterdag & zondag 12.30 uur

Scoob! (NL)
zaterdag & zondag 13.00 uur

Trolls WereldTour

Programma 24 september t/m 30 september

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

Nederlands Film Festival
Bioscoop Corso staat de komen-
de week geheel in het teken van 
het Nederlands Film Festival. 
Jaarlijks wordt dit evenement aan 
het begin van de herfst in Utrecht 
georganiseerd, maar dit jaar komt 
het vanuit die stad naar iedereen 
toe. Je beleeft een hele reeks pu-

bliekspremières dus in de komen-
de week gewoon om de hoek. 
Maar liefst acht nieuwe Neder-
landse speel�lms in diverse gen-
res staan in bioscoop Corso ge-
programmeerd. Hieronder lich-
ten we één van die acht �lms na-
der toe.

In La Cañada Real, een sloppen-
wijk net buiten Madrid, loopt de 
spanning op wanneer de bewo-
ners te horen krijgen dat ze hun 
zelfgebouwde huizen moeten 
verlaten. Het land waarop ze wo-
nen is verkocht. David, vader van 
het gezin en een hardwerkende 
schroothandelaar, wil niet bij de 
pakken neerzitten en zoekt naar 
een oplossing binnen het bu-
reaucratische systeem. Maar zijn 

La Última 
Primavera

vrouw, de altijd vrolijke Augusti-
na, weet zich van wanhoop geen 
raad. Ook de jongere leden van 
de familie, oudste zoon David, 
schoondochter Maria en de jonge 
Alejandro (9) worstelen met het 
besef dat binnenkort alles gaat 
veranderen. La Última Primavera 
is aangrijpend sociaal-realistisch 
drama en een intiem portret van 
de Spaanse familie Gabarre Men-
doza. De �lm is het speel�lmde-
buut van de Nederlands-Spaan-
se �lmmaker Isabel Lamberti die 
eerder twee broertjes uit de Men-
doza familie �lmde in haar afstu-
deer�lm Volando Voy (2015).

Nina Kroesen exposeert in Witte Kerk
Castricum - Kunstenares Nina 
Kroesen schildert landschappen 
en mensen. De schilderijen van de 
Castricumse zijn kleurrijk en liggen 
tussen abstract en �guratief in. Ze 
schildert voornamelijk met acryl op 
doek, maar maakt ook gebruik van 

mixed media en druktechnieken. 
Op een intuïtieve manier laat ze 
vanuit toevalstechnieken nieuwe 
beelden ontstaan die uitnodigen 
om erin rond te dwalen. Het werk 
van Nina Kroesen is op 26 en 27 
september te zien in de Witte Kerk 

aan de Heerenweg 32 te Heiloo. Te-
gelijk kan het publiek ook beelden, 
tekeningen en schilderijen van di-
verse andere kunstenaars bewon-
deren. De openingstijden zijn van 
11.00 tot 16.00 uur en de toegang 
is gratis. (Foto: aangeleverd)

Nationale Grote Clubactie
Dertien verenigingen
in Castricum verkopen loten

Ruim 300.000 clubleden van 
5.300 verenigingen gaan door 
heel Nederland op pad om loten 
te verkopen. Het is belangrijk 
dat dit verantwoord gebeurt. 
Daarom heeft de Grote Clubac-
tie naast het bekende verkoop-
boekje een aantal digitale ver-

koopmethoden ontwikkeld. 
Met deze digitale mogelijkhe-
den kunnen de koper en de ver-
koper op een veilige afstand van 
elkaar blijven staan. Zo kunnen 
loten worden gekocht door het 
scannen van een QR-code of het 
delen van een link via e-mail, so-

ciale media en WhatsApp.

80% van de opbrengst 
gaat naar de club
Al vanaf 1972 spant de Natio-
nale Stichting Grote Clubactie 
zich in voor het verenigingsle-
ven. Van elk verkocht lot van € 
3,- gaat 80%, dit is € 2,40 direct 
naar de clubkas. Met het overi-
ge bedrag organiseert de Gro-
te Clubactie de loterij. Door mee 
te doen aan de Grote Clubac-
tie worden de lokale verenigin-
gen dus direct ondersteund. 
Ook maken de deelnemers van 
de loterij kans op een van de ve-
le prijzen, waaronder de hoofd-
prijs van 100.000 euro. Daar-
naast is de prijzenpot verhoogd 
van 32.000 naar 332.000 prijzen 
en daarmee is de winkans nu 1 
op 10!

Meedoen kan nog steeds
Verenigingen halen met deze 
actie al snel een bedrag tussen 
de duizend en vijftienduizend 
euro op. Als een vereniging in 
(de omgeving van) de gemeen-
te Castricum nog wil meedoen, 
is dat mogelijk. Kijk op www.
clubactie.nl voor informatie of 
bel: 013 4552825. (Foto: Grote 
Clubactie)

Castricum - Afgelopen zaterdag zijn dertien verenigingen in de 
gemeente Castricum gestart met de verkoop van loten. Via de Na-
tionale Grote Clubactie willen ze extra inkomsten ophalen. Dit 
is hard nodig. Ook in het verenigingsleven heeft de coronacrisis 
diepe sporen nagelaten. De normaal druk bezochte evenementen 
zijn afgelast en de kantines waren lange tijd gesloten. Veel ver-
enigingen hebben hierdoor te maken met een begrotingstekort.

Hulp aan mensen met autisme
Regio - MEE & de Wering biedt 
een helpende hand aan iedereen 
die (tijdelijke) ondersteuning no-
dig heeft, zodat zij (weer) kunnen 
meedoen in de samenleving. Bin-
nenkort starten diverse projecten 
die gerelateerd zijn aan het the-
ma autisme. Volwassenen die zelf 
de diagnose autismespectrum-
stoornis (ASS) hebben gekregen, 
zijn welkom voor ondersteuning. 
Ook begeleidt MEE & de Wering 
de naasten van iemand met au-
tisme. Daarnaast is er een speci-
ale lotgenotenbijeenkomst voor 
vrouwen met autisme.

Mindfulness is een methode die 
kan helpen om beter met stress 
om te gaan en meer rust in het 
hoofd te krijgen. Door de oefenin-
gen leert men om de aandacht te 
verleggen, minder te piekeren, 
gedachten los te laten en meer 

contact te krijgen met het eigen 
lichaam. De cursus mindfulness 
wordt aangeboden aan volwas-
senen met ASS die wonen in Cas-
tricum, Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen. Men kan kiezen uit een 
individuele sessie van negen bij-
eenkomsten en een groepsbij-
eenkomst van elf sessies. Vooraf 
zal een intake plaatsvinden. De 
groepsbijeenkomst zal op woens-
dag van 14.30 tot 17.00 uur zijn 
en start op 18 november. De indi-
viduele sessies vinden plaats op 
afspraak. Deelname kost 15 eu-
ro. De locatie is het pand van MEE 
& de Wering aan de Laan van As-
sumburg 97 te Heemskerk.

Uitleg over autisme
Als je familie, collega of leer-
kracht bent van iemand met au-
tisme, is het vaak lastig om aan te 
voelen wat diegene precies be-

leeft. In één of meerdere gesprek-
ken geeft MEE & de Wering uitleg 
over hoe autisme iemands leven 
kan beïnvloeden en hoe je hier 
het beste mee om kunt gaan. De-
ze gesprekken zijn geheel koste-
loos. Ze kunnen desgewenst ook 
op locatie worden gevoerd.

Lotgenotencontact
Vrouwen bij wie autisme is vast-
gesteld en die hierover met lot-
genoten willen praten, zijn elke 
tweede maandag van de maand 
welkom. Ze kunnen elkaar dan 
tussen 15.30 en 17.00 uur ont-
moeten en ervaringen met elkaar 
delen. Deze maandelijkse bijeen-
komsten starten op 9 november. 
Deelname is gratis. Kijk op www.
meewering.nl voor meer informa-
tie. Aanmelden kan zowel per e-
mail (info@meewering.nl) als te-
lefonisch (088 0075000).

De Kleine Vuurtorenwachter
in Theater Koningsduyn

Stel je voor: je opa is vuurtoren-
wachter en als kleinkind mag je ie-
dere dag in de vuurtoren zijn, zoals 
Sylke. Zijn opa weet alles over sche-
pen, de sterren, de zee en verre ein-
ders. Wanneer opa doodgaat, mag 
Sylke op de vuurtoren passen. Maar 
dan gebeuren er ineens wonderlijke 
dingen. Sylke heeft het gevoel dat hij 
een opdracht krijgt, maar van wie? 
Hij moet de zee op, een reis maken 
naar het koude noorden, maar waar-
om? Heeft het met zijn opa te ma-
ken? En wat wil die walvis van hem?

Sprookjesachtig
Valentijn Productiehuis maakt war-
me, knusse voorstellingen, waarin 
positieve thema’s centraal staan, zo-
als moed, geloof in jezelf en vertrou-
wen. ‘De Kleine Vuurtorenwachter’ 
wordt verteld door twee spelers die 
het verhaal tot leven brengen met 
prachtige projecties. De sprookjes-
achtige setting en alle creatieve ver-
beeldingskracht op het doek, geven 
‘De kleine vuurtorenwachter’ ook 
de nodige humor en een dromeri-
ge lichtvoetigheid voor een hart-
verwarmend verhaal. Kaarten zijn 
via www.geesterhage.nl te bestel-
len. (Tekst: Marja Duin / Foto: Ruud 
Ploeg)

Castricum - Ook voor kinderen gaan de voorstellingen in Theater 
Koningsduyn weer door. Op zondag 27 september kunnen kinde-
ren vanaf 4 jaar genieten van ‘De Kleine Vuurtorenwachter’ van 
Valentijn Productiehuis. Deze hartverwarmende, sprookjesachti-
ge voorstelling begint om 14.00 uur.

Burendag:
Rommelmarkt in Henri Schuytstraat

Regio - Castricum - Zaterdag 
26 september is het Burendag. 
De Henri Schuytstraat viert dit 
met een rommelmarkt. Speciaal 
voor ‘Henri Schuyt Pakt Uit!’ ha-
len bewoners hun kleding, boe-
ken, speelgoed en curiosa te-
voorschijn om dit voor hun eigen 
deur te verkopen. De rommel-
markt vindt plaats tussen 12.00 
en 16.00 uur. Iedereen is van har-
te welkom. ,,Henri Schuyt pakt 
Uit! is voor ons een gezellige dag 
en een leuke manier onze kasten, 
schuren, zolders en kelders op te 
ruimen. Uiteraard nemen we voor 
deze editie extra maatregelen 
vanwege COVID-19”, zegt Marij-
ke Bos, bewoonster van de straat. 
(Foto: aangeleverd)
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KERKDIENSTEN
Zondag 27 september

Protestantse Kerk Castri-
cum. Clusiuscollege Oranjel-
aan 2 Castricum, 10.00 uur, pas-
tor Eveline Masetti en ds. Roel 
Knijff. Startzondag met kinder-
dienst.

R.K. St. Pancratiuskerk  
9.15 uur, pastoor Kaleab en di-
aken Marcel de Haas met voor-
zang. 

Evangeliegemeente Castri-
cum, Nieuw Geesterhage Gees-
terduinweg 3, 10.00 uur, Krijn 
de Jong.

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

Corneliuskerk Limmen, 10.00 
uur: Woord- en Communievie-
ring met zanggroep A. Voorgan-
ger: Pastor J. Olling. 

Protestantse Gemeente Lim-
men, aanvang 10.00 uur. Ds. H. 
Ruitenbeek.

Zaterdag 26 september

Corneliuskerk Limmen, 19.00 
uur: Meditatieve viering met 
vocaal ensemble. Voorganger: 
Pastor J. Olling

Maandag 28 september

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. Taizé-
avondgebed.

Avond-, nacht- en weekend-
dienst

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, in het weekend tot 
maandag 8.00 uur en op feest-
dagen: Huisartsenpost Bever-
wijk in het Rode Kruis Zieken-
huis, alleen volgens telefoni-
sche afspraak: 0251-265265. Bij 
contact met de post wordt ge-
vraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

Waarneming

Op werkdagen is er een on-
derlinge waarneemregeling 
voor en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. Maar-
el en Mohammadnia. Info via 
websites, deurposter en tele-
foonbandjes.

HUISARTSEN
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Akersloot - Een bewoner van 
de Martin Luther Kinglaan waar-
schuwde vrijdagmiddag om 
16.20 uur de politie, nadat hij 
naar eigen zeggen drie jonge 
inbrekers bij de buren had be-
trapt. Omdat de man het drie-
tal achterna zat, stuurde de 
politie meerdere eenheden 
die kant op. Ook een toeval-
lig in de buurt vliegende po-
litiehelikopter kwam ter assi-
stentie naar Akersloot. Na kor-
te tijd kon de politie op aanwij-
zing van de melder en getuigen 
drie jongens oppakken. Ze wer-
den overgebracht naar het po-
litiebureau in Alkmaar. Daar-
na stelden agenten een onder-
zoek in bij de betre�ende wo-
ning. Al snel bleek dat van een 
inbraak geen sprake was. De 
jongens hadden alleen op het 
pad naast de woning gelopen. 
Of ze ook daadwerkelijk de wo-
ning wilden binnen gaan, is niet 
helemaal duidelijk geworden. 
De woning wordt bewoond 
door een oudere heer die al va-
ker overlast heeft ervaren van 
een groepje jongeren. Zijn bu-
ren houden daarom en oogje in 
het zeil. De jongens in de leef-
tijd van 14 en 16 jaar, allen uit 
Akersloot, werden door hun ou-
ders opgehaald.

Geen inbraak, 
wel tumult

Amber (16) hoopt de reis
van haar leven te maken

Henk de Reus

Amber is laaiend enthousiast als 
zij over de reis vertelt. ,,De reis 
wordt geregeld door ‘Masterskip’. 
Dit is een organisatie die wereld-
reizen onder schooltijd aanbiedt 
aan jongeren. Zo’n reis maak je 
op het zeilschip ‘de Wylde Swan’, 
samen met minstens 25 andere 
leerlingen. Je vaart dan bijvoor-
beeld in vijf weken van Martini-
que naar verschillende Caribische 
eilanden. Onderweg gaat school 
gewoon door. Je besteedt zes da-
gen in de week vier uur per dag 
aan je lessen en huiswerk. Er va-
ren ook docenten mee op de 
boot, dus als je een vraag over de 
lesstof hebt kun je deze aan hen 
stellen. Tijdens de reis leer je over 
marine biologie en het leven op 
zee, maar ook over zeilen en navi-
geren op basis van de sterren. We 
lopen ook stage bij de beman-
ningsleden en iedereen helpt 
mee met het huishouden op het 

schip zoals schoonmaken en ko-
ken.”

Microplastics
Het avontuurlijke trekt Amber 
aan, maar ze is ook leergierig. 
Zo wil ze tijdens de reis onder-
zoek doen naar de concentratie 
microplastics op verschillende 
plekken in het Caribisch gebied. 
,,Plastic afval dat in de oceaan te-
recht is gekomen wordt onder in-
vloed van het zoute zeewater, de 
UV-straling van de zon en ande-
re factoren langzaam afgebroken 
tot steeds kleinere stukjes, waar-
door er uiteindelijk microplas-
tics ontstaan. Microplastics zijn 
zo klein dat het bijna overal in te-
recht komt. Tijdens mijn Master-
skip-reis neem ik op verschillen-
de Caribische eilanden een mon-
ster van het zand mee. Na mijn 
reis zal ik de microplastics van het 
zand scheiden. Vervolgens zal ik 
dit onder de microscoop bekijken 
en bepalen hoeveel plasticdeel-

tjes er per 100 gram zand aanwe-
zig zijn. Als ik dit van alle eilanden 
heb gedaan kan ik zien waar de 
grootste concentratie microplas-
tics aanwezig is. Misschien wordt 
er wel een bepaald patroon dui-
delijk, of zie ik iets anders dat op-
merkelijk is. Zou het zo zijn dat de 
stranden van grotere, toeristische 
eilanden een hogere concentra-
tie microplastics bevatten? Ik ben 
benieuwd!”

Sponsors
De reis kost €6.450. Dit is nog 
even een dingetje voor Am-
ber, waarover ze al heeft nage-
dacht. Zelf heeft ze al veertig pro-
cent van het bedrag bij elkaar via 
spaargeld, een krantenwijk, ou-
ders en familie. De rest hoopt zij 
via sponsorgeld binnen te ha-
len. Maar hoe denkt zij deze voor 
zich te kunnen winnen? Amber: 
,,Ik wil sponsors een tegenpresta-
tie bieden. Van de grootste spon-
sor wil ik het logo gedurende de 
reis hoog in de mast van het schip 
hangen. Ook zal ik sponsors een 
‘shout out’ geven op mijn social 
media. De grootste sponsor geef 
ik persoonlijk een rondleiding op 
het schip ‘De Wylde Swan’. Hierbij 

kunnen foto’s worden gemaakt 
die op mijn website en op die 
van de sponsor geplaatst kunnen 
worden. Ik wil tijdens de reis we-
kelijks een blog schrijven en zal 
de krant vragen om deze te plaat-
sen. Hierin zal ook wel eens de 
naam van een sponsor worden 
genoemd.

Ik ben ook bezig met een artikel 
in het tijdschrift ‘Zeilen’. Na a�oop 
van de reis houd ik op school een 
aantal presentaties waarbij ik op 
het eind alle sponsors zal noe-
men die mij hielpen om mijn 
droom waar te maken. Voor de 
écht grote bedrijven, die ik zelf 
nog per mail of per telefoon be-
nader, heb ik een apart pakket 
met tegenprestaties.”

Aan enthousiasme, creativiteit 
en wilskracht ontbreekt het Am-
ber niet en over het plan van aan-
pak is goed nagedacht. Nu maar 
afwachten of sponsors zich mel-
den. Zij kunnen Amber bereiken 
via ambervanwell@gmail.com. 
Het hele verhaal is op Amber’s 
website https://ambersmasters-
kipreis.jouwweb.nl terug te vin-
den.

Castricum - Amber van Well zit in klas 5 vwo van het Jac P. Thijsse 
College. Van 12 februari tot 18 maart maakt zij een zeilreis door 
het Caribisch gebied. Terwijl het schoolwerk op de boot doorgaat 
leert zij veel over het leven op zee en doet zij onderzoek. Aan de 
reis hangt een �ink prijskaartje. Sponsors zijn dan ook welkom.

Amber hoopt het resterende deel van de kosten van de reis via sponsorgeld binnen te halen.

Week tegen Eenzaamheid/Week van de Ontmoeting

Vorig jaar lanceerde de gemeen-
te Castricum in samenwerking met 
Welzijn Castricum het Steunpunt 
Eenzaamheid (www.steunpunteen-
zaamheid.nl/castricum). Toen wer-
den acht ambassadeurs voorgesteld 

die zich samen met de professio-
nals inzetten voor dit maatschappe-
lijk probleem. Inmiddels zijn we een 
jaar verder en is er veel gebeurd. We 
zien dat eenzaamheid in alle lagen 
van de bevolking voorkomt; jong 

en oud, moeders en vaders met een 
gezin, mensen met of zonder baan, 
mensen die gescheiden zijn, stu-
denten en nieuwkomers. Ook be-
treft het mensen met een beperking 
en mensen met een chronische en/
of psychische ziekte. Maar ook wan-
neer het lijkt voor de buitenwereld 
dat je alles voor elkaar hebt kun je je 
soms van binnen erg alleen of een-
zaam voelen. Het is een emotie die 
bij het leven hoort en die vaak van-
zelf weer over gaat. Toch rust er nog 
steeds een taboe op.
De doelstelling van de gemeente, 
die zich hier de komende vier jaar 
actief voor inzet, is dan ook; bespre-
ken en doorbreken. In de week van 1 
tot 8 oktober vinden op verschillen-
de plaatsen in Limmen, Akersloot 
en Castricum kleine bijeenkomsten 
plaats. Een overzicht hiervan staat 
volgende week in deze krant. Als 
symbolische en ludieke actie lan-
ceren we deze week; Zwaaien voor 
een glimlach. In de komende maan-
den zullen in Castricum, Akersloot 
en Limmen op verschillende loca-
ties Zwaaistenen worden geplaatst. 
De opdruk op de stenen is tijdelijk 
en zal binnen een aantal maanden 
weer weg zijn. Naar elkaar zwaaien 
betekent even contact, elkaar zien 
staan, verbinding, glimlachen, ge-
zelligheid en heel veel meer. Het is 
een powergebaar!
Wethouder Falgun Binnendijk zal op 
30 september om 15.00 uur de eer-

ste steen lanceren bij het medisch 
centrum in Limmen. In Limmen lig-
gen in totaal zes stenen, in Akersloot 
acht en in Castricum twaalf. Ieder-
een wordt uitgenodigd om volgen-
de week de route te lopen en mee 
te doen door naar elkaar te zwaai-
en, elkaar te groeten of een praatje 
te maken. Verschillende klassen van 
de basisscholen gaan de routes lo-
pen. Scan de QR-code en zie waar 
de zwaaistenen liggen. De wandel-
kaartjes zijn vanaf 25 september af 
te halen bij Welzijn Castricum en zijn 
ook vanaf de website www.welzijn-
castricum.nl te downloaden In Lim-
men liggen de wandelkaartjes bij 
Albert Heijn, Deen en Full of Life. In 
Akersloot liggen de wandelkaartjes 
bij Deen.
Nodig iemand uit door samen de 
route te gaan wandelen volgende 
week; onderweg staat er op verschil-
lende plekken ko�e klaar! Daarover 
meer volgende week in deze krant.

Castricum - Volgende week start de landelijke week tegen Een-
zaamheid. Deze week loopt van 1 tot en met 8 oktober. In Cas-
tricum wordt de week omgedoopt naar de Week van de Ontmoe-
ting. Vooral in deze tijd van corona is het �jn en goed dat we el-
kaar zien en ‘op afstand’ kunnen ontmoeten.
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Kernwoorden bij verduurzaming bestaande bouw:

Kosten van verduurzamen en ontzorgen van inwoners

Ans Pelzer

Het eerlijke verhaal: het gaat niet 
alleen om verduurzamen, ook 
om comfort, om woningonder-
houd en het vraagt investerin-
gen van huizenbezitters. Het kan 
per huishouden wel degelijk gaan 
om grote bedragen. Daar komen 
burgers die aan de slag gaan met 
hun eigen woning rap achter. Niet 
gehinderd door enige technische 
kennis van zaken ging ook ik aan 
het werk. Het kost een paar cen-
ten, maar verduurzamen moet, 
meende ik. Maar zeker ook: het 
is in de winter domweg koud in 
mijn huiskamer met dertig jaar 
oud dubbel glas. Een heel aan-
gename bijkomstigheid: nadat ik 
mijn bovenverdieping eerder uit-
gerust had met isolerend glas en 
nieuwe kozijnen had ik veel min-
der last van de vliegtuigherrie. 
Jeroen Slot van de VVD-fractie 
in Castricum voegt daar aan toe: 
,,Onderhoud plegen aan je huis 
moet je toch. Soms na twintig 
jaar - de CV ketel - en voor grote-
re zaken na dertig tot veertig jaar. 
Dan is er veel aan vernieuwing 
toe. Mogelijk moet dat dan nu 
wat eerder. Misschien zijn we ook 
wel wat verwend met lage kosten 
voor gas. Uiteindelijk betalen we 
allemaal in de vorm van belastin-

gen voor de verduurzaming. Wij 
zijn niet de partij die voorop zal 
lopen als het gaat om subsidies, 
maar soms is het nodig omdat de 
kosten anders niet te dragen zijn 
voor een groep.”

De verbouwing van Nederland
Tot 2050 moeten ruim zeven mil-
joen woningen van het aardgas 
af. Een enorme operatie. Volgens 
Herman Verhagen, adviseur ener-
gietransitie bij HVC, is dit een uit-
vloeisel van het Klimaatakkoord 
van Parijs (2015) en van het be-
sluit om te stoppen met de aard-
gaswinning in Groningen. ,,Het 
vervangen van aardgas in wonin-
gen door andere warmtebronnen 
vindt plaats onder regie van lo-
kale overheden. Eerst zal de ge-
meente beleid vaststellen. Daarna 
gaat men het beleid wijk voor wijk 
en stapsgewijs uitvoeren. Wonin-
geigenaren worden niet aan hun 
lot overgelaten, maar krijgen op 
allerlei manieren ondersteuning 
aangeboden. Uitgangspunt is 
dat iedereen die mee móet in de 
warmtetransitie, ook mee kán.” 
Volgens Verhagen worden daar-
voor momenteel allerlei nieuwe 
regelingen en instrumenten ont-
wikkeld, met name door de lan-
delijke overheid. ,,Uitgangspunt 
is dat het aardgasvrij maken van 

woningen betaalbaar moet zijn 
voor huurders en woningeigena-
ren. Gemeenten moeten komen-
de jaren goed in de gaten houden 
of er toch niet inwoners zijn die �-
nancieel in de knel komen. Uit on-
derzoek weten we namelijk dat in 
Nederland één op de zeven huis-
houdens kwetsbaar is voor ‘ener-
giearmoede’. Ze hebben moeite 
om hun energierekening te beta-
len of zetten de verwarming zo 
laag dat iedereen het koud heeft 
en het niet meer comfortabel wo-
nen is. Het is een uitdaging voor 
gemeenten om in de gaten te krij-
gen welke de kwetsbare groepen 
zijn.”

Voor�nanciering
De investeringen kosten veel 
geld? De Castricumse wethouder 
Falgun Binnendijk reageert:,,Ja, 
dat klopt. Voorheen ging het met 
de zonnepanelen erover om die 
onrendabele top te �nancieren. 
De mensen stonden in de rij. Nu 
zijn zonnepanelen al veel goed-
koper geworden. Misschien is dat 
met isolatie ook zo, dat het steeds 
goedkoper wordt, maar daar 
zijn we nog niet. Mijn zorgen zit-
ten bij de lage- en de middenin-
komens. De groep middeninko-
mens is heel groot in Castricum. 
De groep die, laten we het maar 

‘hard werkend Nederland’ noe-
men, het heel moeilijk gaat krij-
gen. Dan zou je op termijn moe-
ten gaan denken over bijvoor-
beeld voor�nancieringsmogelijk-
heden en mogelijk andere rege-
lingen, ook vanuit de lokale over-
heid. Daar denken we over na.”

Kleine bijdrage 
aan isolatiemaatregelen
,,We hebben al een gemeente-
lijke regeling voor woningeige-
naren. Dat gaat om een bedrag  
van 70 euro om isolatiemaatre-
gelen te nemen. Zoals folie achter 
de verwarming, brievenbusiso-
latie, een tochtstrip, of spaarlam-
pen indraaien. Net voor het uit-
komen van deze krant werd be-
kend dat deze regeling uitgebreid 
wordt naar alle - ook grote - isola-
tiemaatregelen en met terugwer-
kende kracht vanaf januari 2020. 
Klein bier? Binnendijk: ,,Ja, maar 
toch mooi meegenomen.” Deze 
eenmalige RRE-subsidie van 70 
euro per woningeigenaar (geen 
huurder) kan via www.duurzaam-
bouwloket.nl/rre-castricum wor-
den aangevraagd.

Rijksregeling voor subsidiering 
energiemaatregelen
Ik hoor veel gemopper over de 
complexiteit van die regeling? 
,,Ja, dat is een rijksregeling en 
dat vergt wat administratie, maar 
dat ligt niet in handen van de ge-
meente.” (zie: www.duurzaam-
bouwloket.nl). De mensen met 
wie ik spreek, zijn het over twee 
dingen roerend eens. Verduurza-
men moet. ,,Niets doen is geen 
optie”, meent Jeroen Slot. Ver-
schillende inzichten zijn er wel, 
wanneer het gaat om het tempo 
en de weg van de veranderingen. 
Ook eensgezindheid is er over dat 
er veel meer moet en kan gebeu-
ren om inwoners te helpen bij het 
verduurzamen. Jeroen Slot van de 
VVD: ,,Bij huishoudens met ener-
giearmoede kan het helpen om 
een energiecoach in te schakelen. 
Daarvoor zie ik wel een rol voor 
CALorie (de lokale energie coöpe-
ratie In samenwerking met de ge-
meente)”.

Piet Geerke van CALorie weet te 
melden dat  er al een �ink aantal 
Energiecoaches actief zijn. Helaas 
is dat in de coronatijd even lastig. 
En ook CALorie biedt in het ka-
der van de door wethouder Bin-
nendijk genoemde subsidie twee 
gratis diensten. ‘Eerste Hulp bij 
Energiebesparing’ is een nieuwe 
dienst van CALorie waarbij bewo-
ners worden geholpen met klei-
ne maatregelen. Of men kan een 

warmtescan laten maken (alleen 
in de winter). Met zo’n warmte-
scan kun je de warmtelekken in je 
huis zichtbaar maken. We hebben 
in Castricum 16.000 woningbezit-
ters, dus er is nog wel werk aan de 
winkel.” Van Piet Geerke mag het 
wel wat sneller gaan met die ver-
duurzaming: ,,CALorie legt zich 
erop toe om mensen persoonlijk 
te woord te staan en te helpen 
met de verduurzaming van hun 
huis.” (zie: www.calorieenergie.nl).

Wijkaanpak
De zogenoemde wijkaanpak valt 
bij iedereen in de smaak. Wethou-
der Falgun Binnendijk: ,,Wijkaan-
pak om gezamenlijk huizen te iso-
leren. Je kunt je dan voorstellen 
dat je gaat isoleren met een (deel 
van) de hele straat. Dan wordt het 
alweer goedkoper. We hebben 
bijeenkomsten gehouden in 2019 
in Noordend en de Oranjebuurt. 
De zaal zat vol. Iedereen krijgt een 
brief en dan gaan mensen met el-
kaar praten. Dat waren ook heel 
positieve bijeenkomsten. Veel 
mensen zijn zonnepanelen gaan 
afscha�en en/of isolatiemateriaal 

en daar blijven we mee doorgaan, 
dit najaar weer.” De kracht van het 
collectief en bewoners die zelf 
aan de slag gaan, zo bepleit CALo-
rie het al jaren. Falgun Binnendijk: 
,,Met brede infoacties wordt het 
een stukje goedkoper. Die acties 
organiseren we ook samen met 
CALorie. CALorie is een belangrij-
ke partner. Ook wanneer het gaat 
om energiecoaches. Gezamenlijk 
gaan we in de wijken aan de slag.”

Piet Geerke: ,,Voor ons is het heel 
belangrijk dat inwoners volop 
mee kunnen denken en praten 
over hoe de aanpak wordt. Draag-
vlak van onderaf is van groot be-
lang. Wethouder Binnendijk wil 
nog kwijt: ,,We hebben een ambi-
tiedocument met het programma 
klimaat. Alles wat we als gemeen-
te doen rondom energie hebben 
we in dit programma vervat. Er 
wordt ook fors geïnvesteerd in de 
gemeenteorganisatie om dit alle-
maal mogelijk te maken. In okto-
ber gaan we daar in de gemeen-
teraden in de BUCH over pra-
ten. Dan ook meer over de eerste 
aardgasvrije wijken, daarna gaan 
we per wijk een uitvoeringsplan 
maken om te kijken welke wijk 
het meest kansrijk is om mee te 
beginnen.”

Onafhankelijke informatie
voor huiseigenaren
Bewoners een handje helpen 
met deugdelijke informatie is 
van groot belang. Dat heb ook 
ik ondervonden. Via de gemeen-
te kwam er iemand omdat ik be-
dacht had de muren te isoleren. 
De dame van die club komt even 
later weer naar binnen en zegt: 
,,Mevrouw, die muren zijn al ge-
isoleerd.” Oh… En.. Mazzel dat 
een bevriende buurman zich ver-
diepte in soorten glas en kozijnen 
en we gezamenlijk de leveranciers 
te woord stonden. Je kunt mij na-
melijk alles wijs maken over wat 
het kost en welk materiaal het 
moet zijn. Dus dat wordt nu ge-
regeld. Zoals veel wat oudere hui-
zen in Castricum heb ik een hou-
ten vloer. Doe maar van die lucht-
kussens, bedacht ik. 
Tijdens de zoektocht in de kruip-
ruimte (ja, rotwerk) klinken er on-
heilspellende kreten van bene-
den. ,,Oh jee, tjonge, jonge jonge, 
dat heb ik nog nooit gezien, nou, 
nou...” 
Bevreesd wacht ik totdat de mijn-
heer uit het luik stapt: ,,’t Is ver-
schrikkelijk. Zoiets heb ik nog 
nooit gezien.” ,,En nu?”, vraag ik ti-
mide. ,,Huis verkopen.” Dat heb ik 
toch maar niet gedaan.

Castricum - Onlangs verscheen een rapport van het planbureau voor de leefomgeving over het ver-
duurzamen van bestaande bouw. De krantenkoppen logen er niet om: ,,Verduurzamen eigen wo-
ning voor vrijwel niemand rendabel.” Er is wel wat af te dingen op die krantenkoppen, want in veel 
gevallen kan het wel rendabel. Maar de angel zit vooral in het begrip ‘woonlastenneutraal’. Dat wil 
zeggen: je verdient je investering in de duurzame verbouwing terug met een lagere energiereke-
ning. Dat is het streven van de regering. Het is een streven, geen garantie. Toch hebben politici ons 
te vaak wijsgemaakt dat het zo zal gaan. In werkelijkheid moeten burgers fors tot zeer fors investe-
ren om hun huis te isoleren en de huizen daarmee geschikt te maken voor een duurzame energie-
bron. Welke energiebron dat wordt, is nog vrijwel nergens bekend.

Falgun Binnendijk. (Foto: Gemeente Castricum)

Foto: Piet Geerke

Foto: Piet Geerke
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23 SEPTEMBER

Open dag voor pupillen van mi-
ni tot JO10 van 15.00 tot 16.00 
uur bij FC Castricum op Sportpark 
Noord End aan De Bloemen 71a 
te Castricum. Info via www.fccas-
tricum.nl. (Foto: aangeleverd)

26 SEPTEMBER
Schilderij maken van papieren 
bordjes voor kinderen 4-9 jaar van 
10.30 tot 12.00 uur in jongeren-
centrum Conquista aan de Kerk-
weg 50 te Limmen. Entreeprijs 1 
euro. Info via www.conquista.nl.

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

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

Voorstelling ‘De Kleine Vuurtoren-
wachter’ voor kinderen vanaf 4 
jaar door Valentijn Productiehuis 
om 14.00 uur in Theater Konings-
duyn aan de Geesterduinweg 3 te 
Castricum. Kaarten via www.gees-
terhage.nl. (Foto: Ruud Ploeg)

Optreden Elma Nijhuis Quartet 
met vibrafonist Peter de Gelder 

om 15.00 uur in restaurant De Ou-
de Keuken aan de Oude Parkweg 
117 te Bakkum. Toegang gratis. 
Info via www.deoudekeuken.net. 
(Foto: aangeleverd)

30 SEPTEMBER

Online workshop ‘Waar vind ik 
werk?’ door Bibliotheek Kenne-
merwaard en Verhelder Talent 
om 09.30 uur. Deelname is gra-
tis. Dit is de eerste van zes onli-
ne workshops. Info en aanmelden 
via www.bibliotheekkennemer-
waard.nl. (Foto: aangeleverd)

Luisteren naar en bespreken van 
klassieke muziek bij Toonbeeld 
Castricum. Vijfde van vijf ochten-
den onder leiding van Gert Floor. 
Dit keer aandacht voor Historia 
der Geburt Jesu Christi van Hein-
rich Schutz. Aanvang 10.00 uur. 
Aanmelden via www.toonbeeld.t

Wandeling door Castricum en om-
geving. Startpunt bij bezoekers-
centrum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 te Castricum. Er zijn twee 
routes, respectievelijk 3 tot 5 kilo-
meter en 7 tot 10 kilometer. In de 
even weken ook een route over 15 
kilometer, deze start bij het NS-
station van Castricum. Alle wan-
delingen starten om 10.00 uur. In-
fo via Charles Verstraete, telefoon-
nummer 0251 650742. (Foto: aan-
geleverd)

Vlieger maken voor kinderen 8-14 
jaar van 13.30 tot 17.00 uur in jon-
gerencentrum Conquista aan de 
Kerkweg 50 te Limmen. Info via 
www.conquista.nl.

Start Kinderboekenweek om 
10.00 uur via livestream op www.
kinderboekenweek.nl met optre-
den Kinderen voor Kinderen. Huis 
van Hilde om 15.00 uur in Bibli-
otheek Kennemerwaard aan de 
Geesterduinweg 1 te Castricum 
met een spannend verhaal over 
de tijd van Hilde voor kinderen 
6 tot 12 jaar. Entreeprijs 3,50 eu-
ro (ook voor ouders/begeleiders). 
Aanmelden via www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. (Afbeelding 
aangeleverd)

▲

Castricum - Een opmerkelijk voor-
val vorige week woensdag op het 
strand van Castricum. Iemand liet er 
de hond uit en schrok hevig toen die 
aan kwam lopen met een hand in 
zijn bek, compleet met horloge om 
de pols. De wandelaar waarschuwde 
de politie met de mededeling dat er 
een menselijke hand was gevonden. 

Agenten konden niet goed inschat-
ten of het daadwerkelijk een echte 
hand betrof. Het zag er in ieder ge-
val realistisch uit. Daarom hebben ze 
de hulp ingeroepen van een collega 
van de Forensische Opsporing. De-
ze collega kon vervolgens alle twijfel 
wegnemen. Het ging om een erg re-
alistisch nagemaakte hand.

Namaakhand leidt
tot consternatie

Castricum - Tijdens een feestelijke bijeenkomst op Johanna’s Hof 
heeft Ada Peters uit Castricum een militaire onderscheiding ont-
vangen. Dat gebeurde met het nodige militaire ceremonieel tij-
dens de viering van haar 95e verjaardag.

Alsnog militair lintje 
voor Ada Peters

Stafadjudant en Chef der Equipa-
ge van de Koninklijke Marine Jack 
Gouda was naar Castricum ge-
komen om aan mevrouw Peters 
het Ereteken voor Orde en Vrede 
uit te reiken. Die medaille had zij 
moeten krijgen na haar afzwaai-
en als Marva in 1950, maar in alle 
hectiek van die tijd was het daar 
niet van gekomen. ,,En tja, daar 
weten bij de Marine alles van, als 
er iets tussen wal en schip valt, 
dan zijn we het kwijt”, zei Gou-
da, die nog opmerkte dat uit de 
stukken van 1950 was gebleken 
dat Ada Peters haar diensttijd in 

toenmalig Nederland-Indië ,,op 
zeer goede wijze had verricht.” 
Hij noemde het dan ook niet 
meer dan terecht dat de ereme-
daille alsnog werd uitgereikt, sa-
men met een demobilisatie-in-
signe.

Namens de Vereniging van Ex- en 
Actief dienende Vrouwelijke Mili-
tairen der Koninklijke Marine wa-
ren voorzitter Kapitein-Luitenant 
ter Zee Diana Mensink (tweede 
van links op de foto) en Manuela 
Wibier aanwezig bij de uitreiking. 
(Foto: Annemieke de Vos)

Zaterdag eerste wedstrijd tegen DIOK:
CAS RC verkoopt kaarten 
voor de wedstrijd
Castricum - Het eerste team van 
de Castricumse Rugbyclub speelt 
aanstaande zaterdag om 15.00 
uur de eerste competitiewed-
strijd van dit seizoen tegen het 
Leidsche DIOK. 
Het seizoen begint dus met een 
topper, aangezien in het afgelo-
pen seizoen DIOK op de eerste 
en CAS op de derde plek in de 
competitie is geëindigd. Vanwe-
ge de maatregelen omtrent co-
rona en de verwachte belangstel-
ling is de Castricumse Rugbyclub 

genoodzaakt extra tribunes te 
plaatsen om iedere toeschouwer 
een zitplaats  te kunnen aanbie-
den. Om daarnaast iedereen die 
aanwezig is te kunnen registeren 
heeft de club besloten om kaar-
ten te verkopen voor deze wed-
strijd en voor de twee thuiswed-
strijden erna. 
De kaarten kosten 5 euro en 
zijn te bestellen via de site van 
de club (www.casrc.nl). De club 
hoopt op een massale opkomst 
voor deze topper.

Ummels verplettert 
persoonlijk record 
Castricum - Team Distance 
Runners (TDC) uit Castricum 
heeft deelgenomen aan het 
NK 10.000 meter in Leiden tij-
dens de Gouden Spike. Bo Um-
mels veroverde het zilver met 
een schitterend persoonlijk 
record en bemachtigd de 11e 
plaats op de Nederlandse al-
lertijdenlijst. Voor de meeste 
atleten was dit de laatste wed-
strijd van het seizoen en die 
werd goed benut; maar liefst 
zes atleten liepen harder dan 
ze ooit deden.

Bo Ummels en Lotte Krau-
se stonden aan de start van de 
10.000 meter, Ummels gold als 
één van de favorieten voor de 
Nederlandse titel. De race werd 
door een tempomaakster geleid 
richting een eindtijd van 32’00”. 
Ummels bleef rustig in de kop-
groep mee lopen, na het uit-
stappen van de tempomaakster 
versnelde Ummels om het tem-
po hoog te houden en sloeg de 
kopgroep volledig uit elkaar. De 
Unitas-atlete wist het tempo te 
handhaven en liep haar twee-
de helft sneller dan het eer-
ste. Alleen Jasmijn Lau wist op 
Ummels in te lopen en versnel-
de de laatste 500 meter naar 
goud, waarna Ummels genoe-
gen moest nemen met het zilver 
in een schitterend persoonlijk 
record van 32’25”41. Deze tijd 
is de 11e tijd ooit gelopen door 
een Nederlandse vrouw. ,,Ik ben 
erg tevreden over hoe de wed-
strijd verliep en dat ik het tempo 
na het uitstappen van de haas 
nog hoog kon houden. Dit geeft 
me veel vertrouwen voor de ma-
rathon van London over twee 
weken”, aldus een zeer tevreden 
Ummels.

Krause leidde de tweede groep 
en liep een hele sterke race. 
Krause �nishte in een zeer net-
te tijd van 34’45”47, ruim een 
minuut onder haar 10km PR op 
de weg. Drie persoonlijke re-
cords op de 800 meter In het 
hoofdprogramma liepen No-
ah Baltus, Bram Anderiessen en 
Britt Ummels. Bij de vrouwen 
was het Ummels die er met kop 
en schouders bovenuit stak. De 
atletenhuisbewoonster open-
de haar race erg vlot in 58 se-
conden. De tweede ronde was 
voornamelijk de schade be-
perkt houden en zelf doortrek-
ken. Ummels liep een zeer sterk 
laatste stuk en �nisht ruim vijftig 
meter voor de rest in een klein 
persoonlijk record van 2’02”61. 
Een klein kwartier later stond de 
mannen A-race gepland. Baltus 
liep een aanvallende race voor-

in het veld op de tweede positie, 
waarachter Anderiessen als der-
de het gat met Baltus probeerde 
dicht te lopen. Door de tempo-
maker werd hard geopend waar-
door het veld al snel op een lint 
getrokken werd. Door het hoge 
tempo werd er weinig ingehaald 
waardoor Baltus en Anderiessen 
als 2e en 3e �nishen in twee per-
soonlijk records van 1’48”72 en 
1’49”08. Een mooie stap van bei-
de mannen op de 800 meter.

In het voorprogramma liepen 
Twan Pormes en Brian Versluis 
in de B-race. Versluis, die de laat-
ste weken een mooie reeks van 
steeds snellere wedstrijden liet 
zien, was gebrand om te win-
nen. Versluis startte de eerste 
ronde behouden om daarna aan 
te kunnen zetten maar kwam 
net te kort voor de winst en 
werd 3e in een keurige tijd van 
1’53”08. Pormes kon geen pot-
ten breken en moest genoegen 
nemen met 1’55”47.

Spektakel in Wageningen
De verrassing van het weekein-
de was ongetwijfeld Edwin Sjer-
ps. Na een reeks van hele ster-
ke wedstrijden en persoon-
lijk records, was het voor de 
1500/5000-meterloper tijd om 
zich te testen op de 800 meter. 
Na vier jaar geen 800 meter te 
hebben gelopen was het voor 
de SAV-atleet even  wennen om 
op het hoge tempo diep te gaan. 
Met een harde sprint op het 
laatste rechte stuk wist Sjerps de 
800 meter te winnen in een per-
soonlijk record van 1’52”61. Een 
aantal uur later was het de beurt 
aan Mahadi Abdi Ali op de 5000 
meter. De man in vorm wist dat 
hij de wedstrijd zelf hard moest 
maken, door gebrek aan tegen-
stand. De Unitas-atleet ging 
weg op een eindtijd van net on-
der de 14 minuten, maar moest 
op drie kilometer wat toegeven 
op het tempo. In de laatste ron-
des zette Abdi Ali de knop om 
en versnelde hard naar een tijd 
net boven de veertien minuten. 
Met een tijd van 14’03”77 moest 
Abdi Ali genoegen nemen op 
een koude herfstavond. ,,Het 
was een mooie uitdaging
om solo een harde 5000 meter 
te lopen. Wegens de koude en 
winderige omstandigheden ben 
ik tevreden met 14’03”. Dit was 
een goede test voor volgend 
jaar, dan wil ik vaker een 5000 
meter lopen”, aldus Abdi Ali. Jes-
se Scheltema werd nipt tweede 
op de 1500 meter in een tijd van 
4’00”92. Thomas Lewis passeert 
net achter Scheltema de lijn in 
4’02”25.

Wie komt vocale groep 
Lady’s Voice versterken?
Regio - Een coronaproof oefen-
ruimte en een nieuwe dirigent. 
Lady’s Voice is klaar voor een 
nieuw seizoen. Nu nog nieuwe 
zangeressen!  Op dit moment telt 
Lady’s Voice elf vrouwen, woon-
achtig tussen Akersloot en Haar-
lem. De groep is op zoek naar 
nieuwe leden; alten maar vooral 
ook (hoge) sopranen.
Elke dinsdagavond oefent Lady’s 
Voice in Velsen-Noord. Vrouwen 
die een keer willen komen uitpro-
beren of ze het leuk vinden om lid 
te worden, zijn van harte welkom. 
Juist nu is een geschikt moment 

om in te stromen, omdat de repe-
tities onder leiding staan van een 
nieuwe dirigent en ook de oefen-
ruimte nieuw is. De eerste keer al-
leen komen luisteren is een mo-
gelijkheid, maar meteen mee-
doen kan ook. Op verzoek stu-
ren de dames van Lady’s Voice al-
vast de benodigde informatie van 
de te zingen stukken toe. Kijk op 
www.ladysvoice.nl voor meer in-
formatie, stuur een e-mail naar 
info@ladysvoice.nl of bel met An-
nelies de Gelder: 06 23789611 
(tevens Whatsapp). (Foto: aange-
leverd)

Roset verlengt hoofd-
sponsorschap Vitesse’22
Castricum - Patisserie en choco-
laterie De Roset heeft zich voor 
drie extra jaren als hoofdspon-
sor verbonden aan voetbalclub 
Vitesse’22. De nieuwe eigenaren 
Vince en Krista Spijkerman heb-
ben het huidige contract overge-
nomen en verlengen dit tot sei-
zoen 2022/2023. In de rust van de 
wedstrijd Vitesse’22 - KFC werd 

het sponsorcontract zondagmid-
dag ondertekend. ,,De Roset is ze-
ker geen onbekende voor ons. Ze 
zijn al vele jaren hoofdsponsor en 
daar zijn we enorm blij mee. Ge-
weldig dat De Roset in deze bij-
zondere tijden onze club voor de 
komende drie jaar wil blijven on-
dersteunen”, aldus voorzitter Je-
roen Tromp. (Foto: aangeleverd)
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Oproep in Engelse krant leidt tot bijzondere ontmoeting

,,Het betreden van Gordon Yeo’s woning bezorgde mij kippenvel”

Henk de Reus

Op 16 en 17 mei 1943 vertrekt het 
RAF No 617 Squadron, bestaan-
de uit negentien Royal Airforce 
Lancaster bommenwerpers, van-
uit Engeland richting het Ruhr-
gebied. Het eskader maakt on-
derdeel uit van operatie ´Chasti-
ce´. Doel is het bombarderen van 
de daar aanwezige stuwdammen, 
vandaar dat ze de bijnaam ‘Dam-
busters’ kregen.  De piloten krij-
gen opdracht om zo laag moge-
lijk te vliegen omdat ze dan moe-
lijker te raken zijn door de lucht-
afweer. De aanval is zeer risico-
vol. Een aantal dammen wordt 
met stuiterbommen opgeblazen. 
Er wordt enorme schade toege-
bracht aan gebouwen en aan de 
infrastructuur in het Möhne- en 
Ruhrdal. Uiteindelijk keren slechts 
elf van de negentien Lancasters 
terug op de basis in Engeland. 
Eén van de toestellen wordt op 17 
mei 1943 op de terugweg neer-
gehaald boven Castricum. Waar-
schijnlijk trekt het toestel te snel 
op omdat de bemanning denkt 
dat het gevaar geweken is. Ook is 
het iets uit koers geraakt. De bom-
menwerper komt op het strand 
terecht en meerdere wrakstukken 
belanden in de duinen. De zeven-
koppige bemanning komt bij de 
crash om het leven. De lichamen 
spoelen later aan op het strand in 
Castricum en Egmond. Sergeant 
G. Yeo, was neusschutter en werd 
slechts 20 jaar. 

Vermist
De ouders van Gordon Yeo ho-
ren op de radio dat de aanval op 
de Duitse stuwdammen is ge-
slaagd. Een dag later ontvangen 
ze een telegram waarin staat dat 
hun zoon wordt vermist. Aanvan-
kelijk houden ze vast aan het idee 
dat hun zoon misschien als krijgs-
gevangene in een kamp zit. Pas in 
mei 1945 krijgen zij het afschuwe-
lijke bericht dat Gordon tijdens de 
missie om het leven is gekomen. 
Gordon’s moeder is nooit over het 
verlies van haar zoon heen geko-
men.

Zoektocht naar achtergrond
Voormalig plaatsgenoot John 
Heideman, die eerder twee boe-

ken schreef over Castricum in de 
Tweede Wereldoorlog, verdiep-
te zich in de crash van de Britse 
Lancaster op het strand. Hij toont 
verzamelde brokstukken van het 
vliegtuig, een Flakscherf van het 
10,5 centimeter geschut en een 
foto van neusschutter Gordon A. 
Yeo. Met name de belangrijke rol 
die Yeo tijdens de missie had, fas-
cineert hem. Gevoelsmatig er-
vaart hij een speciale band met 
hem. Heideman: ,,Als neusschut-
ter moet Yeo getuige zijn geweest 
van een fantastisch schouwspel 
tijdens de aanval op de dammen. 
Maar tegelijkertijd moet het ook 
een beangstigende ervaring ge-
weest zijn. Op de terugweg moet 
hij het Flak vuur vanuit IJmuiden 
op hem zien afkomen.” Heideman 
kruipt in de huid van Gordon Yeo 
en wil zoveel mogelijk over zijn 
achtergrond aan de weet komen, 
zodat hij hem een gezicht kan ge-
ven. In 2008 plaatst hij in een En-
gelse krant een artikel waarin hij 
familie en kennissen van Gordon 
Yeo vraagt contact met hem op te 
nemen.

Reactie
Zijn actie blijft niet onbeant-
woord. Van de familie van Yeo blij-
ken niet veel mensen over te zijn. 
Dan ontvangt hij een e-mail van 
Barri Hurford-Jones die zegt dat 
hij informatie over Gordon Yeo 
heeft. Zijn familie was bevriend 
met de familie Yeo. De families 

woonden bij elkaar in de buurt in 
het dorpje Barry Docks in Wales. 
Hurford Jones vertelt dat Gordon 
Yeo destijds tien jaar ouder was 
dan hijzelf en op achttienjarige 
leeftijd het leger inging. Hij weet 
nog goed dat Yeo’s ouders des-
tijds het verschrikkelijke bericht te 
horen kregen. Hurford-Jones liep 
al met het idee om een soort pel-
grimstocht te houden langs plek-
ken waar Britse strijders uit zijn 
woongebied in de Tweede We-
reldoorlog zijn omgekomen, maar 
het was er nog niet van gekomen. 
Hij zegt graag de plaats van de 
crash en het graf van Gordon Yeo 
te willen bezoeken. 

Emotioneel
Begin april 2014 komt Hurford-
Jones met zijn vrouw naar Neder-
land. Samen met Heideman be-
zoeken zij de plek op het strand 
waar de Lancaster van Yeo destijds 
is neergestort. Hurford-Jones’s re-
actie: ,,Eindelijk! Het is heel be-
langrijk voor mij om dit te zien. 
Ik ben de laatste link met Gordon 
Yeo en ik wil dit verhaal doorver-
tellen aan de generaties die na 
mij komen, zodat dit niet verge-

ten wordt.” Hij kan zijn tranen niet 
bedwingen. Vervolgens brengt 
het drietal een bezoek aan de be-
graafplaats van omgekomen ge-
allieerden in Bergen. Heideman: 
,,Dit was een heel emotioneel mo-
ment. Hurford-Jones had een zelf-
gemaakt houten kruisje met een 
bloemetje gemaakt met de tekst 
‘Gordon Arthur Yeo in remem-
brance’ en legde dit op diens graf. 
Leunend op de grafsteen, prevel-
de hij wat en sloot af met de woor-
den ‘Finally, you are there’. Op dat 
moment lieten we beiden on-
ze tranen de vrije loop. Hurford-
Jones gaf mij een boek over de 
Dambusters en een identiek hou-
ten kruisje dat hij daarvoor op het 
graf had gelegd. Omdat ik wist dat 
hij voor zijn pensioen leraar was 
geweest vroeg ik hem of hij bereid 
was om zijn verhaal aan de leerlin-
gen op de Jac P te vertellen. In de 
collegezaal vertelde hij een boei-
end verhaal aan de aanwezige 
leerlingen. Je kon een speld horen 
vallen, zo stil was het. Zijn verhaal 
had grote indruk gemaakt.” 

Tegenbezoek
In 2016 bracht Heideman op uit-
nodiging, samen met zijn vrouw, 
een bezoek aan Hurford-Jones 
(South Wales). Het werd een bij-
zonder weerzien.
Eerder had Heideman aangege-
ven dat hij graag nog eens de ou-
derlijke woning van Gordon Yeo 
zou willen zien. Hurford-Jones 
reed het echtpaar Heideman naar 
de vroegere woonplaats (Barry 
Docks) van Yeo en zette hen af in 
de Castlelandstreet. Heideman: 
,,Mijn vrouw zei mij dat ik het laat-
ste stukje beter alleen kon gaan. 
Ze voelde wel aan hoe belang-
rijk dit moment voor mij zou zijn. 
Vlakbij de woning werd ik opge-
vangen door een vrouw, die zich 
voorstelde als Belinda Brown. Ze 
bleek het nichtje te zijn van Gor-
don Yeo. ‘You’re John?’, vroeg ze. 
Toen ik ‘ja’ knikte stelde ze voor 
om samen de woning van Yeo, op 
nummer 52, te zoeken. Toen we 
aankwamen en aanbelden deed 
een vrouw open. Belinda legde uit 
wat de reden van ons bezoek was. 
Ze liet ons binnen en ik werd mij 
er ineens van bewust dat ik de ou-
derlijke woning betrad waar Gor-
don Yeo in 1943 voor het laatst de 
deur achter zich had dichtgetrok-
ken. Het betreden van de woning 
bezorgde mij kippenvel. De be-
woners toonden nog een eigen-
domsakte van de vorige bewo-
ners (familie Yeo). Het bezoek be-
tekende zoveel voor mij.”

Zit het werk voor Heideman er nu 
op? ,,Absoluut niet”, klinkt het re-
soluut. ,,Er zijn nog zes andere be-
manningsleden bij de crash om-
gekomen. Hun achtergrond ben 
ik nog aan het uitzoeken.”

Heideman is bezig met het schrij-
ven van een derde deel over de 
oorlogshistorie in Castricum. Het 
verhaal over Gordon Yeo en zijn 
andere omgekomen kameraden 
zal hierin uitgebreid worden be-
licht. 

Wie meer wil weten over het neer-
halen van de Dambuster kan te-
recht in het Huis van Hilde. Hier is 
tot 3 januari 2021 de tentoonstel-
ling ‘Oorlog in de lucht, weerslag 
in de grond’ te zien. (Foto’s: aan-
geleverd)

Castricum - Op 17 mei 1943 wordt een Britse Lancaster-bommenwerper door Duits afweergeschut 
bij Wijk aan Zee uit de lucht geschoten. Het vliegtuig stort in Castricum in zee. De brokstukken be-
landen in de duinen. Na de oorlog start de Brit Barri Hurford een zoektocht naar zijn buurjongen 
Gordon Arthur Yeo. De laatste was neusschutter in het neergehaalde toestel.

De omgekomen bemanning van de Dambuster. Vlnr: H.M.Young, D.T.Horsfall, C.W.Roberts, L.W.Nichols, V.MacCausland, G.Yeo en W.Ibbotson. 

De oproep in de krant die uiteinde-
lijk tot de ontmoeting leidde.

Barri Hurford-Jones bij het graf Gordon Arthur Yeo (inzet kruisje dat hij bij 
het graf legde)

Dambuster (Bunkermuseum ‘Jansje Schong’ Egmond)

Dambuster Lancaster 

John Heideman toont het portret van Gordon A. Yeo, samen met een brokstuk van de neergeschoten Dambu-
ster. 

Gordon Arthur Yeo
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Gouden dagen vervult wensen

De heer Piepers en mevrouw Van 
Eijk hadden de vurige wens om 
een bezoek te brengen aan het 
strand. Ze verlangden ernaar om 
de zeelucht te ruiken, de golven 
te zien en weer even het strand-
gevoel te beleven. Op 18 sep-
tember ging hun wens in vervul-
ling. Ze vertrokken vrijdag 18 sep-
tember om 13.30 uur richting het 
strand van Castricum. Mevrouw 
Piepers was ook mee en ze had-
den er alle drie heel veel zin in. 
Vanaf Strandpaviljoen Zeezicht 
was de zee goed te zien en onder 

het genot van een kopje ko�e en 
een gebakje was het goed ver-
toeven daar. Ze hadden er lang 
naar uitgekeken om hun wens in 
vervulling te zien gaan en heb-
ben er dan ook intens van geno-
ten. De medewerkers van Gou-
den Dagen waren dan ook heel 
blij dat het goed weer was en het 
niet al te druk op het strand was.

Vrijwilligers
Gouden Dagen Castricum zoekt 
vrijwilligers die het leuk vinden 
om met ouderen op stap te gaan. 

Dat kan zijn om wensen te vervul-
len, om een stukje met ze te wan-
delen, om te helpen bij een optre-
den of om met elkaar om de ta-
fel te zitten en leuke activiteiten 
te bedenken voor de oudere in-
woners van Castricum. Wie meer 
wil weten over het vrijwilligers-
werk van Gouden Dagen Castri-
cum, kan contact opnemen met 
coördinator Jolanda van Dam 
(088 9957253 / j.vandam@viva-
zorggroep.nl) of vrijwilligersco-
ordinator Jolanda Engelsma (06 
41622042 / j.engelsma@vivazorg-
groep.nl). (Foto: aangeleverd)

Castricum - Alle ouderen woonachtig in Castricum mogen een 
wens in één van de wensbomen van Gouden Dagen ophangen. 
Gouden Dagen vervult deze wensen om ouderen een leuke dag 
te bezorgen. De wensbomen staan op de locaties De Boogaert en 
de Santmark van ViVa! Zorggroep. Zonnepanelen van inwoners 

op dak Aad de Wit verhuizingen
Castricum - CALorie Energie, de 
Castricumse Energiecoöperatie, 
is bezig een zogenaamde post-
coderoosregeling te organiseren. 
Hierbij kunnen inwoners van Cas-
tricum, Limmen en Heiloo (1852) 
die geen zonnepanelen op het ei-
gen dak kunnen leggen, dit wel 
doen op het dak van een groot 
bedrijfspand. Nog dit jaar gaan 
monteurs de installatie aanleg-
gen om te pro�teren van de hui-
dige gunstige regeling.
Deze regeling maakt het mogelijk 
dat een deelnemer certi�caten 

koopt van ieder 100 kWh (maxi-
maal 10.000 kWh) om het eigen 
verbruik op het dak van Aad de 
Wit verhuizingen aan de Castri-
cummer Werf 40 op te wekken. 
De overheid betaalt de energie-
belasting terug en de coöperatie 
betaalt de opbrengst van de ver-
kochte elektriciteit aan de deel-
nemers. De regeling geldt voor 
vijftien jaar en levert een terug-
verdientijd op van zeven tot acht 
jaar. Hiermee halveren de deelne-
mers hun elektriciteitskosten de 
komende vijftien jaar.

Inwoners die geen eigen mid-
delen hebben om te investeren, 
kunnen toch meedoen. Aan hen 
worden de zonnepanelen ver-
huurd tegen de afschrijving en 
een lage rente. 
Op 29 september organiseert CA-
Lorie Energie een bijeenkomst 
die (vanwege corona) online gaat 
plaatsvinden via Zoom. De toe-
gangslink hiervoor is op www.ca-
lorieenergie.nl te vinden. De start 
is om 20.00 uur, deelnemers kun-
nen vanaf 19.50 uur online bin-
nendruppelen.

Kleuters vullen CatchFish
vandaag met petflessen
Castricum - Vandaag om 12.15 
uur verzamelen de kleuters uit 
de klas van juf Anneke van basis-
school Cunera zich bij CatchFish.
Ze hebben gedurende de zomer-
maanden pet�essen verzameld 
waarmee ze de enorme buik van 
de Vis verder zullen vullen. Initi-
atiefnemer Suzanne Buis en de 
makers Berend Wijers, Fred Boon 
en Marina Pronk (kunstenaarscol-
lectief CAKtwo) nodigen iedereen 
die nog wat plastic �essen heeft 
liggen of verzameld, uit om deze 
aansluitend om 13:00 u naar het 
strandplateau van Castricum te 
brengen. Zo kan men helpen de 
boodschap kracht bij te zetten: 
CatchFish heeft z’n buik vol van 
plastic soep!
Lezers van deze krant die zelf een 
idee of initiatief hebben pet�es-

sen vrij komen, kunnen contact 
opnemen door een bericht naar 

mail@marinafotogra�e.nl te stu-
ren. (Foto: Marina Pronk)

Koffie van De Oude Keuken
in Huis van Hilde
Castricum - Sinds vorige week don-
derdag runt een team van restau-
rant De Oude Keuken het museum-
café in Huis van Hilde. Museumbe-
zoekers kunnen daardoor weer ge-
nieten van een heerlijk kopje kof-
�e of een smakelijke lunch. Daar-
naast biedt de samenwerking ook 
veel voordelen voor het opleidings-
traject van horecamedewerkers. 
Brigitte van Campen van De Ou-
de Keuken: ,,Het is een plek waar 
we meer mensen kunnen ontvan-
gen en opleiden. Op deze locatie 
kunnen we ook meer een-op-een 
begeleiding bieden dan in De Ou-
de Keuken zelf. Dat is heel �jn, bij-
voorbeeld bij de start van een leer-
traject.’’

Plannen sluiten goed aan
Museummanager Anouk Veldman: 
,,Wij werken al langer samen met 
De Oude Keuken, we nemen pro-
ducten af en organiseren samen 
evenementen. Hun plannen met 
onze horeca sluiten goed aan bij 
de toekomstplannen van het mu-
seum en bij de gebiedsontwikke-

lingen die de gemeente Castricum 
voorstaat: de toegangspoort tot het 
duingebied.’’ Tot 1 januari 2021 ne-
men beide partijen de tijd om de sa-
menwerkingsmogelijkheden te on-
derzoeken. Bij wederzijds akkoord 

gaat de samenwerking daarna o�-
cieel in. Het restaurant en museum 
zijn tot 1 oktober open op dinsdag, 
donderdag en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur, daarna zijn bezoekers 
ook elke woensdag welkom.

Van links naar rechts: Anouk de Wit, Brigitte van Campen, Anouk Veld-
man en Noëlle Hordijk. (Foto: aangeleverd)

Vet verdwijnt definitief
Frans Pekel uit Beverwijk 22 kilo kwijt

Zeker in deze coronatijd zijn veel 
mensen zwaarder geworden. Dan 
is een extra zetje in de rug zeer 
welkom, zeker als dat op een heel 
veilige, ontspannende manier 
kan gebeuren. Dat extra zetje in 
de rug biedt Afslankstudio Velser-
broek. Vet bevriezen is vet verlie-
zen! De oplossing tegen vet voor 
mannen en vrouwen. Met een 
blijvend resultaat, zonder ope-

ratie, pijnloos, veilig en e�ectief. 
,,Het is geweldig dat we al zoveel 
mensen hebben kunnen helpen 
om van hun overgewicht af te ko-
men. Vooral de erkenning van de 
internist van het ziekenhuis is fan-
tastisch’’, zegt Annet van Afslank-
studio Velserbroek. ,,Hij zei: wat 
jullie presteren is ons in een paar 
jaar niet gelukt.’’ Annet is superblij 
met deze mooie erkenning van-

uit het ziekenhuis. Al ruim twin-
tig jaar is de studio de nummer 1 
op afslankgebied. De allernieuw-
ste apparaten, geen wachttijden 
en voor iedereen vrijblijvend ad-
vies en steun om het juiste eind-
resultaat te halen. De studio is he-
lemaal ingericht volgens de richt-
lijnen van de RIVM. Frans Pekel 
uit Beverwijk is superblij: ,,24 kilo 
kwijt, ik voel mij een ander mens!’’

Benieuwd naar de allernieuwste 
afslankmethodes? Breng dan een 
vrijblijvend bezoek aan Beauty- & 
Afslankstudio Velserbroek aan de 
Klompenmakerstraat 7.  Bel 023 
5490556 of kijk op www.afslank-
studiovelserbroek.nl voor meer 
informatie. (Foto: aangeleverd)

Velserbroek - Overgewicht is slecht voor de gezondheid, vooral 
buikvet is erg gevaarlijk. Vanwege het coronavirus is dat buikje 
een nog grotere zorg. Daarnaast hebben mensen met obesitas 
vaak aandoeningen aan de luchtwegen en komen diabetes type 
2 en hart- en vaatziekten vaker voor. Het kan er allemaal aan bij-
dragen dat mensen met overgewicht zieker worden en moeilijker 
herstellen, nadat ze het virus hebben opgelopen. Afslankstudio 
Velserbroek heeft de oplossing!

Workshop Oratoriumkoor
‘Zingen als verbinding’
Heiloo - Werken aan de verdie-
ping van het eigen zangtalent of 
geïnspireerd raken door samen 
te zingen? Dirigent Paul Waerts 
verzorgt de workshop ‘Zingen als 
verbinding’ in de Cultuurkoepel 
te Heiloo. Hij werkt met de deel-
nemers aan onder andere adem-
halingstechniek, zangtechniek, 
luisteren naar elkaar, klankkleur 
en koorklank.

De workshop vindt plaats op za-
terdag 3, 10 en 24 oktober en 
deelname is gratis. Wees er snel 
bij, want het aantal deelnemers 
is beperkt. Meer weten of aan-
melden? Kijk op www.oratorium-
kooheiloo.nl. Uiteraard worden 
de RIVM-richtlijnen strikt gehan-
teerd.

Na de workshop kan men zich 
desgewenst opgeven voor het 
vervolgtraject. Vanaf dinsdag 3 
november kunnen projectzan-
gers namelijk deelnemen aan de 

repetities van het oratoriumkoor 
met als einddoel de uitvoering 
van de Messiah van G.F. Händel 
met solisten en een professioneel 
barokorkest op zaterdag 19 de-
cember in de Cultuurkoepel.

Oratoriumkoor Heiloo brengt 
grote klassieke koorwerken met 
uitvoeringen op hoog niveau. Het 
is een gezellige vereniging van 
ruim tachtig koorleden die weke-
lijks bij elkaar komen. (Foto: Har-
ry Marechal)
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Hockeytraining voor 65-plussers

De groep traint een uur, waarin 
ze eerst uitgebreid een wisselen-
de warming-up doen, dan meer-
dere technische en tactische oe-
feningen oefenen en tenslotte af-
sluiten met een wedstrijdje. Ge-
durende de training houden de 
deelnemers rekening met de � tte 

spelers die van uitdagingen hou-
den en de minder mobiele spe-
lers die op hun eigen tempo mee-
doen. Na de training sluiten ze af 
met een kop ko�  e (op gepaste 
afstand) en bespreken ze van al-
les. Zo combineren ze het sportie-
ve met het sociale.

Hockeyvaardigheden zijn niet 
nodig, die leren de nieuwkomers 
vanzelf. En hoe gaaf is het om na 
je 65e nog iets volledig nieuws te 
leren? 
Iedereen is van harte welkom 
op maandagavond om 19.00 op 
sportpark Wouterland. Vraag naar 
Hidde en loop met hem mee. 
Vooraf telefonisch contact leggen 
(06 13192689) of een e-mail stu-
ren (65plushockey@gmail.com) 
is ook mogelijk. (Foto: Rob Berke-
meijer)

Castricum - Iedere maandagavond staat op sportpark Wouterland 
een clubje 65-plussers op het hockeyveld. De drempel om mee te 
doen is laag en de trainer zorgt altijd voor een veilige training. 
Als speler heb je sportieve schoenen, makkelijke kleding en voor-
al een goed humeur nodig. Enkelen hebben (misschien lang gele-
den) gehockeyd, anderen hadden nog niet gehockeyd of gesport.

Leerlingen Helmgras leren Chinees

Castricum - Elke dinsdagochtend 
krijgt een groepje leerlingen uit 
de groepen 6 t/m 8 van kindcen-
trum Helmgras Chinese les. Do-
cent Raissa Walberg van het Jac. 
P. Thijsse College geeft de leer-
lingen les in Chinese taal en cul-
tuur. Afgelopen donderdag start-

te de eerste les met een algemene 
oriëntatie op China. Die was voor-
al bedoeld om te inventariseren 
wat de leerlingen al van dit enor-
me land weten. Na het maken van 
een woordweb van de aanwezi-
ge kennis bestudeerden de leer-
lingen de kaart van China. Neder-

land past daar wel 213 keer in!
Aansluitend gingen de kinderen 
met de taal aan de slag. Welke 
klanken zijn er en hoe schrijf je ze?
Hoe werkt een karakter en waar-
om zitten ze zo in elkaar? Step-
hana Kruse, adjunct-directeur en 
verantwoordelijk voor de talen-
tenklassen en workshops op kind-
centrum Helmgras legt uit: ,,Het is 
mooi dat kinderen vanuit hun ei-
gen interesse en belangstelling 
besluiten om mee te willen doen 
aan de verschillende workshops. 
In een motivatie in de vorm van 
een brief, � lmpje of presentatie 
kunnen ze aangeven waarom zij 
mee willen doen aan deze bijzon-
dere lessen. Voor leerlingen en 
teamleden van Helmgras is het in-
spirerend dat we deze lessen sa-
men met het J.P. Thijsse College 
kunnen organiseren. Later dit jaar 
volgen nog meer inspirerende 
workshops. Kindcentrum Helm-
gras staat voor talentvolle ontwik-
keling en op deze manier kunnen 
we kinderen met een breed aan-
bod kennis laten maken, zodat ze 
zelf kunnen ontdekken wat ze in-
teressant vinden en waar ze goed 
in zijn.”

Docent Chinees Raissa Walberg geeft Chinese les aan leerlingen van kind-
centrum Helmgras tijdens de workshops ‘Talentontwikkeling’. (Foto: aan-
geleverd)

In de Dorpsstraat
Beleef de Pop-up Kunstbunker

In deze Pop-Up staan de geschie-
denis en de verhalen centraal van 
de ‘echte’ Kunstbunker. Deze be-
vindt zich in de duinen van Castri-
cum. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog functioneerde deze als 
veilige opslagplek voor de kunst-
schatten van het Stedelijk Muse-
um Amsterdam en het Rijksmuse-
um, waaronder De Nachtwacht. 
Later is deze bunker door de Duit-
se bezetters nog gebruikt als mu-
nitieopslagplaats, als opslagruim-
te voor in beslag genomen � et-
sen en als manschappenverblijf. 
Sinds 1958 slaat EYE Filmmuseum 
er brandbaar � lmmateriaal op en 
dat is nog steeds de huidige func-
tie van de bunker.

De Pop-Up tentoonstelling
Al deze onderwerpen komen in 
de Pop-up Kunstbunker aan bod 
via teksten, foto’s, schilderijen, 
� lmbeelden, geluidsfragmenten 
en voorwerpen. De initiatiefne-
mers van dit project hebben zich 
verenigd in de Stuurgroep Kunst-
bunker en willen dat de origine-
le Kunstbunker bereikbaar wordt 
voor publiek. De Stuurgroep wil 
middels dit Pop-Up Kunstbun-
kerproject de aandacht vestigen 
op de oorspronkelijke kunstbun-
ker en zijn toekomstige functie. 
In de Pop-Up krijgen bezoekers 
de gelegenheid om hun stem uit 
te brengen over de toekomst van 
deze bijzondere bunker.

Aardappel als entree
De expositie is voor iedereen gra-
tis toegankelijk. Bezoekers die 
een aardappel meenemen als 
entreebewijs, krijgen gegaran-
deerd een kunstwerk mee naar 
huis. Ook schoolklassen kunnen 
terecht in deze leerzame Pop-Up 
Kunstbunker. Dat kan op eigen 
initiatief of in combinatie met een 
begeleid schoolprogramma van-
uit Huis van Hilde. Kijk op www.
huisvanhilde.nl voor reserverin-
gen en meer informatie.

Vrijwilligers gezocht
De Pop-Up Kunstbunker van de 
Stuurgroep Kunstbunker is uitge-
voerd door een samenwerkings-
verband van Stichting KIST en 
Huis van Hilde. Projectleider Jo-
anne Koeleman zoekt nog vrijwil-
ligers die bezoekers willen ont-
vangen op de dagen dat de Pop-
Up open is. Belangstellenden 
kunnen via info@stichtingkist.nl 
contact met haar opnemen.

Castricum - Tussen 1 en 25 oktober zal in het centrum van Cas-
tricum een heuse ‘Pop-up Kunstbunker’ verschijnen. Dit tentoon-
stellingsproject is te zien in een - nu nog leegstaand - winkelpand 
(de voormalige Sleutelkoning) aan de Dorpsstraat 58. De Pop-Up 
zal in deze periode geopend zijn elke donderdag, vrijdag en za-
terdag van 11.00 tot 17.00 uur.

De ingang van de Kunstbunker in de duinen van Castricum. (Foto: Werkgroep Oud-Castricum)

Tijdens de behandeling door de gemeente-
raad van de Regionale Energie Strategie gaf 
raadslid Gerard Brinkman (Groen Links) in een 
brief aan raad en college te kennen kernener-
gie niet als optie in het document op te wil-
len nemen, dit vanwege het feit dat te bouwen 
kerncentrales te lang zou duren en er sprake 
zou moeten zijn van een hernieuwbare ener-
giebron.

Deze motivatie is alleen al misplaatst vanwege 
het feit dat een duurzaam energiebeleid in Ne-
derland, zoals vastgelegd in de Energie Agen-
da voor de periode 2023-2050 en in het Kli-
maat Akkoord van vorig jaar, niet voldoet aan 
de doelstellingen van het Klimaatverdrag van 
Parijs in december 2015, onder de auspiciën 
van de Verenigde Naties. In dit verdrag neemt 
kernenergie als de enige grootschalige scho-
ne energiebron met een bijdrage van rond de 
20% een cruciale plaats in, die op geen enke-
le wijze kan worden vervangen in de periode 
tot 2050.

Ik stel dan ook vast dat het standpunt van 
Groen Links in de Raad een landelijk gestuurd 
politiek karakter heeft dat op feitelijke on-
juistheden berust. Daarvan is de afwijzing van 
kernenergie door Groen Links als belangrijkste 
schone energiebron en derhalve toonaange-
vende ‘groene’ energiebron achterhaald door 
technologische innovaties en maximaal getrof-
fen veiligheidsmaatregelen in de afgelopen 
vijftig jaar sinds het Kyoto Protocol als eerste 
internationale klimaatbijeenkomst. Uit hoof-
de daarvan is de opmerking van Gerard Brink-

man, dat bij kernenergie sprake zou zijn van 
een gevaarlijk proces, geheel misplaatst en als 
zodanig misleidend in de communicatie met 
niet alleen de raad van Castricum, maar ook de 
landelijke kiezers van de partij.

Ten aanzien van de hoge kosten van de bouw 
van kerncentrales is het belangrijk te weten 
dat er sprake is van een nieuwe innovatiefa-
se waarbij het accent ligt op geharmoniseer-
de kleine geavanceerde modulaire reactors 
(SMR) die de � exibiliteit van een bouwbestem-
ming faciliteren, met inbegrip van samenwer-
kingsmogelijkheden met omringende landen. 
Voor Nederland zou dit tot een samenwerking 
met België kunnen leiden. Dit in plaats van een 
tweede grote reactor in de buurt van Borsele, 
zoals verrassend genoeg na dertig verloren ja-
ren mogelijk door de huidige overheid zal wor-
den verkend. Ook de opmerking van Gerard 
Brinkman dat kerncentrales niet goed uitge-
schakeld of uitgezet kunnen worden op piek-
momenten in de levering raakt kant nog wal.

Een belangrijk feit is dat de kosten van de 
eindconsument van door kernenergie gele-
verde elektriciteit in Frankrijk (ruim 70% van 
de totale elektriciteitsvoorziening) twee maal 
zo laag zijn als in Duitsland, die ten onrechte 
uit politieke overwegingen zijn gehalveerd tot 
ruim 12%. Met een percentage nucleaire ener-
gie van slechts 3,2% heeft Nederland duide-
lijk de overgang van fossiele naar schone ener-
gie gemist.

Marino G. Pieterse

LEZERSPOST

Afwijzing kernenergie door Groen Links misplaatst

Kernenergie heeft de toekomst
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Raadslid Brinkman legt in deze krant van 16 
september jl. omstandig uit dat kernenergie 
niet kan en niet moet. Het is bovendien niet 
veilig en hij noemt een aantal gruwelijke onge-
vallen met kerncentrales. Er is echter ook een 
andere werkelijkheid en dat is, dat langzamer-
hand doordringt dat  de groene ambitie van 
zon en wind om de uitstoot van CO2 fors terug 
te dringen met de huidige plannen niet lukt. 
Sterker nog, het is een illusie.

Niet alleen de gemeenteraad van Castricum, 
nu ook een meerderheid in de Tweede Kamer 
heeft ingestemd met een verkenning naar de 
bouw van nieuwe kerncentrales. Dat is een 
doorbraak en bovendien goed nieuws, want 
tot nu toe was zelfs een goed gesprek over 
kernenergie een taboe. In het Klimaatakkoord 
was er geen plaats voor kernenergie. Dat is een 
gemiste kans, zegt de gemeenteraad van Cas-
tricum en nu ook de Tweede Kamer. Nucleai-
re energie heeft veel voordelen, zoals geen uit-
stoot van CO2 en geen vervuiling zoals uit-

stoot van � jnstof en zwavel. Biomassacentra-
les die hout stoken stoten dat wel uit en veel 
ook. Bovendien leveren kerncentrales constant 
stroom en zijn niet afhankelijk van wind en 
zon. Dit kan niet worden gezegd van afschu-
welijk ontsierende parken met windmolens en 
zonnepanelen.

Een studie naar kerncentrales is geen garantie 
dat er nieuwe centrales komen. Investeringen 
en locaties zijn complexe vraagstukken. Maar 
de deur is geopend  en dat is winst. Die door-
braak is er. Het is tevens een pluim voor de ge-
meenteraad van Castricum en een bewijs van 
politieke moed om het rammelende Klimaat-
akkoord aan te passen. Dat geeft hoop. Het 
is nu al zeker, dat we met zon en wind de kli-
maatdoelstellingen niet halen in 2030. Kern-
energie is er nog niet. Dat is ook geen ramp. 
Ik blijf zeggen, dat er niets mis is met aardgas. 
Overal verkrijgbaar en relatief schoon.

Herman Sterken
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Ontwikkelingen bij natuurijsbaan Castricum
Ruimte voor de ijsvogel op 
een volwaardige natuurijsbaan

Castricum - Om de natuurijs-
baan aan de Zeeweg nog aan-
trekkelijker te maken voor natuur 
en schaatsers hebben PWN en de 
Vereniging Kennemer IJsbaan el-
kaar gevonden in een gezamen-
lijk plan. De werkzaamheden zijn 
gestart en in de komende maan-
den krijgt het gebied een nieuw 
uiterlijk. Eén oever wordt gelei-
delijker en er komt een ijsvogel-
wand. Daarnaast wordt de ijsbaan 
omgevormd tot een 333,3-meter-
baan door het tussendijkje te ver-
wijderen. Straks slingert er ook 
een nieuwe looproute vanaf de 
Hoeptuin naar de ijsbaan. Mocht 
het tijdens de werkzaamheden 

onverhoopt gaan vriezen, dan 
worden de werkzaamheden tij-
delijk gestaakt voor een optima-
le ijsvorming.

Schuine ligging
De nieuwe baan zal vanaf het 
clubhuis van de ijsvereniging ge-
zien iets schuin worden ingepast 
en de twee delen van de natuur-
ijsbaan worden samengevoegd. 
Zo ontstaat aan de oevers meer 
ruimte voor natuur, terwijl ook 
de schaatsers pro�teren van de 
nieuwe inrichting. ,,Door verder 
te denken dan alleen de huidige 
vorm van de ijsbaan, zijn we tot 
een plan gekomen waarin én de 

natuur meer ruimte krijgen én de 
baan kan worden ingepast’’, legt 
projectleider PWN Martijn van 
Schaik enthousiast uit. 

Meer licht op het water
De natuurijsbaan is al jaren het 
leefgebied voor de zeldzame en 
beschermde gevlekte witsnuit-
libel en dat wil beheerder PWN 
graag zo houden. Om te voor-
komen dat de oevers te dicht-
begroeid en te schaduwrijk ra-
ken voor deze bijzondere libel 
wordt de bosrand teruggedron-
gen waardoor er een geleidelijke 
boszoom ontstaat. Meer licht en 
open water zorgt voor een bete-
re ontwikkeling van waterplanten 
en oeverplanten en hier kan de 
beschermde gevlekte witsnuitli-
bel direct van pro�teren.

Vlonders in de Hoeptuin
De Hoeptuin wordt in de komen-
de maanden uitgebreid met een 
vlonderpad richting de ijsbaan. 
Vanaf het vlonderpad is er goed 
zicht op de ijsvogelwand. In na-
tuurijsperiodes kan dezelfde stei-
ger door schaatsers en publiek 
worden gebruikt als zitrand. Om 
het compleet te maken wordt er 
ook gewerkt aan het beter regel-
baar maken van het waterpeil en 
er wordt gekeken naar het aan-
passen van de verlichting op de 
ijsbaan. (Foto: Jaap Zeeman)

Prinsjesdag op Basisschool De Kustlijn
Castricum - Het Koninklijk paar 
heeft op Prinsjesdag kans gezien 
om ook basisschool De Kustlijn te 
bezoeken. 
Onder een stralende september-
zon hebben alle leerlingen ge-
luisterd naar de plechtige procla-
matie van de Grondwet van De 
Kustlijn. Die is gedurende de af-
gelopen weken ontstaan tijdens 
de lessen vanuit de methode 
‘Vreedzame School’.

De basisscholen Klimop en Sok-
kerwei zijn eerder dit jaar opge-
gaan in de nieuwe fusieschool 
De Kustlijn. Bij het proces van 
groepsvorming zijn alle jaargroe-
pen betrokken. Aan de orde is ge-
weest hoe kinderen en leerkrach-
ten vinden dat ze op school met 
elkaar moeten omgaan. De in-
steek daarbij is dat iedereen zich 
op De Kustlijn op zijn gemak 
voelt. De kinderen leren daar-

om met elkaar samen te werken 
en elkaar waar mogelijk te hel-
pen. Op die manier wordt een 
gezellige en stimulerende werk-
sfeer in stand gehouden. Om dat 
te handhaven is er een Grondwet 
opgesteld, die door iedereen ge-
respecteerd wordt. De tekst er-
van komt op diverse plaatsen in 
de school te hangen. TV Castri-
cum heeft vorige week de procla-
matie ge�lmd.

De Proclamatie van de Grondwet door koning Huub en koningin Maud. (Foto: aangeleverd)

Techniekles van Espeq 
bij kindcentrum De Brug
Akersloot - Vorige week vond 
bij kindcentrum De Brug de jaar-
lijkse samenwerking met Espeq 
plaats. Dit is een opleidingscen-
trum in de bouwsector, gevestigd 
te Heerhugowaard. Om 08.30 uur 
mochten de kinderen in groep 
6 en 7 van De Brug onder lei-
ding van meester Wilfred van Es-
peq aan de slag. Het maken van 
een waterpas en een �lmklapper 
stond op het programma. Meten, 
zagen met een �guurzaag en een 
elektrische �guurzaagmachine, 
timmeren, schuren, malletjes ge-
bruiken, het kwam allemaal aan 
bod. De kinderen hadden het ge-
weldig naar hun zin en hebben 
veel geleerd. Een topochtend 
dus! (Foto: aangeleverd)

Zero Waste Tour Castricum
wegens succes verlengd

De tour maakte deel uit van 25 
Zero Waste Tours door het he-
le land, georganiseerd in samen-
werking met Zero Waste Neder-
land. Deze organisatie heeft als 
doel mensen te inspireren om 
hun leven in te richten met min-
der afval.
Tijdens de tour werd gesproken 
over de enorme berg afval van 
een gemiddeld huishouden. Een 
deel daarvan komt in de natuur 
rond Castricum terecht. Consu-
menten kunnen, door het koop-
gedrag aan te passen, het tij ke-
ren. De groep liep langs een aan-
tal winkels die het stimuleren om 
je eigen verpakking mee te ne-
men. Er werden tipstops ingelast 
aan de hand van vijf afvalonder-
delen: voeding, on the road, ver-
zorging, huishouden en kleding. 
De tips en trucs werden gedeeld 
door middel van ludieke paraplu-
carrousels. Zo konden de deelne-
mers de getoonde voorwerpen 
goed bekijken, maar was er geen 
contact.

Na de wandeltocht door het dorp 

kon het echte werk beginnen: het 
opruimen van zwerfafval. De ge-
meente Castricum stelde hier-
voor professionele afvalgrijpers 
beschikbaar. Deze worden aan 
inwoners van de gemeente in 
bruikleen gegeven. Al ploggend 

(lopend afval opruimen) liep een 
gedeelte van de groep naar De 
Oude Keuken, waar werd afgeslo-
ten met een gezamenlijke lunch. 
Het was een zeer geslaagde och-
tend waar veel tips zijn uitgewis-
seld voor een leven met minder 
afval. 
Vanwege corona was het aan-
tal deelnemers beperkt. Door de 
overweldigende belangstelling 
organiseren de initiatiefnemers 
deze tour nogmaals. Via bon-
niesnoek@hotmail.com kan men 
zich aanmelden voor deelname.

Castricum - Je leven zodanig inrichten dat je minder afval produ-
ceert? Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Dat hebben de deelne-
mers aan de Zero Waste Tour Castricum ontdekt. Ze kregen vorige 
week een aantal praktische tips om dat doel te bereiken. ,,Super 
leerzaam hoe je met wat eenvoudige keuzes en gedrag zoveel af-
val kan besparen’’, reageerde een aanwezige. Het werd een gezel-
lige en leerzame ochtend, waarbij ook veel werd gelachen.

Deelneemster Daphne neemt zelf een bakje mee als ze een ijsje gaat ha-
len. (Foto: aangeleverd)

Meervogels zonder 
kleerscheuren na matige ouverture
Akersloot - Op een net opgele-
verde grasmat speelde Meervo-
gels de seizoensouverture thuis 
tegen Sporting Krommenie. Na 
een eerste kwartier van aftas-
ten, was Meervogels duidelijk 
de betere en gevaarlijkere ploeg 
en de eerste grote kans was dan 
ook voor Jens Verduijn, die he-
laas jammerlijk over schoot. Tien 
minuten later schoot dezelfde 
speler echter onberispelijk raak, 
na een prima assist van midden-
velder Koen Lamberts. Wat volg-
de was een spervuur aan kan-
sen, maar vooral de onfortuinlijke 
spits Tom Adrichem had het vizier 
niet op scherp staan (en naar het 
schijnt om verklaarbare reden). 
Zo brak de rust aan met de 1-0 
stand en dat was gezien de kan-
senverhouding een zeer magere 
afspiegeling.

Na rust bleef Meervogels het ini-
tiatief houden, maar het spel 
werd - ingegeven door de mage-
re voorsprong - al slordiger en bo-
venal nerveuzer. Na ruim een uur 
voetbal kreeg Sporting dan ook 
de enige kans, een kans die je al-
tijd krijgt. Deze werd echter ruim-
schoots gemist, maar Meervo-
gels was gewaarschuwd. Het vi-
zier ging vooral op het verdedi-
gen van de 1-0 voorsprong en het 
onmachtige Sporting moest het 
oplossen.

Na 70 minuten een vervelende 
onderbreking toen centrumver-
dediger Jim Gielen van Sporting 
plots onwel werd op het speel-
veld en de ambulance uiteinde-
lijk de enige uitkomst bleek te 
zijn. Doorspelen was een optie, 
maar Sporting kwam nooit in een 

fase om het Meervogels lastig te 
maken. De geelzwarten wisten 
de partij echter pas in de slotfa-
se te beslissen, toen aanvoerder 
Stan Kaandorp aan mocht leggen 
vanaf de strafschopstip, nadat 
‘man of the match’ Jens Verduijn 
werd gevloerd binnen de 16 me-
ter. In de ruim bemeten blessure-
tijd wisten beide ploegen geen 
verandering aan te brengen in de 
2-0 stand.

In het komende weekeinde voor 
beide selectieteams een uitwed-
strijd: het tweede gaat een bak-
kie doen aan de Dijk (Volendam 2 
uit) en het eerste gaat een lastige 
uitpartij bij Hercules Zaandam te-
gemoet. 
Akersloter voetbalsupporters, 
komt allen en steun onze favorie-
ten. (Tekst: Nico Adrichem)

‘Man of the match’ Jens Verduijn wederom in de aanval. (Foto: Lynn Adrichem)
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Castricum - FC Castricum (FCC) is het nieuwe seizoen goed begon-
nen met de eerste competitieoverwinning op SV Beverwijk; 4-2. 
FCC begon stroef aan de wedstrijd. Beverwijk had het betere van 
het spel in de begin fase.

FC Castricum maakt goede 
start nieuwe seizoen

In de 12de minuut balverlies bij 
FCC, Mitch Botman speelt zich-
zelf vrij en schiet de bal prima in; 
0-1. In het tweede gedeelte van 
de eerste helft weet FCC zich te 
herpakken. Het is in eerste instan-
tie Elario Zweet die alleen op de 
keeper afgaat en zijn schot gepa-
reerd ziet worden door de goed 
uitkomende keeper van Bever-
wijk. Vervolgens in de 23ste mi-
nuut maakt Max Lodewijks de ge-
lijkmaker met een prachtig schot 
in de linkerhoek. Drie minuten la-
ter mooie aanval over rechts, Car-
lo Vrijburg brengt de bal voor en 
Sebastiaan Weber maakt het pri-
ma af. In de blessure tijd brengt 

Bart Kornblum de stand nog op 
3-1 met een verwoestende uit-
haal en onhoudbaar voor de kee-
per.

Al vroeg in de tweede helft komt 
FCC op een 4-1 voorsprong door-
dat Raymon van Balen bij een 
voorzet in zijn eigen doel kopt. 
De net ingevallen Je�rey Vrugt 
van SV Beverwijk kopt in de 69ste 
minuut de 4-2 erin en brengt de 
spanning enigszins terug in de 
wedstrijd. Echter, FCC heeft het 
nu prima onder controle en dit 
wordt uiteindelijk ook de eind-
stand. (Tekst: Joop Bakker / Foto: 
Nathalie Remour)

Nieuw schaakseizoen 
bij SV Vredeburg
Limmen - Als gevolg van de CO-
VID-19-pandemie kwam het 
schaakseizoen 2019-2020 in 
maart van dit jaar abrupt tot een 
einde. Geen eindranglijst van de 
interne competitie bij SV Vrede-
burg. Ook geen promotie/degra-
datie in de externe competitie, 
geen paastoernooi en geen tra-
ditionele seizoenafsluiting met 
een simultaan. Inmiddels zijn 
er mogelijkheden om seizoen 
2020-2021 vorm te geven met 
inachtneming van diverse pro-
tocollen.

Zo wordt er gebruik gemaakt van 
opzettafels, waardoor voldoende 
afstand tussen de spelers in acht 
genomen kan worden. Ook wor-
den schaakstukken en schaakklok-
ken met regelmaat gedesinfec-
teerd. En natuurlijk is het barge-
beuren - niet onbelangrijk bij SV 
Vredeburg - aan strenge regels ge-
bonden. Tijdens de algemene le-
denvergadering op vrijdag 18 sep-
tember namen voorzitter Jos Ad-
miraal, secretaris Harold Ebels en 
penningmeester Bob Stolp minu-

tieus de protocollen door met de 
aanwezige schakers. Het nieuwe 
schaakseizoen start op vrijdag 25 
september. De leden kijker ernaar 
uit om de schaakstukken weer eens 
uit de doos te nemen en te chec-
ken wie na een half jaar schaakstil-
stand nog een paard van een loper 
kan onderscheiden. Een ieder die 
geïnteresseerd is in de schaaksport 
en nog geen lid is van SV Vrede-
burg kan op vrijdagavond vrijblij-
vend langskomen in cultureel cen-
trum Vredeburg aan de Dusseldor-
perweg te Limmen om kennis te 
maken met de vereniging en met 
de leden. De sfeer bij SV Vredeburg 
is zeer gemoedelijk. De schaak-
kwaliteiten van de spelers zijn uit-
eenlopend. Een computersysteem 
maakt de wedstrijdindelingen en 
zorgt ervoor dat spelers een tegen-
stander van ongeveer gelijk niveau 
tre�en. De vereniging hoopt op 
een mooi schaakseizoen, waarbij 
naast de interne en externe com-
petitie ook activiteiten als kerst- en 
paastoernooi, snelschaaktoernooi 
en simultaan op de gebruikelijke 
wijze kunnen plaatsvinden.

Castricum - Eindelijk mogen ze weer! Afgelopen zaterdag stond 
voor de meiden van FC Castricum MO17 de eerste competitiewed-
strijd op de agenda. De laatste training voor de start van het nieu-
we seizoen hebben ze besteed aan teambuilding.

FC Castricum MO17 klaar 
voor nieuw seizoen

Uiteraard zijn de meiden al eni-
ge tijd bezig om zich optimaal 
voor te bereiden. Naast de weke-
lijkse trainingen op het veld wer-
den er ook extra trainingen ge-
volgd bij de shirtsponsor. Eerst 
moesten de meiden onder lei-
ding van de coaches diverse op-
drachten uitvoeren waarbij sa-
menwerken centraal stond. Uiter-
aard werd daarbij veel gelachen. 
Daarna was het tijd voor taart en 
de bespreking over komend sei-

zoen. Grote verassing was dat de 
organisatie Vrienden van FC Cas-
tricum warmlooptruien voor de 
meiden gaat sponsoren! Een an-
dere sponsor heeft vijftien bidons 
gesponsord, zodat elk teamlid 
nu een eigen bidon heeft. Kort-
om, de meiden van FC Castricum 
MO17 zijn klaar om de strijd in de 
hoofdklasse aan te gaan. De uit-
wedstrijd zaterdag tegen Reiger 
Boys MO17 werd verloren: 2-1.
(Foto: aangeleverd)

Jade Wuurman op podium 
Ronde van Gelderland
Limmen/Beekbergen - De 13-ja-
rige Jade Wuurman heeft zondag 
deelgenomen aan de wielerklas-
sieker Going Dutch Ronde van 
Gelderland. Het evenement werd 
verreden in Beekbergen en zou 
een prachtige wielereditie wor-
den voor de Nederlandse jeugd. 
De organisatie had een werkelijk 
prachtig parcours uitgetekend, 
waar alle facetten van de wieler-
sport volledig tot hun recht zou-
den komen. Een omloop van 12 
kilometer met daarin een aantal 
beklimmingen en een heuse gra-
velstrook van drie kilometer. Een 
parcours waarop alleen de sterk-
sten overblijven.

Voor de uit Limmen afkomstige 
Jade Wuurman (meisjes catego-
rie 6) was het even afwachten. Ze 
wist na het rare coronajaar niet 
hoe haar vorm zou zijn ten op-
zichte van haar concurrenten. Ze 
zou niet teleurgesteld worden. 

Na de neutralisatie explodeerde 
de koers onmiddellijk. De gravel-
strook bleek dan ook de scherp-
rechter en zorgde ervoor dat er 
meteen duidelijkheid was over 
de vorm van de dag. Jade Wuur-
man is een slowstarter en moest 
alle zeilen bijzetten om in de eer-
ste fase niet eraf gereden te wor-
den. Op karakter wist ze de eer-
ste storm te overleven en naar-
mate de koers vorderde kwam Ja-
de steeds meer op stoom. De gra-
velstrook en de klimmetjes eisten 
hun tol en de wedstrijd werd een 
waar slagveld. 
Tijdens de enerverende �nale 
werd snoeihard gereden om de 
overwinning in deze wedstrijd 
met de gehele Nederlandse top. 
Jade Wuurman had in de �nale 
nog voldoende over en leverde 
een supersprint af die haar een 
tweede plek zou opleveren in een 
prachtige, loodzware wedstrijd. 
(Foto: aangeleverd)

Limmen - Hercules 
Zaandam: 0-2

Limmen - Met een gemiddelde leef-
tijd van onder de 20 jaar en na een 
half jaar coronapauze, moest Lim-
men aantreden tegen de gedood-
verfde kampioenskandidaat uit 
Zaandam. De 19-jarige Jesse Glorie 
krijgt in eerste instantie de voorkeur 
boven de routinier Randy Scheer-
man (27). In de 18e minuut was 
het al 0-1 voor de Zaankanters. Een 
knappe voorzet werd net zo mooi 
tegendraads ingekopt. Op dat mo-

ment was Limmen nog niet gevaar-
lijk geweest. Echter in de 34e minuut 
lobde Nino Peemen, na een prachti-
ge aanval, net over doel. Even daar-
na wederom een mooie aanval. Uit 
de voorzet van Jacco de Jong kopt 
Mika Mitinen á la Bakhuis net naast. 
De rust ging derhalve in met een 
voorsprong voor Hercules Zaandam.
Na rust een mooie aanval. Die werd 
door job Min fraai opgezet en bij-
na afgerond. De keeper bracht red-
ding. Trainer Wokke haalde Admiraal 
eruit en bracht Valkering in om aan-
vallend wat sterker te worden. Ook 
Siepel kwam in het veld voor Sem 
Winter. In een sloto�ensief was Lim-
men de betere ploeg. Kansen wer-
den er genoeg gecreëerd. Achter 
stond het als een huis met aanvoer-
der Mike Schouten als absolute uit-
blinker. Toch kwam het door Ent nog 
op een vervelende 0-2. Uit een uitval 
stofte hij de bal over Glorie, die vlak 
voor tijd nog de 0-3 voorkwam. Een 
bij lange na niet weggespeeld Lim-
men kan terug kijken op een leerza-
me wedstrijd waarbij de punten , zo-
als ze nu spelen, vanzelf wel komen. 
(Tekst: Willem Koot)

Winst voor Brenda Calis 
op 800 meter
Castricum - Atlete Brenda Calis 
heeft zaterdagmiddag op de at-
letiekbaan in Grootebroek een 
mooie prestatie neergezet. Ze 
pakte zowel seriewinst als winst 
bij de 800 meter senioren. Waar 
de meeste atletiekbanen een ro-
de toplaag hebben, is de baan in 
Grootebroek zwart van kleur. Dat 
levert een heel andere aanblik 
op, maar het kon de Castricum-
se niet deren. ,,Het was prachtig 
weer en het gevoel was heerlijk. 
Ik had graag nog iets sneller wil-
len lopen, maar ik ben niet on-
tevreden.’’ Behalve Brenda kwam 
ook Timo Koenen in Grootebroek 
in actie. Hij maakt deel uit van de-
zelfde trainingsgroep en wist ook 

zijn serie te winnen. Hij eindigde 
als eerste bij de jongens junioren 
C en slaagde er bovendien in om 
zijn persoonlijk record iets scher-
per te stellen. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Na de derde ronde van de interne competitie bij 
schaakvereniging Castricum heeft de met wit spelende Piet Kuijs 
een gaatje geslagen naar de nummer twee op de ranglijst. Hij 
maakte het Hidde Brugman zo moeilijk dat laatstgenoemde veel 
tijd stak in de partij. Toen Piet dreigde te promoveren op de C-lijn, 
zag hij van verdere strijd af en viel bijna tegelijkertijd zijn vlag.

Schaker Piet Kuijs
blijft aan kop

Nico Lute was minder goed ge-
stemd toen hij de indeling las. Hij 
mopperde over het feit dat hij te-
gen Eric van der Klooster moest 
spelen. ,,Hij is véél te sterk voor 
mij. Moet je eens kijken hoeveel 
punten hij meer heeft!” Hij doelde 
op de Elo-punten achter de na-
men. Het was voor Nico de conse-
quentie van zijn prima spel uit de 
eerste en tweede ronde. Eric liet 
er geen gras over groeien en won 
gedecideerd. Hopelijk doet Nico 
er zijn voordeel mee door zijn par-
tij eens goed te analyseren.

Matthias van Zwet speelde met 
wit een gelijk opgaande partij te-
gen Wouter Beerse. De kempha-
nen kwamen uiteindelijk remise 
overeen in een stelling met bei-
den een toren, loper van gelij-
ke kleur en eenzelfde aantal pi-
onnen. Jan van Riel was ook niet 
blij met zijn indeling. Hij moest 
met zwart tegen Maarten Froma, 
maar weerde zich uitstekend. Uit-
eindelijk won Maarten een pion 
en behaalde later winnend voor-
deel. Guido van Leen is nog niet 
in de vorm van het vorig seizoen 
toen hij de zeges aaneen reeg. 
Hij speelde met wit een rommeli-
ge partij tegen de zich prima ver-
werende John Chadwick. Materi-
eel stond John in de plus, maar hij 
vertrouwde zijn stelling niet hele-
maal en deed een remiseaanbod 
dat onmiddellijk door Guido werd 
aangenomen.

Eric van Benschop kwam achter 
de witte stukken tegen Pim Ho� 
heel goed uit de opening. Pim 

moest uitkijken en een poos in 
de verdediging. In het late mid-
denspel raakte Eric echter de con-
trole over zijn stelling kwijt, waar-
door Pim terug kon komen en 
de partij de�nitief naar zijn hand 
zette. Kees Lute en Gerard Kuijs 
speelden een rustige partij. Lang-
zaam maakte Kees vorderingen 
en moest Gerard met zwart in de 
verdediging. Hij kon niet verhin-
deren dat Kees promoveerde naar 
dame, want hem uiteindelijk een 
paard kostte. Met een paard min-
der probeerde Gerard het tij te 
keren, maar dat lukte niet in het 
overgebleven pionneneindspel.

Paul Harmse overspeelde met wit 
Pieter Dijker na een Koningsgam-
biet in slechts dertien zetten! Na 
de partij analyseerden beiden dit 
gambiet en Pieter lijkt nu de op-
lossing voor zwart gevonden te 
hebben. ,,Altijd nemen, die pion 
op G4!” Lourens van der Heiden 
speelde met wit een goede partij 
tegen René van der Linden. Toen 
René later in het middenspel een 
paar minder goede zetten deed, 
was Lourens er als de kippen bij 
om zijn voordeel te verzilveren. 
Syrische ‘Castricummer’ Ghiath 
Miari kwam ook op de clubavond 
en speelde met wit tegen Piet van 
Wonderen. Het resulteerde op-
nieuw, na zijn verloren partij vo-
rige week tegen Paul Harmse, in 
een nederlaag. Nu onderschat-
te hij een actie op de damevleu-
gel, wat hem een kwaliteit kost-
te en enkele zetten later deed hij 
een paard cadeau. (Tekst: Piet van 
Wonderen)

Vitesse start nieuw 
seizoen met zege
Castricum - Het eerste thuisdu-
el tegen KFC moest voor Vitesse 
duidelijkheid geven over de vraag 
hoever het team van het nieuwe 
trainersduo Arjan de Zeeuw / Pim 
Touber ervoor zou staan. In een 
matig duel trok Vitesse met twee 
goals in de laatste tien minuten 
aan het langste eind.
In de 5e minuut was de eerste 
grote kans voor Jort Kaandorp, 
maar zijn te zwakke inzet beland-
de recht in de handen van de kee-
per. Ook daarna ontstonden nog 
wat mogelijkheden voor de thuis-
club. Daarna was het de beurt aan 
KFC. Nadat Tom Laan in de 12e mi-
nuut nog reddend moest optre-
den, was het een paar minuten la-
ter alsnog raak. Lang duurde dat 
niet. Uit een van de weinige goe-
de corners voor rust kopte spits 

Nick van de Ven in de 21e minuut 
de bal keihard in de touwen: 1-1.
Meteen na rust drong KFC de 
thuisploeg in de verdediging, zon-
der overigens echt gevaarlijk te 
worden. Lang duurde dat niet, 
want Vitesse nam het initiatief vol-
ledig over. Mats Laan veroverde in 
de 81e minuut de bal net over de 
middenlijn en wist Joey van Esveld 
op rechts te bereiken. Die speelde 
zich vrij en zijn voorzet werd in-
getikt door Martijn Kuijs; 2-1. Vijf 
minuten later werd KFC met een 
prima aanval over links zoek ge-
speeld, maar voordat de trekker 
kon worden overgehaald werd 
een overtreding voor het doel 
bestraft met een penalty. En dat 
zorgde voor de eerste competitie-
tre�er van Jort Kaandorp; 3-1. Dat 
werd ook de einduitslag.
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Grootschalige woningbouwontwikkeling 
Akersloot Zuid III van start

Het plan is gelegen aan de zuid-
kant van Akersloot, aan de west-
zijde van de Geesterweg en ten 
noorden van de Sluisweg. HBB 
Groep en Brolan Vastgoed ont-
wikkelen hier een nieuw woon-
gebied, geschikt voor diverse 
doelgroepen. Bij de ontwikke-
ling wordt rekening gehouden 
met de landschappelijke ken-
merken, zoals de bestaande wa-
tergangen. De ontwikkeling zal 

daarmee aansluiten op haar om-
geving en een logische afron-
ding van het dorp gaan vormen. 

Martijn van de Poll, directeur 
van HBB Groep: ,,Dit is een be-
langrijke stap in de ontwikke-
ling van Akersloot Zuid III. Er 
wordt al enkele jaren gesproken 
om de locatie daadwerkelijk tot 
ontwikkeling te brengen. Met 
het ondertekenen van de inten-

tieovereenkomst kunnen wij sa-
men met de gemeente Castri-
cum de volgende fase in. De re-
alisatie van woningen geeft een 
impuls in de hele gemeente en 
vult een groot deel van de wo-
ningbehoefte in.”

Momenteel wordt gewerkt aan 
het stedenbouwkundig plan. 
De komende maanden wordt 
de haalbaarheid van de plan-
nen nader onderzocht, waarbij 
de omgeving en provincie zul-
len worden betrokken. Over de 
start verkoop wordt medio 2021 
meer bekend. (Foto aangele-
verd)

Akersloot - De gemeente Castricum en Akersloot Zuid III BV, een 
samenwerking tussen HBB Groep en Brolan Vastgoed (onderdeel 
van De Geus Bouw), hebben een intentieovereenkomst getekend 
voor de ontwikkeling van de locatie Akersloot Zuid III. Daarmee is 
het startsein gegeven voor de ontwikkeling van het gebied.

Meerderheid heeft keuze al gemaakt
12.800 Castricummers ontvangen 
brief voor invullen Donorregister

Sinds 1 juli 2020 geldt in Neder-
land de nieuwe donorwet. Ieder-
een vanaf 18 jaar die in een Ne-
derlandse gemeente staat inge-
schreven, komt in het Donorre-
gister. Vanwege het coronavirus 
krijgen zij extra tijd om hun keuze 
in te vullen. Inwoners van de ge-
meente Castricum die nog geen 
keuze hebben ingevuld op do-
norregister.nl, ontvangen de eer-
ste brief rond 30 september. Bij 
de brieven zit het formulier waar-
op zij hun keuze kunnen invullen. 
Wie zes weken na ontvangst van 
de brief geen keuze invult, krijgt 
een tweede brief. Volgt daarop 
nog geen actie, dan komt diege-
ne met ‘Geen bezwaar tegen or-
gaandonatie’ in het Donorregis-
ter. Hier ontvangt men een be-
vestigingsbrief van. ‘Geen be-

zwaar tegen orgaandonatie’ be-
tekent dat organen en weefsels 
na het overlijden naar een pa-
tiënt kunnen gaan. De arts be-
spreekt dit met de partner of fa-
milie. Wie zijn keuze over orgaan-
donatie heeft gemaakt, kan de-
ze direct invullen op donorregis-
ter.nl. Wachten op de brief is niet 
nodig.

Voorlichting 
in de bibliotheken
In de vestigingen van Bibliotheek 
Kennemerwaard liggen folders 
over het donorregister. Die zijn er 
ook in het Engels, Turks, Arabisch 
en Frans. Mensen die ondanks de 
beschikbare informatie niet pre-
cies weten wat ze doen moeten, 
kunnen voor vragen ook in de bi-
bliotheek terecht.

Ingevulde keuze 
Castricummers
Tot 28 juni 2020 vulde 56,6% van 
de Castricummers vanaf 18 jaar 
hun keuze over orgaan- en weef-
seldonatie in. Van de ingevulde 
keuzes van Castricummers gaat 
het bij 62,3% om toestemming 
voor orgaandonatie na overlij-
den. 25,2% wil geen orgaandonor 
worden en 12,5% laat deze keuze 
over aan de partner, familie of ie-
mand anders.

Verhalen van keuzemakers
Welke keuze je maakt over het 
doneren van organen en weef-
sels, bepaal je zelf. Ook kun je 
de keuze in het Donorregister la-
ter altijd veranderen. Voor men-
sen die het lastig vinden om een 
keuze te maken, staan er verha-
len van mensen die al een keuze 
maakten te lezen. Ga naar www.
donorregister.nl voor meer infor-
matie. Op www.hoewerktorgaan-
donatie.nl staat stap voor stap 
uitgelegd over hoe orgaandona-
tie werkt.

Castricum - Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Castricum die 
nog geen keuze heeft ingevuld in het Donorregister, ontvangt ui-
terlijk 30 september een brief met de vraag dat alsnog te doen. 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurt 
brieven naar ongeveer 12.800 Castricummers. Voor vragen over 
de nieuwe donorwet en hulp bij het invullen van de keuze in het 
Donorregister, kan men terecht bij de vestigingen van Biblio-
theek Kennemerwaard.

In restaurant De Oude Keuken:
Elma Nijhuis Quartet met ‘special guest’
Bakkum - Op zondag 27 sep-
tember treedt in restaurant De 
Oude Keuken het Elma Nijhuis 
Quartet op. 
De warme, jazzy stem van El-
ma en de stuwende swing van 
haar begeleiders staan garant 
voor een spetterend optreden 
met diverse jazz standards. Bij-
zonder is, dat zij, speciaal voor 
dit optreden, vibrafonist Peter 
de Gelder hebben gevraagd om 
mee te spelen. Hiermee wordt 
een extra dimensie aan het ge-
luid van de band toegevoegd. 
Het kwartet bestaat, naast El-
ma, uit gitarist Philip Gerret-
sen, contrabassist Jaap Zwaag 
en drummer Don Spitsbergen. 
Op www.elmanijhuisquartet.nl 
kan iedereen alvast een goe-
de indruk krijgen van dit muzi-
kale gezelschap. Het optreden 
is gratis toegankelijk en begint 

om 15.00 uur. De Oude Keu-
ken is gevestigd aan de Oude 
Parkweg 117 te Bakkum. Kijk op 

www.deoudekeuken.net voor 
meer informatie. (Foto: aange-
leverd)

Kids and Parents Bikeschool
Eerste elektronische winst 
voor Yanne Dorenbos

De klimatologische omstandig-
heden op sportcomplex De Clop-
penburgh waren niet ideaal voor 
een verbetering van persoonlij-
ke records. Toch rolden er nog re-
delijke tijden uit de bus. Was vori-
ge week slechts een drietal voor-
zien van het technische snu�e, nu 
reed de complete groep ermee. 
Uitgerust met de enkelband leek 
het een tweestrijd te gaan wor-
den tussen Dave van Kuilenburg 
uit Heiloo en de runner up Yan-
ne Dorenbos uit Castricum. Tot 
het moment van lek rijden door 
Van Kuilenburg was niets zeker 
en kon het nog twee kanten op-
gaan. Hij had echter twee keer 

pech. Ondanks een zo snel moge-
lijke pitstop was een kans op een 
ereplaats verkeken. Waarbij ande-
ren wellicht het koppie hadden 
laten hangen, toonde Van Kuilen-
burg doorzettingsvermogen. Het 
leverde hem alsnog een plaats bij 
de eerste vijf op.
De eindzege werd zodoende 
een duidelijke prooi voor Doren-
bos met 51.42 minuten. Voor de 
plekken 2 t/m 4 waren Alkmaar-
der Ferry Karssen, Wout Bakker 
uit Heiloo en eveneens Alkmaar-
der Maurice Monch in de markt. 
Laatst genoemde was na een af-
wezigheid van ruim twee jaar 
door een blessure weer van de 

partij in Akersloot. Hij pakte di-
rect een mooie verdienstelijke 
tweede plek met 53.03 minuten 
en was daarmee vijf seconden 
rapper dan Wout Bakker. Voor de 
ook weer in goeden doen gera-
kende Ferry Karssen restte een 
vierde eindstek.

Uitslag:
1. Yanne Dorenbos, Castricum 
(51.42 min); 2. Maurice Monch, 
Alkmaar (53.03 min); 3. Wout Bak-
ker, Heiloo (53.08 min); 4. Fer-
ry Karssen, Alkmaar (53.48 min); 
5. Dave van Kuilenburg, Hei-
loo (54.58 min); 6. Gerrit Jan-
sen, Schagen (56.16 min); 7. Bob 
Scholten, Akersloot (57.32 min); 
8. Emiel Prins, Egmond aan Zee 
(57.33 min); 9. Henk Jan Verdonk 
senior, Egmond aan den Hoef 
(58.00 min); 10. Vincent Tiebie, 
Akersloot (59.41 min).

Akersloot - Yanne Dorenbos uit Castricum heeft donderdagavond 
de eer gekregen door eerste te worden in de wekelijkse tijdrit. 
Het was de eerste tijdrit voor de mountainbikers van Kids and Pa-
rents Bikeschool met het aan te scha�en Mylaps tijdregistratie-
systeem.

En toen?
Kinderboekenweek 2020

Op woensdag 30 september 
openen Kinderboekenweekau-
teur Arend van Dam en Pren-
tenboekmaker Mylo Freeman 
de Kinderboekenweek. Alle kin-
deren kunnen live meekijken. 
Het programma heeft aandacht 
voor verschillende auteurs van 
de Kinderboekenweek. Kinde-
ren voor Kinderen verzorgt een 
optreden via een livestream.

Tijdreizen! Doe-boekje
In de bibliotheek ligt vanaf 30 
september het gratis doeboek-
je ‘Tijdreizen’ klaar. Kinderen 
mogen het - zolang de voor-
raad strekt - ophalen en ermee 
op expeditie gaan door de tijd. 
Het doeboekje is voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar en staat boor-
devol leuke opdrachten.
 
Hadden de Grieken 
al raketten? (speurtocht)
Tijdens de Kinderboekenweek 
van 30 september tot en met 
11 oktober kunnen de kinde-
ren ook meedoen aan een leu-
ke speurtocht. Ze gaan op zoek 
naar de raketstickers in de bi-
bliotheek. Zo ontdekken ze tij-

dens de speurtocht leuke wee-
tjes over techniek door de eeu-
wen heen.

Huis van Hilde 
in de bibliotheek (6 tot 12 
jaar)
En toen… kwam er een knap-
pe dame met wel heel bijzon-
dere kleren aan op bezoek in 
de bibliotheek: Hilde! Een dame 
uit een lang vervlogen tijd, dat 
zie je zo aan haar kleding. Wat 
zou ze komen doen? Spreekt ze 
wel onze taal? Woonde ze heel 
vroeger hier en hoe leefde ze 
dan? Kinderen die dit allemaal 
willen weten, kunnen langsko-
men voor een ontmoeting met 
Hilde. Ze horen dan een span-
nend verhaal over de tijd waar-
in Hilde leefde. Ook kunnen ze 
proberen om als een archeo-
loog de scherven van een ou-
de pot aan elkaar te lijmen. De 
toegangsprijs bedraagt € 3,50 
per persoon (ook voor begelei-
ders). Via de agenda op www.
bibliotheekkennemerwaard.nl 
dient men zich aan te melden 
voor deze activiteit. Hilde komt 
op woensdag 30 september om 

15.00 uur naar de bibliotheek 
van Castricum.

Videolab Timetravel Airlines
Tijdens een speciale vlucht van 
Timetravel Airlines gaan de kin-
deren terug in de tijd. De voltal-
lige bemanning van Bibliotheek 
Kennemerwaard nodigt ze uit 
voor een tijdreis langs werelden 
uit het verleden. Van de waters-
noodramp in 1953 tot de tijd 
van de eerste mensen in de pre-
historie. Bekijk de video en vlieg 
de geschiedenis in!

Nog geen lid van de bieb?
Tot 18 jaar is het lidmaatschap 
gratis! Ook zijn tijdens de Kin-
derboekenweek geen inschrijf-
kosten van toepassing. Boven-
dien krijgen kinderen dan ook 
meteen de Kinderboekenweek-
krant uitgereikt. Er zijn duizen-
den leuke, spannende, grappi-
ge, mooie en ontroerende boe-
ken geschreven waarin je als le-
zer teruggaat in de tijd. Voor 
elk kind zit er wel een geschikt 
boek tussen. Alleen hoe vind 
je die boeken in dat grote aan-
bod? Speciaal voor de kinde-
ren is er de Kinderboekenweek-
krant, maar ouders mogen ook 
stiekem meelezen! Bibliotheek 
Kennemerwaard is in Castricum 
gevestigd aan de Geesterduin-
weg 1. 
Kijk op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl voor meer in-
formatie. (Afbeelding: aangele-
verd)

Castricum - Tijdens de Kinderboekenweek gaan we dit jaar te-
rug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor 
de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen 
over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten 
over de oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tij-
den te ontdekken. Je verkent de werelden uit het verleden door 
het lezen van boeken. Ontdek het verleden tijdens de Kinderboe-
kenweek! Met en zonder boeken! De speciale Kinderboekenweek-
folder, die in de bibliotheek ligt, geeft er alle informatie over.
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Kom naar Huis & Energie 
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Geef je huis 
       wat warmte
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gewoon, in je 
achtertuin!
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nodig? 



Alma maakt 
wonen mooier! 

Marco Braspenning van ‘Alma Creations’ kan er trots over vertellen en haalt meteen wat voorbeel-
den uit de rekken om de voordelen nog eens te benadrukken. ,,Uiteraard beginnen we met kleur-
adviezen, die natuurlijk heel persoonlijk zijn. Eenmaal een keuze gemaakt? Dan komen wij opme-
ten. Het werk begint het met schuren en stofzuigen van de bestaande vloer. Vervolgens een pri-
mer en hechtlak op de vloer, waarna het egaliseren volgt en alles schuren en polijsten”, legt Mar-
co uit. Hij vult aan: ,,Dan plakken we de PVC-vloerdelen met een speciale lijm die nooit droogt en 
er daardoor voor zorgt dat delen altijd vervangen kunnen worden. Daarbij is zo’n PVC-vloer uiter-
mate geschikt voor vloerverwarming. Nog een voordeel is het onderhoud; heel eenvoudig. Het 
verdere woongenot is dat het sterk geluidsabsorberend is, dus schoenen en hoge hakken hoeven 
niet uit.” Erg in trek bij kopers is tegenwoordig het visgraatmotief. Kom maar eens vrijblijvend kij-
ken bij ‘Alma Creations’ in de Dorpsstraat 81 te Castricum, bel 0251 671441 of kijk even op www.
almacreations.nl voor meer informatie.

Inderdaad; al jaren het toppunt in het creëren van sfeer en gezelligheid. 
De naam spreekt eigenlijk al boekdelen: ‘Alma Creations’ is een begrip 
in Castricum en ver daarbuiten. De mooiste meubels staan natuurlijk op 
een kwaliteitsvloer. Tegenwoordig is een PVC-vloer daarvoor een sublie-
me oplossing. Wat een keuzes in designs en dan ook nog waterbestendig, 
vuilafstotend en zeer duurzaam! Allemaal met strenge milieu- en gezond-
heidsnormen van de Europese Unie. Het leggen gebeurt met (vier) eigen 
sto� eerders. 

Marco Braspenning (rechts) en zoon Jimmy tussen veel keuzes en kwaliteit. (Tekst en foto: Aart Tóth)

Bekendgemaakt op Prinsjesdag:
Dit gaat er veranderen op de 
woningmarkt
Prinsjesdag zag er, dankzij de uitbraak van het coronavirus, anders uit dan voorgaande jaren. Dit 
jaar geen ritje in de Glazen Koets, geen vrolijk zwaaiend publiek en de troonrede werd niet voor-
gelezen in de ridderzaal, maar in de Grote Kerk te Den Haag. 2020 is een jaar van veranderingen 
en aanpassingen. De specialisten bij Van Amsterdam garantiemakelaars hebben zich direct ver-
diept in deze materie om vast te kunnen stellen wat de consequenties zijn voor huizenkopers en 
-verkopers.

Afscha�  ng overdrachtsbelasting voor starters
Allereerst lijkt er goed nieuws te zijn voor starters, want vanaf 2021 is de overdrachtsbelasting voor star-
ters van de baan. Een kleine kanttekening: deze regel geldt alleen voor starters tussen de 18 en de 35 
jaar die een woning kopen die zij zelf gaan bewonen. Experts zijn kritisch over deze maatregel. Zij ver-
wachten dat dit juist aanleiding kan zijn voor een verdere stijging van huizenprijzen in de categorie star-
terswoningen. ,,Wij bekijken het graag van de positieve kant en juichen het toe dat starters een voor-
deel hebben in de concurrentiestrijd met beleggers’’, aldus het team van Van Amsterdam Garantiema-
kelaars.

Beleggers moeten dieper in de buidel tasten
Waar voor starters de overdrachtsbelasting vanaf 2021 wordt afgeschaft, moeten beleggers vanaf vol-
gend jaar juist dieper in de buidel tasten. De overdrachtsbelasting voor beleggers stijgt namelijk van 2% 
naar 8% van de aankoopsom van de woning.

Percentage hypotheekrenteaftrek hogere inkomens daalt, eigenwoningforfait compenseert
Is het jaarinkomen hoger dan €68.507? Dan wordt iemand gezien als een persoon met een hoger inko-
men. In dat geval kan men met ingang van 1 januari 2021 de hypotheekrente tegen een lager aftrekken 
bij de aangifte voor de inkomstenbelasting, namelijk 43% in plaats van de huidige 46%. Om dit te com-
penseren, wordt het eigenwoningforfait volgend jaar verlaagd. Voor woningen tussen de €75.000 en de 
€1090.000 daalt het eigenwoningforfait van 0,6% naar 0,5%.

WOZ-waarden stijgen 6-8%
De woningprijzen rijzen al heel 2020 de pan uit. Daarom wordt verwacht dat de WOZ-waarden in 2021 
met zo’n 6-8% zullen stijgen. Controleer altijd of de vastgestelde WOZ-waarde correct is, omdat deze be-
palend is voor de hoogte van diverse te betalen belastingen.

Studenten en tweeverdieners gaan erop vooruit
Veel (ex-)studenten zitten ermee in hun maag dat hun studieschuld een negatieve invloed heeft op de 
maximale hypotheek die zij kunnen krijgen. Goed nieuws! Er ligt namelijk een wetsvoorstel op tafel om 
vanaf 2021 de wegingsfactor te koppelen aan de gemiddelde rente van vijf jaar (de rente van de stu-
dieschuld). Dit heeft zowel een positieve invloed op bestaande als op nieuwe studieschulden. Ook voor 
tweeverdieners ligt er een gunstig wetsvoorstel op tafel. Momenteel telt het tweede inkomen voor 80% 
mee bij het aanvragen van een hypotheek. Het voorstel is om dit per 1 januari 2021 voor 90% mee te la-
ten tellen, wat betekent dat tweeverdieners meer kunnen lenen. 
De verwachting is dat we uiterlijk in november weten of beide wetsvoorstellen worden doorgevoerd.

Aanvraag energielabel wordt een duur grapje
Vanaf 1 januari 2021 komt er een nieuw energielabel en stijgen de kosten voor het aanvragen hier-
van naar gemiddeld €190. Op het moment dat iemand een woning wil verkopen, is men verplicht een 
geldig energielabel te hebben. Als dat niet geregeld is, volgt een boete van €170. Een energielabel is 
tien jaar geldig, ongeacht de invoer van het nieuwe energielabel in 2021. Wie nu een energielabel aan-
vraagt, pro� teert nog van het voordelige tarief.

Kijk op www.vanamsterdam.nl voor uitgebreide informatie over de verkoop of aankoop van een woning.

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.
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✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer
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BUITEN
KOKEN

Ontvang 10% korting* met 
de wonen.nl code (101018)

* alleen geldig in de webshop



Voel je thuis op 
een pvc-vloer van 
Alma Creations

Steeds meer mensen val-

len voor een vloer van pvc. 

Niet zo vreemd, want met dit 

unieke product haal je de 

luxe en sfeer van een hou-

ten vloer in huis, zonder het 

bijbehorende onderhoud.

De pvc-vloeren van Alma 

zijn waterbestendig, vuilaf-

stotend, slijtvast en zeer 

duurzaam en voldoen aan 

de strenge milieu- en ge-

zondheidsnormen van de 

Europese Unie. Alle produc-

ten hebben het A+ label en 

E1-norm voor VOC-uitstoot. 

De unieke houtdessins op 

de planken, in superscherpe 

prints, geven de vloer de 

‘look & feel’ van een echt 

natuurproduct. De uitstraling 

is warm. Het onderhoud is 

eenvoudig. Naast gezellig-

heid en gemak draagt een 

pvc-vloer ook op een ander 

vlak bij aan het woonge-

not: de planken zijn ge-

luidsabsorberend. Dus op 

kousenvoeten door het huis 

of op schoenen met hak-

ken maakt niets uit op deze 

comfortabele vloer.

Alleen bij Alma Creations

Visgraat PVC     

Van €85,-   nu voor €75,- per m2

incl. egaliseren en vakkundige installatie 

(op vertoon van deze advertentie krijgt u een gratis border rondom)
Actie loop tot 31 oktober



In het buitengebied in de buurt van Castricum wonen Jan Westerhoven (59 jaar) en Yvonne van Gij-
tenbeek (63 jaar) in een boerderij, die oorspronkelijk eind 19e eeuw gebouwd is. Hun Noord-Hol-
landse kapbergboerderij komt alleen boven het kanaal nog voor en is 15 jaar geleden geheel her-
bouwd met gebruik van oude materialen. Het woord ‘kapberg’ refereert aan een overkapte hooi-
berg. Omringd door weilanden en water, molens en koeien, wonen Jan en Yvonne met veel plezier in 
hun met verzamelingen ingerichte huis. Jan runt er ook zijn handels- en goederentransportbedrijf.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Inspiratie
Aan de keuzes voor de inrichting van hun boerderij liggen 
een paar zaken ten grondslag. Jan vertelt er graag over. 
,,Het begon allemaal met de ko�  emolen en het keuken-
rek van mijn grootouders, die in de Hofgeest woonden, te-
genwoordig Velserbroek. De zachtgroene kleur van het rek 
voor onder andere meel, nagelen en sago, werd de basis-
kleur voor de keukenkasten. De rest van gebruikte kleuren 
in huis zijn op het zachte frisse groen afgestemd.” Een an-
dere inspiratiebron is een dik gastenboek van Chalet De Ui-
lenboom, tegenwoordig Boschbeek genaamd, gevestigd 
aan de Wüstelaan in Santpoort-Zuid. Het boek is een uniek 
document van weleer vol foto’s van feesten en partijen, 
menu’s en handgeschreven dankbetuigingen. ,,Mijn vader 
was een bekend persoon in Santpoort, hij was onder ande-
re uitbater van Chalet De Uilenboom.”

Verzamelingen als inrichting
Het huis van Jan en Yvonne is van alle gemakken voorzien, 
maar oogt nostalgisch door de vele decoratieve gebruiks-
voorwerpen. Soms ziet Jan ook de schoonheid in van im-
perfectie, zoals een deels verroest uithangbord. ,,Het hing 
altijd buiten en is een uniek exemplaar, vandaar dat ik hem 
toch kocht.” De inrichting is uniek te noemen, Jan en Yvon-
ne omringen zich met spullen, die veel verhalen ontlokken 
bij hen. Zo is er na het bezoeken van een veiling van oldti-
mers in Ascot, Engeland, spontaan een Volkswagen T 1 ge-
kocht. Via de openslaande tuindeuren is hij met het veiling-
nummer nog achter zijn voorruit, in hun woonkamer be-
land. ,,Het viel mij op, dat tussen al die kostbare oldtimers 
dit busje een glimlach wist te ontlokken bij de veelal erg 
deftige en rijke bezoekers. De prijs viel mee, want links ge-
stuurde wagens zijn in Engeland niet zo geliefd.”

Café-antiek
,,Heb je even?” lacht Yvonne, als ik Jan vraag, wat hij zoal 
verzamelt. Al vrij snel valt het woord ‘café-antiek’. Dan heb-
ben we het al gauw over de spullen, die ons in de gezel-
lige woonkeuken en huiskamer omringen: emaillen recla-
meborden, waarin met name roken en jenever drinken 
worden aangeprezen. Maar ook over jeneverglazen, rela-
tiegeschenken, � essen, kruiken en voorraadketels voor li-
keuren. Overigens werd jenever tot de jaren vijftig vorige 
eeuw gespeld als ‘genever’, leer ik. En Schiedam telde meer 
dan 100 geneverstokerijen. Eigenaars van café’s weten Jan 
te vinden, als zij decoraties zoeken voor hun onderneming. 

Even binnenkijken

,,Hartstikke leuk omdat je met de juiste spullen de gezellige 
sfeer van vroeger op kan roepen. Ik koop alleen dingen, die 
ik zelf leuk vind, dat is het belangrijkste criterium”, aldus Jan 
Westerhoven jr., die als zoon van de bekende herbergier in 
Santpoort behept is met het verlangen naar de nostalgi-
sche gezelligheid van een horeca-onderneming. ,,Ik varieer 
graag, ik koop alleen als het iets toevoegt en om mijn ver-
zameling te verbeteren. Als ik het niet verkoop, is het ook 
goed.” In die categorie zijn een witte vleugel en een contra-
bas in het interieur beland, ook al speelt het stel geen noot. 
,,Muziek maakt gezellig”.

Servies
In een grote servieskast in de ruime woonkeuken, die een 
hele wand beslaat, staan behalve allerhande geneverkruik-
jes, twee soorten blauwwit servies. Ze luisteren naar de 
namen Beatrix en Butter� y en zijn vroeger geproduceerd 
door de Nederlandse aardewerkfabriek Societé Ceramique. 
,,Soms kom ik weleens wat tegen of koop ik een mooi recla-
mebord en dan krijg ik het erbij. Met hoogtijdagen wordt 
het servies gewoon gebruikt. Soms kan ik mensen blij ma-
ken met een ontbrekend of gebroken onderdeel uit hun 
verzameling, zoals een zoutvaatje of melkkannetje, dat is 
helemaal mooi”.

Tingel tangel 
In de huiskamer en in de bijkeuken staan twee prachtig ver-
sierde pronkkasten, die uit café’s in België en Frankrijk ko-
men. Zij blijken een mechaniek te bevatten. Na het inwer-
pen van een muntje speelt er een soort muziek zoals ge-
bruikt in � lms waarin Charley Chaplin speelde. ,,Men noemt 
het een mechanische piano, maar het is meer de techniek 
van een draaiorgel en heet oorspronkelijk een tingeltan-
gel.” Die naam doet de kasten inderdaad eer aan.

Liever niet in huis
In koor: ,,Honden met zwiepende staarten en kleine kinde-
ren, die de wereld aan het ontdekken zijn.”

Ruim zien
Soms is de relatie tot café-antiek wat verder weg te zoe-
ken, zoals in het geval van de Volkswagenbus. In de tuin is 
de voormalige bloemenkiosk, die jarenlang dienstdeed op 
het plein achter station Haarlem, in gebruik genomen als 
buitenkeuken alias terrasoverkapping. Her en der liggen 
in huis picknickmanden, fotoalbums en ko� ers. ,,Ik zwicht 
voor iets, als het warm en nostalgisch gezellig is, als je kan 
zien dat het geleefd heeft. Dan vind ik het decoratief. Ik wil 
er zelf met plezier naar kijken, ook al verkoop ik het later 
misschien weer,” aldus Jan. 

Komt nog
Jan en Yvonne verheugen zich op komst van de tafel, die 
van de vader van Jan is geweest. ,,Die tafel heeft heel Sant-
poort gezien, zei mijn vader altijd. Er is op gedanst tijdens 
de Santpoortse feestweek, er is aan gegeten in Chalet De 
Uilenboom en toen mijn vader in Maastricht ging wonen, 
verhuisde hij met hem mee. Dat die tafel nu bij mij thuis in 
mijn eigen keuken een plek gaat krijgen, met alle sporen 
van gebruik van al die jaren, daar verheug ik mij enorm op”, 
aldus een glunderende Jan. Yvonne benadrukt dat die ta-
fel geleefd heeft. Het zal een prachtige aanvulling op hun 
steeds veranderende collectie zijn, een tafel met een ziel.

Ook een keer deelnemen aan de rubriek ‘Even Binnenkij-
ken’? Laat het weten door een mail te sturen aan service@
jutter.nl

De schoonheid van imperfectie 



foto boven: bankstelplus.nl

Zo weet je zeker dat je goed zit!
Een slotenmaker heb je vaak op een onverwacht moment nodig. De huissleutel breekt af, 
het slot hapert of je hebt jezelf buitengesloten. Dan wil je snel een vakman aan de deur 
hebben, op wie je kunt vertrouwen. Iemand die weet wat hij doet en die een eerlijke prijs 
rekent voor zijn diensten. Maar juist omdat je er waarschijnlijk niet eerder mee te maken 
hebt gehad, is het lastig kiezen. Op internet kom je heel wat websites van slotenmakers te-
gen, maar hoe weet je nu of een bedrijf te vertrouwen is?

Het valt niet mee om in deze branche het kaf van het koren te scheiden. Mala� de slotenma-
kers investeren behoorlijk in adverteren op internet. Hun websites zien er gelikt uit en alles lijkt 
te kloppen. Maar is dat ook werkelijk zo? Televisieprogramma’s hebben al meerdere malen aan-
dacht besteed aan de praktijken van slotenmakers. In de meeste gevallen kwam het erop neer 
dat de klus weliswaar snel geklaard werd, maar dat ook een torenhoge rekening snel werd gepre-
senteerd. Honderden of zelfs meer dan duizend euro voor het simpelweg openen van een in het 
slot gevallen deur. Garanties op de betrouwbaarheid van slotenmakers kunnen we niet geven, 
maar met de onderstaande tips voorkom je vaak een � inke teleurstelling.

-  Maak altijd eerst een goede prijsafspraak. Telefonisch kan een goede slotenmaker vaak al een 
aardige inschatting maken van de te verwachten kosten, mits je hem voorziet van de juiste in-
formatie. Staat de slotenmaker inmiddels voor de deur, probeer dan de prijsafspraak vooraf 
schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld op een werkbon.

-  Wantrouw slotenmakers die met stuntprijzen adverteren. Een betrouwbare slotenmaker zal al-
tijd een reële prijs vragen voor de te verrichten werkzaamheden. Laat je niet verleiden door ad-
vertenties van slotenmakers via Google. Die advertentietarieven zijn zo hoog opgedreven dat 
een doorsnee slotenmaker zich deze advertenties niet kan veroorloven.

-  Probeer bij telefonisch contact altijd met de slotenmaker zelf in contact te komen. Vaak werken 
slotenmakers via een callcenter, maar het nadeel daarvan is dat je als klant nooit precies weet 
met welk bedrijf je nu eigenlijk te maken hebt. Dat maakt het achteraf lastig om te reclameren, 
als iets niet helemaal naar wens is verlopen.

-  Zoek naar herkenningspunten die enig houvast bieden. Wanneer je te maken hebt met een 
professionele slotenmaker, zal die ongetwijfeld herkenbaar zijn aan zijn kleding, bedrijfswagen, 
enzovoort. Een bedrijf gebruikt die mogelijkheid over het algemeen om zichzelf te pro� leren. 
Let daar dus goed op, zodat je weet wie er voor je staat.

-  Een erkende slotenmaker is aangesloten bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Deze 
bedrijven zijn via de zoekmachine van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) op te vragen. Je bent er dan verzekerd van dat je te maken hebt met een bedrijf dat aan 
alle voorwaarden voldoet.

-  Wacht niet tot je een slotenmaker nodig hebt, maar ga nu alvast op onderzoek uit. Zoek in je ei-
gen woonplaats naar een betrouwbaar bedrijf met een 24-uurs service. Stap er gerust eens naar 
binnen om kennis te maken. Heb je er een goed gevoel bij? Zet dan hun telefoonnummer in je 
adresboek. Dan ben je helemaal voorbereid!

De Sleutelkoning in Castricum is een betrouwbare slotenmaker en is aangesloten bij NSS6: 
Nederlandse sleutel- en slotenspecialisten gilde

Slotenmaker nodig? 

Lijstenmakerij

DE LIJST
Het nieuwe adres per januari 2016

winkel en kwaliteitscentrum 
”Willem de Zwijger” 
Frederik Hendriklaan 8
1814 JP  Alkmaar
Tel. (072) 515 01 63

• ca. 4.000 verschillende profielen  
in hout en aluminium

• spiegels in alle maten, ook met facet
• ruim assortiment zuurvrije passe-partouts
• vakkundig wassen, strijken en  

opspannen van borduurwerken
• opplakken van foto’s op polystyreen
• van normaal tot museumglas
• gratis parkeren voor de deur

Openingstijden
Dinsdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Woensdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Donderdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
*Donderdagavond en overige tijden 
op afspraak
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Torenstraat 58 - Castricum - 0251-652524 - www.desleutelkoning.net

• Alle soorten sleutels.                                                                  
• Autosleutels ( ook met 
 afstandsbediening)
• Reparatie autosleutels 
 ook printplaten.
• Montage van sloten.

ONZE DIENSTEN ZIJN:
• Schadevrij deur 
 openen.
• Beveiligingscheck 
 woningen
• Naamplaten.
• Kluizen inclusief montage

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 !



Duurzame hulp bij warm water ‘tekort’
Wil je beschikken over veel 
warm water op een ener-
giezuinige manier, waarbij 
je ook nog eens een bijdra-
ge levert aan het terugdrin-
gen van de CO2 reductie?
Een warmtepompboiler 
maakt gebruik van de bui-
ten- en binnenlucht en is 
geschikt voor zowel nieuw-
bouw- als verbouwingen. 
Heb je al een elektrische 
boiler en wil je deze ver-
vangen, dan is de warmte-
pompboiler hèt antwoord 
hoe de woning van veel 
warm tapwater kan wor-
den voorzien.
ATAG Verwarming levert onder het merk Ariston 3 warmtepompboilers, waarbij het model LYDOS 
speciale aandacht verdient. De Lydos is een zgn. hybride warmtepompboiler, die twee energie-
bronnen combineert in één product: elektriciteit en duurzame energie. 
www.ariston.com

COREtec® 
STONE 
CERAtouch
CERAtouch is de jongste telg uit de 
COREtec familie van meerlagige har-
de vloeren. We kunnen gerust spreken 
van een opmerkelijke innvovatie die van 
bij de start de vloerindustrie op zijn kop 
heeft gezet. CERAtouch combineert het 
beste van twee werelden: de look & feel 
van een keramische tegel met het com-
fort en plaatsingsgemak van een zachte 
vloer. CERAtouch is verkrijgbaar in een 
hele reeks van natuurgetrouwe tegel- en 
steendecoren.
www.coretec� oors.com

Kleur je badkamer

Blauw is een neutrale tint die staat voor rust en zekerheid. Het meubel uit de Finion collectie van 
Villeroy & Boch is uitgevoerd in het prachtige Midnight Blue waarmee je eenvoudig een tijdloze 
en moderne badkamer creëert. In combinatie met wit en goud zorgt het voor een luxe uitstra-
ling. De buitenzijde van het Finion bad kan worden uitgevoerd in meer dan 200 kleuren in glans 
of mat. 
www.villeroy-boch.nl

Inbraakwerend-
heid bij deuren
Denk bij de aankoop van je deuren en schuif-
deuren ook aan de beveiliging. Zonder goed in-
braakveilig schrijnwerk heeft een elektronisch 
alarmsysteem geen zin. Aluminium is een erg 
sterk en bijna onbreekbaar materiaal. Toch zorg-
de Aliplast ervoor om de veiligheid nog meer te 
verhogen. Daarna werden alle deuren en schuif-
deuren getest op inbraakwerendheid. Aliplast 
behaalde op alle isolerende systemen een RC2 
attest en voldoet daardoor aan alle Europese 
normen bij nieuwbouwwoningen.
www.aliplast.nl

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en hij wordt mooier, steeds mooier: de Quooker Fusion Messing Pa-
tina Patina is een laag die op het messing ontstaat door oxidatie. Deze verandert langzaam van 
kleur, en wordt plaatselijk lichter of juist donkerder bruin. Ook het aanraken van het materiaal 
heeft invloed. Daar waar jouw vingertoppen de kraan vastpakken, verkleurt het oppervlak. Door 
dit natuurlijke proces wordt jouw kraan veel meer dan die praktische keukenhulp. Een persoon-
lijk sieraad voor op het aanrecht. 
www.quooker.nl

PlasmaMade Air Sensor
Met de PlasmaMade Air 
Sensor heb je 24/7 inzicht 
in de luchtkwaliteit van 
jouw woning. PlasmaMa-
de, bekend van de revolu-
tionaire � lter voor afzuig-
kappen, heeft nu een unie-
ke Air Sensor aan het assor-
timent toegevoegd. Met de 
Air Sensor meet je de lucht-
vochtigheid, koolstofdioxi-
de, TVOC (mate van ver-
vuiling) en de temperatuur. 
De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten 
waardes eenvoudig kunt 
uitlezen op je smartphone 
of tablet.
www.plasmamade.nl

Keramische wastafel Fresco Beat 

Een elegante collectie wastafels met strakke vormen geschikt voor een moderne tijdloze badka-
mer. De keramische wastafels zijn met behulp van de nieuwste technieken in Italië vervaardigd. 
Het dun vormgegeven keramiek geeft in combinatie met het Thebalux kastenprogramma Beat 
2.0 je badkamer een fantastische uitstraling en gebruiksgemak voor vele jaren.
www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een 
thermostaat met ongekend gebrui-
kersgemak in een verblu� end com-
pact en modern design. Door ge-
bruik te maken van een touchscreen 
is de bediening intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte afmetingen 
en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleem-
loos in elk interieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstalleerd en is 
zowel verkrijgbaar in een zwarte als 
witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.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



Rondom het Duurzaam Droomhuis komen stands van meer dan 100 bedrijven. 
Ook kun je deelnemen aan ruim 60 gratis workshops waar je bijvoorbeeld zelf 
een eenvoudig stappenplan opstelt om je huis te isoleren, of leert hoe je zon-
ne-energie opslaat in een accu. Uiteraard kun je ook ontdekken wat de � nan-
cieringsmogelijkheden zijn voor verduurzaming en hoe je geld bespaart op je 
hypotheek of stookkosten. Met een druk op een knop zie je welke subsidies er 
beschikbaar zijn in jouw gemeente.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november 
in de Brabanthallen in Den Bosch. Om de bezoekers te spreiden en piekdruk-
te te vermijden, moet je je vooraf registreren voor een speci� eke dag en tijd-
slot. Uiteraard zijn er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar en wordt er ge-
werkt met brede gangpaden en aangepaste routes bij knelpunten. Kort voor 
de beurs ontvang je heldere regels waardoor een veilig en verantwoord beurs-
bezoek wordt gegarandeerd. 

Huis & Energie helpt je 
over de groene drempel

Zonne-energie
Bekijk wat voor verschillende 
zonnepanelen er allemaal zijn 
en hoe je zonne-energie kan 
opslaan in een thuisbatterij.

Verlichting, Smart 
& Domotica
Energie besparen door jouw huis 
slimmer te maken? Hoe sluit je 
een draadloze en batterijloze 
schakelaar aan? Ook dit kan je 
ontdekken op Huis & Energie.

Ventileren 
& Koelen
Ontdek op Huis & Energie een 
mechanische ventilator die op 
natuurlijke basis werkt. Leer daar-
naast alles over een WTW unit.

Financiën 
& Subsidies
Verduurzamen wordt enorm gesti-
muleerd en op de beurs leer je alles 
over de landelijke en gemeentelij-
ke subsidies.

Duurzaam 
Verwarmen
Leer alles over het verwarmen, 
koelen en ventileren via jouw vloer, 
over de beste type warmtepomp 
die bij je woning past of over ver-
warmen via infrarood

Woningisolatie
Verduurzamen begint bij isoleren. 
In slechts 2 dagen kun je jouw dak 
isoleren. Wat zijn andere stappen? 
Voor elke type isolatie vind je een 
exposant.

Elektrisch Vervoer
Tegenwoordig zijn er niet alleen 
elektrische auto’s en � etsen, maar 
ook 100% elektrische handge-
bouwde innovatieve E-mopeds. 
Wie wil dat nou niet proberen?

Duurzaam Wonen
Tweedehands design meubels en 
producten gemaakt van gerecycled 
plastic maken je duurzame 
woning af.   

Zelf je huis verduurzamen 
is dé trend van 2020. 
Nu we meer thuis zijn, 
willen veel mensen die plek 
graag extra comfortabel en 
klaar voor de toekomst ma-
ken. Maar waar moet je dan 
eigenlijk beginnen…? Van 
vrijdag 13 tot en met zon-
dag 15 november vind je het 
antwoord op Huis & Energie, 
de grootste en leukste groene 
beurs van Nederland.

Huis & Energie vindt plaats in de Brabanthal-
len in Den Bosch. Midden op de beursvloer laat de 
onafhankelijke adviesorganisatie Milieu Centraal een 
levensgroot Duurzaam Droomhuis bouwen. In deze model-
woning kun je producten als zonnepanelen, zonneboilers, warm-
tepompen, en vloerverwarming zelf zien, aanraken en beleven. Terwijl 
een topkok biologische hapjes voor je bereidt op de inductiekookplaten in 
het huis, kun je je op het adviesplein laten voorlichten over de werking van alle 
duurzame producten.
Op Huis & Energie ontmoet je bedrijven uit maar liefst 8 verschillende duurzame 
sectoren! Dit zijn:



De tuin is een plek voor 
ontspanning en gezelligheid

Een verborgen paradijs, gemaakt om vrienden en familie te ont-
vangen op zwoele zomerdagen en knusse winteravonden. Een plek 
om te dromen met je geliefde en te lachen met dierbaren. Om bui-
ten te koken, te poken in smeulend hout en je longen te vullen met 
frisse buitenlucht. Ervaar het echte buitenleven, terug naar de ba-
sis en het oergevoel!

Quality time, gewoon, in je achtertuin!

Buiten koken doe je natuurlijk op een 
hout gestookt vuur. Dat kan in je eigen 
tuin maar ook op een andere plek zoals 
op de camping, in de vrije natuur of bij 
een andere buitenactiviteit. Het vuur 
kun je maken op een eigen gemaak-
te vuurplaats, op een vuurschaal of 
in een kookkachel, ook wel een ter-
raskachel genoemd. De keuze om 
een vuur te maken op een vuur-
schaal of vuurplaats houdt in dat 
je daarvoor een driepoot nodig 
hebt. Onder deze driepoot kun 
je een kookketel of een hang-
bakplaat hangen.

Wat kun je allemaal berei-
den in de heksenketel?
In de heksenketel (kookke-
tel) maak je gerechten zo-
als soepen, stoofpotten, 
oliebollen met oud en 
nieuw, gebakken appel-
schij� es of een lekke-
re curry. Op een bak-
plaat kun je allerlei ver-
se groenten, vlees, kip, 
vis of aardappeltjes et cetera bakken. Het koken op een driepoot is wellicht de meest authentie-
ke manier van buiten koken, in de heksenketel maak je de lekkerste gerechten klaar. Als je een-
maal een mooi vuurtje hebt, is niets heerlijker dan uit te buiken onder het genot van een drank-
je bij de vuurplaats, voordat je moe en voldaan je bed opzoekt. Kijk voor meer informatie op de 
site van Jansen & Jansen Buiten koken: www.jansenjansenbuitenkoken.nl.

Win een driepootset met heksenketel
Wij verloten een driepootset met hierin: 1,2 meter driepoot, 8 liter kookketel, lange houten lepel 
en een vuurschaal. Meedoen? Stuur je mail met motivatie naar danielle@wonencrossmedia.nl.

Doe mee en win...

Úw timmerfabriek 
in de regio

Castricummerwerf 77, 1901 RV  CASTRICUM 
Tel. 0251-672126 

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

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

Houtbriketten te koop 
voor alle soorten houtkachels 

Stookbriketten als 
schoon alternatief 

Minder tot geen gas gebruiken, zonnepanelen plaatsen, isoleren… Iedereen doet wat 
mogelijk is om te verduurzamen. Bij timmerfabriek Van der Loos wordt al het schaafsel 
en freesafval sinds het afgelopen voorjaar met behulp van een brikettenpers verwerkt 
tot stookbriketten. Onder hoge druk wordt het houtafval, zonder dat er lijm aan te pas 
komt, verwerkt tot briketten van puur hout. Binnenkort wordt de nieuwe werkplaatska-
chel geleverd, maar het bedrijf produceert veel meer briketten dan daarvoor nodig zijn. 
Daarom worden de briketten dan ook aan bedrijven en particulieren verkocht. 
 
Milieuvriendelijke brandstof 
Duitsland en de Scandinavische landen zijn voorlopers in het gebruik van alternatieve brand-
sto� en. Ook de Nederlandse consument is steeds meer geïnteresseerd in alternatieven voor 
fossiele brandsto� en. Dit komt met name doordat de energieprijzen van fossiele brandsto� en 
steeds hoger worden. Daarnaast groeit ook de druk op het terugbrengen van CO2 afkomstig 
uit fossiele brandsto� en. 
 
Schone verbranding 
De houten briketten die timmerfabriek Van der Loos in eigen beheer perst, zijn geschikt om in 
kleine, maar ook middelgrote pellet- of houtkachels te stoken. Ze kunnen echter niet gebruikt 
worden in pelletinstallaties waar pellets automatisch worden aangevuld. De briketten zijn bij-
zonder droog en massief. Daardoor leveren ze een goed controleerbare en vooral schone ver-
branding als resultaat op. Belangstellenden voor de aankoop van deze briketten kunnen vrij-
blijvend langskomen aan de Castricummer Werf 77 om de mogelijkheden te bespreken. Of 
bel: 0251 672126.



 

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

Van oudsher koken veel Nederlanders op een gasfornuis. Nu de gaskranen dichtgedraaid wor-
den, gaan veel mensen alvast op zoek naar alternatieven. Koken op inductie wordt steeds po-
pulairder, maar we zien dat er nog behoorlijk wat misverstanden over deze optie bestaan. Het 
basisprincipe van een inductiekookplaat berust op een natuurkundig verschijnsel. In de kook-
plaat wordt de netspanning omgezet in spanning van andere frequentie en zo wordt magne-
tisch veld gegenereerd. Wanneer je op de kookplaat een pan zet met een bodem die te magne-
tiseren is, gaat door de bodem van die pan een wervelstroom lopen. Door de weerstand van de 
pan wordt die stroom omgezet in warmte.

Veilig koken
De bodem van de pan wordt heet, de kookplaat in principe niet. Natuurlijk neemt de glasplaat wel 
enige warmte van de pan over, dus koud zal het tijdens het koken niet zijn. Maar de kans om jezelf 
te verbranden aan een inductiekookplaat is veel kleiner dan bij een gasfornuis, waarbij bepaalde de-
len letterlijk gloeiend heet kunnen worden. Bij een traditioneel gasfornuis heb je kans op lekkage en 
daarmee op ontplo�  ngsgevaar. Dat gevaar is er ook wanneer je op een mobiel gasstel (met een gas-
tank) kookt. In dat opzicht is een inductiekookplaat dus een veilig alternatief.

Tijd besparen
Je pan is bij gebruik van een inductiekookplaat veel sneller op de gewenste temperatuur. Dit houdt 
in dat je aardig wat tijd kunt besparen. Bovendien is na a� oop het onderhoud ook veel sneller uit te 
voeren. Bij een gasfornuis moet je eerst wachten tot het ding goed is afgekoeld, omdat je anders je 
handen zou verbranden bij het schoonmaken. De gaspitten zelf zijn een verzamelplaats voor vuil en 
laten zich lastig schoonmaken. De inductiekookplaat is een gladde glazen plaat, die snel na gebruik is 
afgekoeld. Je kunt er dus vrij snel na het koken een doekje overheen halen.

Je pannenset
Als je overstapt van koken op een gasfornuis naar koken op inductie, is het van belang dat je pannen 
daar geschikt voor zijn. Dat hoeft echter niet te betekenen dat je meteen een compleet nieuwe pan-
nenset moet aanscha� en. Veel pannen zijn al geschikt voor koken op inductie. Belangrijk is vooral dat 
de onderkant van de pan mooi vlak is. Als er krommingen of deukjes in de bodem zitten, maakt de 
pan geen goed contact met de glazen plaat. Juist dat contact is nodig om het magnetisch veld te ac-
tiveren. Probeer het gewoon eens uit met je huidige pannen. Met een beetje geluk werkt alles prima 
en kun je zo overstappen.

Ontmoedigingsbeleid
De komende jaren zullen de gasprijzen geleidelijk steeds verder stijgen. De regering kiest voor een 
ontmoedigingsbeleid om ons te drijven in de richting van een duurzame oplossing. Immers, het gas-
verbruik kan alleen omlaag gaan als meer mensen overschakelen op alternatieve warmtebronnen. 
Als je gasfornuis toch al aan vervanging toe is, loont het zich dus zeker de moeite om nu alvast over 
te stappen naar koken op inductie. (Foto: pixabay.com)

Koken op inductie 
heeft de toekomst

Met de hoge nazomertemperaturen denken we nog niet echt aan de winterkou. Toch zal 
het niet heel lang meer duren voordat we de verwarming een paar graden hoger draaien. 
Dat betekent dat deze apparatuur weer optimaal aan het werk moet om de woning of wer-
kruimte comfortabel te verwarmen. In de zomermaanden heeft de installatie voorname-
lijk dienst gedaan voor het op temperatuur brengen van ons douchewater. Als alles weer 
op vol vermogen gaat draaien, kunnen gebreken naar boven komen die in de afgelopen 
maanden niet zichtbaar waren. Door de verwarmingsinstallatie periodiek te laten onder-
houden, kan een koude douche - in letterlijke zin - worden voorkomen. 

Het periodiek onderhoud zorgt ervoor dat de apparatuur in goede staat blijft. Hiervoor kan een 
onderhoudsabonnement worden afgesloten. Deze onderhoudsabonnementen zijn beschik-
baar in combinatie met een storingsservice. Mocht er, tussen de onderhoudsbeurten door, toch 
een storing optreden, dan is men ervan verzekerd dat die storing vakkundig en snel wordt op-
gelost. Doorgaans is het probleem dezelfde dag nog verholpen en vaak zelfs al binnen twee 
uur. Bij installaties die werken op gas speelt daarnaast ook het veiligheidsaspect een grote rol. 
Recente incidenten tonen aan dat het gemakkelijk mis kan gaan in een woning als gastoestel-
len het reukloze koolmonoxide lekken. Deze sluipmoordenaar heeft in de loop der jaren al me-
nig slachto� er gemaakt. Veelal is dit te wijten geweest aan slecht onderhouden installaties. Een 
koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn.

Het is dan ook niet voor niets dat de 
overheid heeft bepaald dat ieder be-
drijf dat gastoestellen installeert of on-
derhoudt verplicht gecerti� ceerd moet 
zijn per 1 januari 2022. Met een onder-
houdsabonnement wordt tijdens het 
periodieke onderhoud naast een e�  -
ciënte afstelling ook  gecontroleerd op 
koolmonoxide. Mocht een abonnee tus-
sentijds een vermoeden hebben van 
lekkage, dan kan er iemand langskomen 
voor een controle. Het plaatsen van een 
koolmonoxidemelder helpt bij het de-
tecteren van dergelijke gevaarlijke situ-
aties. Periodiek onderhoud zorgt ervoor 
dat een toestel e�  ciënt en bedrijfsze-
ker blijft functioneren. Dit draagt dus bij 
aan de veiligheid in huis of op de werk-
plek. Kijk voor meer informatie over on-
derhoudsabonnementen en koolmo-
noxidemelders op www.gasservice.nl of 
bel: 0251 245454.

Veilig en behaaglijk de winter in
Goed onderhoud aan verwar-
mingsapparatuur essentieel

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

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

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

WIJ ZIJN NORMAAL GEOPEND EN WERKEN 
VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM!



Snelle zelfmaker: 

Behang, posters en kussens: regen-
bogen zijn dit seizoen niet meer 
weg te denken uit de kinderkamer. 
Met een effen vloerkleed, wat rest-
jes verf en een tak of bamboestok 
maak je eenvoudig zelf een wand-
hanger.

Wandkleden met regenbogen zijn volop te vinden in Neder-
landse webshops, maar daar moeten net de kleurencombina-
tie tussenzitten die je mooi vindt. De prijs kan ook een overwe-
ging zijn. Wandkleden van dit formaat beginnen bij een euro of 
70 en kunnen oplopen tot het dubbele.  

Wat heb je nodig?
• Vloerkleed met eff en (achter)kant;
• Verf(testers) of restjes verf;
• Kwast;
• Potlood;
• Optioneel: tak of bamboestok en naaimachine.

Duur: 60 minuten.
Kosten: +/- 20 euro

STAPPENPLAN
Stap 1:
Bepaal hoe groot je 
wandkleed wordt. Ik 
koos voor een vier-
kante vorm. Vouw het 
kleed dubbel en knip 
de stof die je niet gaat 
gebruiken eraf. Hierop 
kun je oefenen! 

Stap 2:
Teken op het restje stof een paar regenbogen en bepaal welke 
vorm je mooi vindt. Een lange, hoge regenboog of liever een 
korte, lage? Probeer verschillende kleurenvolgordes uit. Ik had 
vooraf een kleurenvolgorde in gedachten, maar heb door mijn 
kleurentesten toch voor iets anders gekozen. 

Stap 3:
Schets met potlood de regenboog op het vloerkleed en zet de 
buitenste lijn op. Daarmee leg je de grootte en vorm van de re-
genboog vast en voorkom je dat je niet uitkomt.

Stap 4:
Bekijk je ontwerp na elke baan vanaf een afstand. Is het nog 
naar je zin? Nu kun je nog bijsturen als dat nodig is.

Stap 5:
Laat drogen. Ben je handig met de naaimachine? Maak 
dan een tunnel voor een tak of bamboestok. Ik heb er-

voor gekozen om 
‘m aan schroe-
ven te han-
gen die al in de 
muur zaten. Die 
heb ik door de 
stof heen ge-
duwd. Staat lek-
ker speels en 
wat rafelrandjes 
vind ik niet sto-
rend.

Omdat ik het kleed al in mijn bezit had, betaalde ik een tientje 
voor de vier verftesters en de kwast. Heb je nog geen kleed? Je 
scoort er een bij Kwantum of Xenos. Reken dan op een tientje 
extra. Bamboestokken haal je bij het tuincentrum.

Betaalbaar wonen met tweedehands vondsten en 
een Scandinavische twist - dat is sevencouches.nl. 
Woonblogger Mardou van Kuilenburg deelt han-
dige budgettips en snelle zelfmakers op haar plat-
form, zodat ook jij van je huis een thuis kunt ma-
ken. Laat je inspireren! 



Een � inke verbouwing van je huis is iets waar je niet zomaar aan begint. Er 
komt veel expertise aan te pas. De kosten kunnen behoorlijk oplopen, ze-
ker als je geen goede afspraken hebt gemaakt. En hoe zit het met de regel-
geving in jouw gemeente? Lees de praktische tips hieronder.

1. Weet wat je precies wilt
 Hoe logisch het ook klinkt, hier kan het al fout lopen. Als iemand meer ruimte wil en besluit 
een aanbouw te laten plaatsen, is het noodzakelijk om alle opties te bezien om te voorkomen 
dat het eindresultaat een tegenvaller wordt.

2. Wat is bouwkundig gezien mogelijk?
De huiseigenaar blijft verantwoordelijk voor de verbouwing en niet de aannemer. Schakel dus 
altijd een bouwkundig expert in. Zij kunnen een bouwkundige opname verzorgen en bepa-
len wat constructief wel en niet kan. Indien nodig kunnen ze ook toezicht houden op de ver-
bouwing.

3. Welke regelgeving is er?
Als verantwoordelijke voor de verbouwing zul je zelf zeker moeten weten wat wel en wat niet 
kan. Is er sprake van een beschermd stadsaanzicht? Zijn er bestemmingsplannen waardoor je 
verbouwing kan worden gefrustreerd? Hebben buren inspraak in jouw verbouwingsplannen? 
Neem deze zaken beslist niet te licht op en vraag eventueel advies bij een expert.

4. De constructietekening
Als je met een beperkte schets of plan een o� erte aanvraagt, loopt dat regelmatig fout. Vraag 
minstens drie o� ertes aan op basis van een complete constructietekening. Zo voorkom je fou-
ten en meerwerk.

5. Kies de beste aannemer en niet altijd de goedkoopste
Goedkoop kan bij een verbouwing ook duurkoop worden. Probeer de beste aannemer te vin-
den met een aannemelijke prijs, dat kan ook de goedkoopste zijn. Maak voor jezelf een lijstje 
wat jij het belangrijkste vindt, zoals snelheid of goede communicatie. Informeer ook eens bij 
familie of kennissen of zij je een goede aannemer kunnen aanbevelen.

6. Bewaak je budget
Een budget waarin praktisch geen ruimte is voor tegenvallers zal al gauw tot problemen lei-
den. Er is nu eenmaal vaak eerder sprake van meerwerk dan van minderwerk. Tenzij het je da-
gelijks werk is, kun je bij het opstellen beter de hulp inroepen van een expert, een architect 
of een andere bouwkundig expert. Die weet welke punten in het budget horen en kan ze ook 
beter inschatten.

Acht praktische tips voor het verbouwen van je huis
7. Neem de tijd voor de verbouwing
Sneller verbouwen betekent niet dat er ook goedkoper zal worden gewerkt. Een te hoge 
tijdsdruk zorgt voor stress en dat vergroot de foutkansen. Een verbouwing kost nu eenmaal 
tijd en een vakman kan zoiets beter inschatten. Houd altijd rekening met mogelijke vertra-
gingen en laat niet te veel afhangen van een tijdige oplevering.

8. Overleg met de buren
Ook als het niet verplicht is, zal overleg met de buren je in ieder geval goodwill opleveren. 
Misschien zijn er zelfs buren die ook een (deel van de) verbouwing willen laten doen. Het 
combineren van zaken als schilderwerk en tuinverbetering levert vaak prijsvoordelen op en 
daar is iedereen dan weer blij mee. BRON: Wonen.nl

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 
OMLAAG
WOONCOMFORT 
OMHOOG

Isototaal  |  Maatlat 25a, 1906 BL Limmen
Tel: 072 - 303 3448  |  info@isototaal.nl  |  www.isototaal.nl
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Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef

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