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Door Hans Boot

De proef was nog maar een paar 
dagen gestart of de bewoners van de 
Verzetsheldenbuurt stonden al op 
hun achterste benen vanwege de 
overlast van sluipverkeer door hun 
straten. Na alle publiciteit en onder 
druk van het aangevraagde spoed-
debat werden de betonblokken op de 
kruising Verlegde Overtoom/Bree-
deweg/Meester Ludwigstraat verwij-
derd, maar daar bleef de kritiek niet 
bij, zoals fractievoorzitter Roel Beems 
van CKenG het spoeddebat inleidde: 
,,De opdracht voor de proef was 
duidelijk, maar de uitvoering deugt 
niet. Zowel de leefbaarheid als veilig-
heid kwamen de afgelopen week in 
de knel en op deze manier kan deze 
proef geen zes weken duren. Auto’s 
reden over stoepen, vrachtauto’s 
kwamen vast te zitten en er 
ontstonden gevaarlijke situaties voor 
Bonhoe�er-scholieren. De vraag aan 
het college is of er alternatieven 

kunnen worden ingesteld voor deze 
proef. Er is nu sprake van twee 
proeven, namelijk het knelpunt bij de 
spoorwegovergang en het autoluw 
maken van het centrum. Deze zijn 
moeilijk te combineren en worden nu 
half uitgevoerd.” 

Pappen en nathouden
Daarna mochten de raadsleden hun 
zegje doen. Gerrit Krouwel (VVD) was 
verbaasd dat de bewoners van de 
Verzetsheldenbuurt tijdens eerdere 
informatieavonden erg mild waren en 
nu fel reageren. Gerard Brinkman 
(GroenLinks) vond dat in de eerste 
plaats de veiligheid voor �etsers 
moest worden vergroot. Daarnaast 
miste hij borden waardoor autorijders 
worden ontmoedigd om het centrum 
in te rijden. Volgens Harold Ebels was 
de fractie van D66 ook bestookt met 
verontrustende informatie, maar hij 
wilde het college nog een kans geven 
om met een aanvaardbare oplossing 
te komen, waarbij Rob Schijf (GDB) 

zich aansloot. Ook Ada Greuter (PvdA) 
keurde de gelijktijdige uitvoering van 
de twee proeven af en maakte zich 
zorgen om het winnen van 
vertrouwen bij de inwoners. Leo van 
Schoonhoven van de gelijknamige 
fractie verwees naar twee �lmpjes die 
van de opstoppingen zijn gemaakt en 
veel schrik aanjagen. Hij stelde dat de 
oplossing door pappen en nathouden 
niet is te vinden en adviseerde in 
overleg te gaan met de betrokken 
bewoners. Ralph Castricum stelde 
simpel dat alle ophef al was voorspeld 
en zijn partij Forza! alleen voor stop-
zetting van de pilot is. Bärbel Böhling 
(DeVrijeLijst) was van mening dat 
tijdige evaluatie een belangrijk onder-
deel van de proef was en wilde weten 
hoe monitoring in dit geval 
plaatsvindt.

Nieuwe borden
Wethouder Ron de Haan kreeg vervol-
gens het woord om op de debaters te 
reageren: ,,Wij hebben ons uitvoerig 
laten adviseren door verkeersdeskun-
digen over onder andere veiligheid. 
De mensen moeten op een gegeven 
moment bese�en of ze een omweg 
willen maken of niet. Geef ze daar-
voor de tijd. Er valt niet aan te 
ontkomen dat de ingreep ergens 
schuurt.” Zijn collega Paul Slettenhaar 
voegde daaraan toe dat er dezelfde 
avond nog nieuwe borden op 
bepaalde punten zouden worden 
geplaatst. Tegen middernacht 
schorste voorzitter Mans de vergade-
ring voor enkele minuten, omdat er 
een alternatief voorstel door VVD, 
CKenG en CDA was ingediend om de 
pilot in te korten met twee weken tot 
de herfstvakantie. Tot slot werd er 
daarover en de motie van Fractie van 
Schoonhoven, PvdA en Forza! om per 
direct met de proef te stoppen, 
gestemd. Het resultaat was dat een 
meerderheid voor het tussenvoorstel 
was en de motie werd verworpen.

Castricum - Op verzoek van acht raadsfracties werd er afgelopen donder-
dagavond een spoeddebat gehouden over de proef die vorige week is 
gestart voor het afsluiten van de Dorpsstraat. Uit de discussies bleek dat 
het project onvoldoende is voorbereid. Een motie om onmiddellijk met 
de pilot te stoppen haalde het niet, maar de raad ging wel akkoord met 
een tussenvoorstel van het college om de proef twee weken in te korten.

College verkort pilot Dorpsstraat
Het enige verwijsbord voor de bocht naar de Dorpsstraat. Foto: Hans Boot

Ook in de Schoolstraat loopt men vast zonder aankondiging op de hoek met de 
Dorpsstraat. Foto: Hans Boot
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DONDERDAG 30 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab

VRIJDAG 1 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab eerste 
vrijdag van de maand viering.

ZATERDAG 2 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Kaleab en 
Diaken Jaider met zang van 
Annie Assendelft en Ria Peters.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met gemengde zanggroep. 
Voorganger: Pastor K. Kint.

ZONDAG 3 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. Rik 
Willemsen, Israëlzondag. Gelijk-
tijdig op radio Castricum en via 
een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastoor Kaleab met 
Gemengd Koor.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Albert van der Heide.

Protestantse Gemeente 
Limmen, Aanvang 10.00 uur, ds. 
F. J. van der Wind.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met zanggroep. Voor-
ganger: Pastor K. Kint.

MAANDAG 4 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 5 OKTOBER

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN
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Door Ans Pelzer

Steeds weer duikt in gesprekken 
over sociale huur duiken dezelfde 
argumenten op: ,,Ik (of onze 
kinderen) zijn hier geboren, dus wij 
hebben eerder recht op een sociale 
huurwoning.’’ Of: ,,Ik woon hier al 
heel lang en ik ben economisch 
gebonden.’’ Dat doet er niet meer 
toe. Uitgangspunt bij toewijzing van 
sociale huurwoningen is de Huisves-
tingswet uit 2014, de vrijheid van 
vestiging zoals afgesproken in Euro-
pese verdragen.

Toewijzing
De toewijzing van sociale huur is in 
regio’s ondergebracht. Castricum-
mers schrijven zich in bij de Sociale 
Verhuurders Noord Kennemerland 
(SVNK). Het zoek- en toewijzingsge-
bied is de regio Noord-Kennemer-
land, waar onder andere Alkmaar, 
Bergen, Heerhugowaard en Heiloo 
onder vallen. Voorkeur uitspreken 
kan, maar daar hoort een langere 
wachttijd bij. Inschrijfduur is bepa-
lend. Inwoners van gemeenten 
buiten de regio, uit Maastricht of 
Groningen, kunnen zich ook 
inschrijven bij de SVNK en daardoor 
eerder een huis toegewezen krijgen 
dan een woningzoekende uit de 
regio. Gezinnen met een inkomen 
boven de 40.024 euro komen niet in 
aanmerking voor een sociale 
huurwoning.

Wie krijgt voorrang?
Er is beperkte ruimte om voorrang 
voor bepaalde groepen te creëren. 
Landelijk zijn afspraken gemaakt 
over welke groepen voorrang 
hebben. Dat zijn mensen uit Blijf van 
Mijn Lijf-huizen, mantelzorgers, 
statushouders en mensen die 
uitstromen uit zorg of opvanginstel-
lingen. Castricum schafte de voor-
rang voor statushouders af. Een klein 
deel van de woningen wordt hier-
door direct toegewezen aan deze 

doelgroepen.
Urgenties
Daarnaast kunnen gemeenten 
groepen toevoegen in de lokale 
verordening die voorrang krijgen. In 
Castricum zijn dat bijvoorbeeld 
urgenten, huurders die te groot of te 
klein wonen, jongeren en ouderen. 
Samen kan dat nooit meer dan 25 
procent van de vrijkomende sociale 
woningvoorraad zijn in een 
gemeente. Volgens een woord-
voerder van de gemeente Castricum 
zijn er tot september 2021 vier 
urgenties afgegeven. Een urgentie 
op medische gronden, twee op 
sociale gronden en eentje vanwege 
een calamiteit.

Containerwoningen
Bij de redactie van deze krant komen 
geregeld klachten binnen over het 
feit dat jongeren onder de 23 jaar 
niet in aanmerking komen voor de 
�exwoningen. Ze krijgen geen huur-
subsidie: jongeren komen daarvoor 
alleen in aanmerking als de huurprijs 
lager is dan 442 euro. De huurprijs 
van 500 euro exclusief is gebaseerd 
op de gedachte dat mensen huur-
subsidie krijgen. De verhuur van de 
containerwoningen is in handen van 
een private partij, zo laat Kennemer 
Wonen weten. Zou je het norme-
ringssysteem van corporaties 
hanteren, dan kom je uit op een 
huurprijs van 250 euro. Maar voor 
private partijen gelden andere regels 
dan voor woningbouwcoöperaties. 
Een hoge huur, maar wel huursub-
sidie incalculeren in die hoge 
huurprijs.

Huursubsidie
Huursubsidie is een bijdrage van de 
Nederlandse overheid voor mensen 
met een laag inkomen om hun huur 
deels terug te krijgen. De particuliere 
sector heeft niets te maken met wet- 
en regelgeving maar rekent met de 
huurprijzen wel op een collectieve 
voorziening als de huursubsidie. De 

toewijzing van sociale huurwo-
ningen is bij woningbouwcoöpera-
ties transparant. Men weet welke 
regels er gelden om in aanmerking 
te komen voor een woning en in 
welke volgorde dat gedaan wordt. 
Een private partij beslist grotendeels 
zelf aan wie de woningen worden 
toegewezen. Met een globale 
opdracht van de gemeente, zoals dat 
een derde van de woningen aan 
jongeren verhuurd zou moeten 
worden.

Sociaal of vrije sector?
Een deel van de sociale huurwo-
ningen wordt verkocht of omgezet 
naar huurwoningen in de vrije 
sector, waar hogere huurprijzen bij 
horen. Een woordvoerder van 
Kennemer Wonen stelt dat verkopen 
maar mondjesmaat gebeurd. ,,Alleen 
hele grote woningen of ‘losse’ huizen 
verkopen we. Wel worden meerdere 
woningen, zoals op de Plantenhove 
of de Bloemen, omgezet naar vrije 
sector woningen. Mensen worden 
niet uit hun huis gezet, omzetten 
kan pas als de woning vrijkomt. Dat 
doen we om de woningen beter te 
laten aansluiten bij de vraag.”

Er is meer behoefte aan woningen 
voor eenpersoonshuishoudens. 
Kennemer Wonen zegt daarover: ,,Er 
is weinig vraag naar grote woningen 
voor gezinnen. Dus die woningen 
gaan naar de vrije sector. Deze 
woningen zijn met name bedoeld 
voor de middeninkomens. Huishou-
dens met inkomens dat boven de 
sociale huurgrens ligt, maar ook 
weer niet zo hoog zijn dat ze gemak-
kelijk een huis kunnen kopen. De 
grens voor het maximale inkomen 
ligt op ongeveer 60.000 euro huis-
houdinkomen. We geven daarbij 
voorrang aan huurders die een 
sociale huurwoning achterlaten én 
aan mensen uit de gemeente of 
regio van SVNK, om zo de doorstro-
ming te bevorderen.”

Heeft u vragen, opmerkingen en/of 
commentaar over sociale huurwo-
ningen? Mail naar redactie@castri-
cummer.nl.

Castricum - Sociale huurwoningen worden mondjesmaat bijgebouwd in 
de gemeente, over de containerwoningen is gesteggel. Criteria van voor 
2014 - gebonden zijn aan de regio of geboren in de gemeente - geven 
geen voorrang meer op een huurwoning.

Verwarring over sociale huur: 
‘oude criteria tellen nauwelijks’

Woningcomplex Duc van Tol in Limmen. Foto: aangeleverd

Akersloot - Vorige week woensdag 
had een oplichter het gemunt op 
een inwoner van Akersloot. Deze 
oplichter deed zich telefonisch voor 
als medewerker van de Rabobank. 
Omdat van het telefoonnummer 
alleen het laatste cijfer verschilde van 
het werkelijke nummer van de bank, 
gaf dat enig vertrouwen. De onbe-
kende beller vertelde dat de 
bewoner slachto�er zou zijn 
geworden van phishing door op een 
link in een sms-bericht te hebben 
geklikt. De bewoner had inderdaad 
een sms-bericht ontvangen, maar 
daar niets mee gedaan. Met behulp 
van de software Teamviewer heeft de 
oplichter ingelogd op de computer 
van de bewoner, maar toen die 
argwaan kreeg en zelf de verbinding 
weer verbrak, kon een banktrans-
actie tijdig voorkomen worden. De 
bewoner heeft vervolgens de bank 
gebeld en voor de zekerheid de reke-
ning laten blokkeren. Er is geen geld 
van de rekening verdwenen. Meer 
weten over bankfraude en het voor-
komen ervan? Kijk op www.veilig-
bankieren.nl voor uitgebreide 
informatie.

Oplichter geeft zich 
uit voor medewerker 
Rabobank



woensdag 29 september 2021 

We rijden volgende week een extra gft-
ronde. Hieronder ziet u wanneer u uw 
gft-container aan de weg kunt zetten. 
Bijvoorbeeld: als uw restafvalcontainer op 
maandag wordt geleegd, dan halen we 
op woensdag uw gft-afval op 
  
Akersloot     
Vrijdag 8 oktober REST  
Donderdag 7 oktober GFT  
Castricum (dinsdagroute)  
Dinsdag 5 oktober REST  
Vrijdag 8 oktober GFT

Castricum (woensdagroute)  
Woensdag 6 oktober REST  
Maandag 4 oktober GFT
Castricum (donderdagroute)  
Donderdag 7 oktober REST  
Dinsdag 5 oktober GFT
Limmen  
Maandag 4 oktober REST  
Woensdag 6 oktober GFT  
 
De extra ophaaldagen vindt u ook op 
de Afvalwijzer-app of 
www.mijnafvalwijzer.nl. 

Extra gft-route van 4 oktober 
tot en met 8 oktober   

Gemeentenieuws

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 30 septem-
ber en 7 oktober vergadert de raad in het 
gemeentehuis. Vanwege de Corona-maat-
regelen is er maar beperkt ruimte voor 
publiek. Indien u de vergadering vanaf 
de publieke tribune wilt volgen, vragen 

 u om u aan t  m l n ia  ri . 
De vergaderstukken kunt u bekijken op 
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde 
pagina kunt u tevens de commissie- en 
raadsvergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken. 

Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 

ri . i  commissi s i  i n aan m r t 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

Inspreken bij de begroting 2021
Daarnaast nodigt de gemeenteraad van 
Castricum u van harte uit om op donder-
dagavond 14 oktober uw mening te geven 
over de begroting 2022. De gemeente-
raad van Castricum behandelt de begro-
ting 2022 op 4 november 2021 en besluit 
hierover op 11 november 2021. Daarmee 
besluit de raad over hoe gemeenschaps-
geld in 2022 en verder wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisatie of 
instelling van de gemeente Castricum dus 
een belangrijk document. De gemeente-
raad hoort daarom graag uw mening in de 
vergadering van 14 oktober aanstaande, 
zodat de raadsleden uw input kunnen 
meenemen bij de verdere behandeling van 
de begroting. U kunt de begroting vinden 
bij de vergaderstukken op de website. Als 
u uw mening wilt laten horen wordt u vrien-

li  r oc t ic  t  m l n i   ri .

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u 
tegen een probleem aan of wilt u een idee 
oorl n  m l  u an aan ia  ri . 

Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 11 oktober 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-

n an  raa  unt u i   ri  t r c t. 
at an r mail ia raa s ri @castri-

cum.nl, of telefonisch via 088 909 7014, 
088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

Van 6 t/m 14 november organiseert het 
Vrijwilligers Informatie Punt Castricum 
samen met de gemeente een speciale 
week. Een week waarin vrijwilligers een 
bedankje krijgen voor hun werk in de 
vorm van gratis workshops, activiteiten, 

cadeaubonnen of pakketjes. 
Vrijwilligers kunnen zich inschrijven via de 
website www.vrijwilligers-bedankt.nl. Hier 
staat ook het complete overzicht van de 
activiteiten. Inschrijven kan van 4 t/m 21 
oktober.

Vrijwilligers bedankt! 

Van 30 september tot en met 7 oktober 
is het de jaarlijkse week van de ont-
moeting. Het draait in deze week om 
ontmoeting en verbinding, het thema 
dit jaar is ‘Eet je mee?’ Daarom kunnen 
de inwoners van de gemeente Castri-
cum op veel plekken aanschuiven om 
een hapje mee te eten. Het idee is dat 
samen eten altijd verbindend is. Welzijn 
Castricum heeft dit jaar flink uitgepakt, 
omdat ze het belangrijk vinden dat we 
omkijken naar elkaar. 

Eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen
Er zijn activiteiten voor jong en oud. Meld 
je vandaag nog aan!

1 OKTOBER
9.30u: Ontbijt in het peutercafé 
Castricum, aanmelden: 

ut rcaf @ l i ncastricum.nl 
11.00u: Ontmoetingskoor, Bakkerspleintje 
Castricum, aanmelden: 
. o m r@ l i ncastricum.nl

18.00u: BBQ en pubquiz bij Conquista in 
Limmen, aanmelden: 
n.m i rs@ l i ncastricum.nl

ZONDAG 3 OKTOBER
10.00u: Kerkdienst Corneliuskerk in 
Limmen o.l.v. pastor Olling, met gebakje 
na a oo
14.00u High tea in JC Discovery 
Castricum, aanmelden: 
m i rs@ l i ncastricum.nl
17.00u Soep en broodmaaltijd in de 
Schakel Castricum, aanmelden: 
c.mas tti@ mail.com

MAANDAG 4 OKTOBER
13.00u: International taste Cultuurbuurt-
café Castricum, aanmelden 
inloo @ l i ncastricum.nl
17.00u: Eten voor senioren, ’t Kruispunt 

rsloot  aanm l n  t o r@ i o.nl
DINSDAG 5 OKTOBER
16.15u: Wandeling en een pannenkoek bij 
Johanna’s Hof, aanmelden: 
i. ll n@ l i ncastricum.nl
WOENSDAG 6 OKTOBER
16.30-20.30u World Wide Soepcafé foyer 
Geesterhage, aanmelden 
. o m r@ l i ncastricum.nl 

17.00u Eten voor senioren, ’t Kruispunt 
rsloot  aanm l n  t o r@ i o.nl

Welzijn Castricum besteedt veel aandacht 
aan de ‘Week van de ontmoeting’ 
Het thema dit jaar is ‘Eet je mee?’ 

In de strijd tegen criminaliteit richt de 
landelijke Week van de Veiligheid zich dit 
jaar op ondernemers. Criminelen zoch-
ten sinds de komst van corona andere, 
slinkse manieren om geld van deze doel-
groep af te troggelen. Tijdens deze Week 
van de Veiligheid zetten gemeenten, bran-
cheorganisaties en politie zich daarom in 
om de lokale ondernemers te informeren 
over de signalen van crimineel gedrag en 
hoe zij zich hiertegen kunnen weren. 

or  n slac to r 

Tijdens de Week van de Veiligheid kun-
nen ondernemers en hun medewerkers 
deelnemen aan diverse activiteiten om 
zich beter te beschermen tegen crimi-
naliteit. Online overvaltrainingen, gratis 
veiligheidsscans en talkshows: het is een 
greep uit de activiteiten die door het hele 
land worden georganiseerd. Begin okto-
ber leest u hier meer over de activiteiten 
in Castricum en omgeving. Kijk ook op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

Gemeente Castricum helpt ondernemers in 
strijd tegen criminaliteit in de week van de 
Veiligheid van 11 t/m 17 oktober 

Aanvullend sociaal pakket

• Begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk.  
• Mogelijkheden tot om- en bijscholing en praktijkleren.  
• Extra inzet om armoede en schulden tegen te gaan.  
• Aanpakken van jeugdwerkloosheid.

30 augustus 2021

Einde steunpakket voor banen en economie

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Financiële regelingen die stoppen per  
1 oktober 2021

Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo)  
Na het stoppen van de Tozo kunnen ondernemers die �nanciële 
ondersteuning nodig hebben een beroep doen op de tijdelijk 
aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Tegemoetkoming Vaste Lasten  (TVL)  

Belastingmaatregelen, zoals 
belastinguitstel  
Belastinguitstel aanvragen kan tot 1 oktober 2021. Alle 
ondernemers betalen vanaf dan weer belasting. Het terugbetalen 
van de opgebouwde belastingschuld start op 1 oktober 2022. 
Voor het terugbetalen is vanaf dan 5 jaar de tijd.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) 

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Het steunpakket gaat 
economisch herstel in de weg zi�en. Daarom stopt per 1 oktober het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar 
hee geholpen. Enkele aanvullende �nanciële regelingen lopen door.

Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW) 

Financiële regelingen die doorlopen tot en 
met 31 december 2021

• Corona�nancieringsregelingen KKC, Qredits,  
BMKB-C en GO-C.  

• Subsidieregeling evenementen.  
• Enkele belastingmaatregelen, zoals de onbelaste 

reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Extra �nanciële regeling voor nachtclubs en 
discotheken

Het kabinet is bezig met een gerichte 
compensatieregeling voor nachtclubs en discotheken 
voor als deze sector na 1 oktober 2021 niet open kan. 
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Proef autoluwe Dorpsstraat 
van 17 september - 15 oktober
Kan de Dorpsstraat aantrekkelijker en veiliger?
De gemeenteraad besloot in een extra 
debat met het college op 23 september 
dat de proef met de autoluwe Dorpstraat 
wordt ingekort naar totaal 4 weken (was 
totaal 7 weken).
De proef met de autoluwe Dorpsstraat 
is op 17 september van start gegaan. 
Deze nieuwe situatie heeft geleid tot extra 
verkeer in een aantal omliggende straten, 
zoals de Meester Ludwigstraat.
Op woensdag 22 september is daarom de 
afsluiting op de Breedeweg weggehaald.
De proef houdt in dat er een autovrij 

Dorpsplein is. Er is 1 maand geen 
autoverkeer mogelijk tussen de Verlegde 
Overtoom en de Burg. Mooijstraat. Uit 
deze proef moet blijken of de Dorpsstraat 
hierdoor prettiger wordt om te verblijven 
én of de verkeersveiligheid verbetert. We 
kijken ook of dit de doorstroming bij de 
spoorovergang Beverwijkerstraatweg 
verbetert. 
Kijk op de kaart hoe je via de groene route 
Castricum in- en uitrijdt, en hoe de routes 
rond de Dorpsstraat lopen.
www.castricum.nl/dorpsstraat

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Bakkummerstraat 54 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, het intern 
wijzigen van de constructie en het vergroten van het dakterras, datum ontvangst 
22 september 2021 (WABO2101850)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van het voorterrein, datum 
ontvangst 17 september 2021 (WABO2101825)
Julianaweg 13 in Akersloot, het bouwen van twee appartementen, datum 
ontvangst 21 september 2021 (WABO2101849)
Kapelweg 24 in Limmen, het wijzigen van de voorgevel, datum ontvangst 
17 september 2021 (WABO2101829)
Kastanjelint (kavel 3) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
23 september 2021 (WABO2101861)
Louise de Colignystraat 14 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 16 september 2021 (WABO2101821)
Martin Luther Kinglaan 56 in Castricum, het verbouwen van de schuur, datum 
ontvangst 22 september 2021 (WABO2101854)
Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum, het realiseren van een B&B, datum 
ontvangst 21 september 2021 (WABO2101847)
Woude 35a in de Woude, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
21 september 2021 (WABO2101845)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

Belle van Zuylenlaan 10 in Castricum, het deels verwijderen van de draagmuur, 
verzenddatum 21 september 2021 (WABO2101712)
Burg Boreelstraat 15 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, 
verzenddatum 20 september 2021 (WABO2101327)
Dorcamp 44 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. een B&B, 
verzenddatum 20 september 2021 (WABO2100975)

Verlengen behandeltermijn

Kastanjelint 8, Limmen ((kavel 4), het bouwen van een woning, verzenddatum 
26 augustus 2021 (WABO2101108)
Visweg 77b in Limmen ( t.o. 42a perceel C 4738), het bouwen van een woning, 
verzenddatum 17 september 2021 (WABO2101493)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
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VERKEERSSITUATIE
17 september t/m 15 oktober 2021

PROEF AUTOLUWE DORPSSTRAAT VAN 17 SEPTEMBER  15 OKTOBER
Kan de Dorpsstraat aantrekkelijker en veiliger?

Voorkeursroute
Eenrichtingsverkeer Dorpsstraat
Rijrichting

Wegblokkade of afsluiting
voor motorvoertuigen
Autovrij

De gemeenteraad besloot in een extra debat met het college op 23 september dat de proef met 

de autoluwe Dorpstraat wordt ingekort naar totaal 4 weken (was totaal 7 weken).

De proef met de autoluwe Dorpsstraat is op 17 september van start gegaan. Deze nieuwe situatie 

heeft geleid tot extra verkeer in een aantal omliggende straten, zoals de Meester Ludwigstraat. 

Op woensdag 22 september is daarom de afsluiting op de Breedeweg weggehaald.

De proef houdt in dat er een autovrij Dorpsplein is. Er is 1 maand geen autoverkeer mogelijk 

tussen de Verlegde Overtoom en de Burg. Mooijstraat. Uit deze proef moet blijken of de Dorps-

straat hierdoor prettiger wordt om te verblijven én of de verkeersveiligheid verbetert. We kijken 

ook of dit de doorstroming bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg verbetert. Kijk op de kaart 

hoe je via de groene route Castricum in- en uitrijdt, en hoe de routes rond de Dorpsstraat lopen.
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 Agenda raadsinformatieavond
 30 september 2021    

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

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

    

 Agenda Raadsplein 7 oktober 2021 

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.00  Presentatie Begroting 2022 
20.00 – 21.15 Presentatie stand van zaken zwemvoorziening Castricum /  
 inrichting Noord End
 Commissies
20.00 – 20.30 Commissie Algemene Zaken* 
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 23 september 2021
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informatie
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad
20.30 – 21.15   Zienswijze bij concept bestuursconvenant inzake governance  
 focusagenda regio Alkmaar
 Pauze 
21.30 – 22.30 Gebruik verdovende middelen op Duin en Bosch
21.30 – 22.00 Commissie Consultatie subsidieregeling peuteropvang
22.00 – 22.30  Nota Raadscommunicatie
22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie 
    Participatiewet (SORA)
 B Moties bij juridische interventie Provincie Noord-Holland  
     inzake huisvesting statushouders 
 C Ruimtelijk kader planontwikkeling Rooinap Limmen
 5 Sluiting
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Castricum - Regisseur Erris van 
Ginkel heeft Castricum gekozen om 
op 7 en 8 oktober twee dagen lang 
de voorstelling Moeder van Glas, 
naar het gelijknamige boek van 
auteur Roos Schlikker, te repeteren in 
Theater Koningsduyn Geesterhage. 
Het ontroerende en humoristische 
verhaal over de bipolaire moeder van 
Schlikker wordt als monoloog 
gebracht door actrice Sandra Mattie 
(o.a. bekend van de tv-series Flikken 
Maastricht en Divorce). Op vrijdag-
avond 8 oktober is een preview te 
zien van deze voorstelling en kan het 
publiek ervaren hoe de regisseur en 
acteur te werk gaan. Kaarten voor 
deze unieke try-out zijn via www.

geesterhage.nl te koop.
Het theaterstuk is gebaseerd op het 
verhaal dat Roos optekende in haar 
boek. Als kind mocht ze veel; van de 
trap sjezen met een matras, kleien 
met een pakje boter en ze at soms 
advocaat in plaats van vla. Had ze de 
leukste moeder van de straat? 
Misschien wel, maar Roos zag en 
voelde de e�ecten van de storm in 
het hoofd van haar moeder, die een 
wankel leven leidde van psychisch 
ziek zijn. Als ze overlijdt na een val 
van een trap, gaat Roos op zoek naar 
de vrouw achter het masker en de 
ziekte. Schlikker schreef samen met 
Erris van Ginkel zelf de 
toneelbewerking.

Unieke try-out-voorstelling
in Theater Koningsduyn

Het boek Moeder van Glas is door de auteur Roos Schlikker en regisseur Erris van 
Ginkel bewerkt tot een theatervoorstelling. Foto: Andy Doornhein

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur 

zondag 15.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur

No Time To Die
donderdag 20.00 uur

Nr 10  - NFF
vrijdag, zondag & dinsdag 20.00 uur

Un Triomphe
maandag 20.00 uur 

Mijn beste vriendin Anne Frank
zaterdag 20.00 uur

zondag 15.30 uur

woensdag 20.00 uur 

The Father
zondag 12.30 uur

Berend Botje
zondag 13.00 uur

Paw Patrol - de film

Programma 30 september t/m 6 oktober

LET OP: Vanaf heden is voor iedereen van 
13 jaar of ouder het tonen van een geldig 

vaccinatie-, herstel- of testbewijs in de 
CoronaCheck-app + legitimatiebewijs 

(vanaf 14 jaar) verplicht!

In de vijfentwintigste James Bond-
�lm heeft James Bond zijn turbulente 
leven als geheim agent achter zich 
gelaten en leidt hij een rustig 
bestaan op Jamaica. 
Dit wordt abrupt onderbroken 
wanneer zijn oude vriend en CIA-
agent Felix Leiter hem vraagt om een 
ontvoerde wetenschapper te helpen 

bevrijden. Deze missie blijkt verra-
derlijker dan gedacht en brengt 
Bond op het spoor van een mysteri-
euze schurk die gewapend is met 
levensgevaarlijke nieuwe 
technologie. 
In ‘No Time to Die’ keert Daniel Craig 
terug voor zijn vijfde �lm als Ian 
Flemings James Bond 007.

No Time to Die

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

groep gedetineerden Samuel 
Beckett’s beroemde toneelstuk 
‘Wachten op Godot’ op de planken 
brengen. 
Deze �lm is gebaseerd op een waar-
gebeurd verhaal.

Un triomphe

Kanzen betekent perfectie in het 
Japans, maar bestaat het perfecte 
eigenlijk wel? De omarming van het 
imperfecte en de vergankelijkheid 
(het Japanse Wabi Sabi) draait juist 
om het durven herkennen en 
erkennen van je eigen kwetsbaar-
heid. De vijftien verhalen in Kanzen 
gaan over sterke vrouwen die hun 
kwetsbare kant onder ogen moeten 
zien en over de keuzes die zij maken. 
Hoe gaan zij om met wat er op hun 
pad komt? Hebben ze het lef om 
voor zichzelf te kiezen? Oók als daar 
grote o�ers tegenover staan?

Personages
Zo zit schooljuf Frederiek verstrikt in 
het web van drugskoningin Wilma, 
tot ze besluit een andere afslag te 

nemen. De Italiaanse Elena kan niet 
langer zwijgen over het vreemdgaan 
van haar schoonzoon en gunt haar 
dochter wat ze zelf niet heeft: een 
huwelijk zonder leugens. Babette 
stopt met wachten op de perfecte 
man en Janneke vertrekt naar de 
andere kant van de wereld na een 
incident op een vrijdagmiddagborrel. 
Deze personages komen er stuk voor 
stuk achter dat het perfecte plaatje 
allesbehalve comfortabel voelt en 
dat het zien van de werkelijkheid de 
kracht geeft om een verandering in 
gang te zetten. Ze omarmen de 
imperfectie.
 
Over de auteur
Cathelijn Groot (1981) is stadssocio-
loge en werkt als beleidsadviseur bij 
de federatie van woningcorporaties 
in Amsterdam. Kanzen is haar eerste 
verhalenbundel. Cathelijn woont in 
Castricum.

Genoeg Kanzen bij Laan
Castricum - Zaterdag 2 oktober om 17.00 uur presenteert Cathelijn Groot 
haar boek ‘Kanzen’ bij Boekhandel Laan. Het debuut van de Castricumse 
is een verhalenbundel. Na de o�ciële presentatie zal ze het boek 
signeren.

Cathelijn Groot presenteert haar 
verhalenbundel ‘Kanzen’ bij 
boekhandel Laan. Foto: aangeleverd

Castricum - Wethouder Falgun 
Binnendijk viel op vrijdag 24 
september bijna letterlijk met de 
deur in huis tijdens de o�ciële 
opening van het Cultuur Buurtcafé. 
Binnendijk opende dit nieuwe initia-
tief in Geesterhage door dwars door 
een papieren deur te lopen. De 
eerste bezoekers van het Cultuur 
Buurtcafé hadden deze deur geschil-
derd. Vanaf nu kunnen inwoners van 
Castricum en omgeving elkaar hier 
op dinsdag, woensdag en vrijdag 
ontmoeten. Op een hele toeganke-
lijke manier kunnen ze kennismaken 
met culturele en creatieve activi-

teiten via introductieworkshops, 
lezingen en informatiesessies.

De initiatiefnemers Toonbeeld, de 
Bibliotheek, Geesterhage en Stich-
ting Welzijn Castricum hebben 
vrijdag ook het programma bekend 
gemaakt voor de maand oktober. 
Een kleine greep hieruit:  Gezelschap-
spellen (5/12/26 oktober, 13.00 uur), 
lezing Huis van Hilde (7 oktober, 
12.00 uur), introductie Sweet Seven-
ties Koor (8 oktober 10.30 uur), leren 
schilderen/toonkunst met Afke (13 
oktober, 13.30 uur), aan tafel met 
favoriete (jeugd)boeken (19 oktober, 

13.30 uur), leren striptekenen met 
Hannah (20 oktober, 13.00 uur), 
strandvondstenlezing met Menno, 22 
oktober, 10.30 uur), media-inloopvra-
genuur (27 oktober, 13.30 uur) en 
tekenen met krijt met Fennanda (29 
oktober, 10.30 uur). Bezoekers 
kunnen meedoen, maar ze kunnen 
ook gewoon langskomen om te 
kijken, een ko�e te drinken of een 
praatje te maken. Net als de activi-
teiten zijn deze openingsmaand het 
kopje ko�e of thee ook gratis. Een 
open plek waar oud en jong van 
harte welkom is. Kijk op www.gees-
terhage.nl voor meer informatie.

Cultuur Buurtcafé open voor iedereen
Hannah gaf vrijdag een introductieworkshop striptekenen. Foto: aangeleverd
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Door Hans Boot

De procedure vanaf het eerste 
ontwerp voor de betre�ende 
woningen heeft zo’n vier jaar in 
beslag genomen, maar nu kan dan 
toch eindelijk de vlag uit bij 
opdrachtgever Kennemer Wonen. 
Omdat nu vrijwel alle hobbels zijn 
genomen, waren alle fracties het 
unaniem met elkaar eens over de 
vaststelling van het ‘Bestemmings-
plan Duin en Bosch 1e herziening’ en 
het verlenen van de omgevingsver-
gunning voor de 48 woningen, waar 
een groot deel van woningzoekend 
Castricum reikhalzend naar uitkijkt.
Diverse raadsleden blikten nog even 

terug op de moeizame weg die dit 
project heeft moeten volgen. Harold 
Ebels (D66) vroeg zich nog wel af of 
al die stappen echt nodig zijn voor 
deze besluiten kunnen worden 
genomen, maar was blij dat er nu 
een deugdelijk dossier ligt en aan 
alles is voldaan. Dus zijn conclusie 
was: ‘Gaan met die banaan!’ Willem 
Laan van GDB stelde ook dat zijn 
fractie na achttien rapporten zo 
spoedig mogelijk wilde starten, 
hetgeen door de uitspraak ‘heien!’ 
van Gerrit Krouwel (VVD) werd 
bekrachtigd.

Veiligheid
De overige fracties stemden ook met 

het raadsvoorstel in, waarbij lovend 
over het ontwerp werd gesproken. 
Mariska Tauber (CKenG) wilde nog 
wel even kwijt dat haar partij nog 
steeds niet helemaal gelukkig was 
met de locatie (Vlek G) en vroeg hoe 
de veiligheid voor de toekomstige 
bewoners kan worden gewaarborgd. 
Dit in relatie tot mogelijke drugsover-
last, waarover CKenG in juni van dit 
jaar schriftelijke vragen aan het 
college heeft gesteld. Het onderwerp 
komt overigens weer terug in de 
commissie van 7 oktober.
Gerard Brinkman (GroenLinks) 
plaatste nog een kanttekening bij de 
parkeernorm van 1,2 per woning en 
was benieuwd hoe de toewijzing 
straks gaat uitpakken, omdat 65-plus-
sers, die een eengezinshuurwoning 
achterlaten, voorrang hebben.
Verantwoordelijk wethouder Paul 
Slettenhaar was blij dat college en 
raad er samen uitgekomen waren. Hij 
verwachtte dat ‘de veiligheid eerder 
zou toenemen als de bevolking 
diverser wordt’. Bovendien zei hij ‘dat 
het college alle aandacht heeft voor 
het garanderen van veiligheid in dit 
gebied en dat de burgemeester daar 
bovenop zit’.
Op voorstel van Leo van Schoon-
hoven (Fractie van Schoonhoven) 
werd het voorstel meegenomen naar 
de raadsvergadering van dezelfde 
avond en stemde de raad daar 
unaniem mee in. De twee onder-
delen worden nu als één besluit ter 
visie gelegd voor beroep bij de Raad 
van State. Als er geen kink meer in de 
kabel komt, wordt de start bouw in 
het eerste kwartaal van 2022 
verwacht.

Castricum - Een commissievergadering zal zelden zo kort geduurd 
hebben als die van afgelopen donderdagavond, waarin de herziening 
van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw 
van de 48 sociale huurwoningen op de locatie De Clinghe van landgoed 
Duin en Bosch werden behandeld. Binnen twintig minuten gingen alle 
fracties daarmee akkoord.

Bouw 48 sociale huurwoningen 
Duin en Bosch kan eindelijk starten

Een artist impression van de 48 woningen. Afbeelding: aangeleverd

LEZERPOST

Open brief aan de raadsfracties CKenG en GDB

Eerlijkheid en politiek gaan niet altijd samen. Daar hebben wij weer een 
mooi voorbeeld van. De gemeenteraad heeft op 6 juli jl. bij meerderheid 
besloten om de Maranathakerk te slopen. Ook is besloten dat het omlig-
gende terrein een compleet nieuwe bestemming krijgt. Het besluit is 
genomen op initiatief van de lokale partijen CKenG en GDB, zonder enige 
vorm van participatie. Ook nog eens op een raar moment, 6 juli 2021, 
toen driekwart van Nederland met de ko�ers in de hand stond om op 
vakantie te gaan. Partijen die dit op hun geweten hebben zijn naast 
CKenG en GDB, indieners van de motie, ook PvdA, CDA, VVD en Fractie 
Schoonhoven, die de motie steunden. Allemaal partijen die om het 
hardst roepen hoe belangrijk het is dat er goed geluisterd wordt naar de 
burger. Partijen ook die hoog opgeven van bewonersparticipatie. Aan 
m’n hoela.

Het besluit van 6 juli staat haaks op de eerder ingezette lijn van 
wethouder Ron de Haan (Vrije Lijst). De Haan had het nobele plan om 
eerst met belanghebbenden en bewoners zorgvuldig in gesprek te gaan 
en een visie op te stellen voor het gebied. De motie van CKenG en GDB 
stak daar een stokje voor. Wethouder De Haan is simpelweg de pas af 
gesneden door die partijen. Zijn initiatief voor burgeroverleg hoefde 
ineens niet meer van CKenG en GDB. Dorpspolitiek van amateuristisch 
niveau en ook nog slecht getimed.

Gelukkig zijn er ook fatsoenlijke fracties. GroenLinks, D66, De Vrije Lijst, 
Forza Castricum en Lid Kooter stemden tegen de motie van CKenG en 
GDB. Zij wilden dat het door wethouder De Haan ingezette participatie-
traject eerst netjes werd afgerond. CKenG en GDB maken het wel erg 
bont. In opdracht van CKenG en GDB is gelijk ook al het huurcontract met 
het Supreme College opgezegd, dat onlangs is ingegaan en tot 2024 
loopt. CKenG en GDB vonden haast maken met de plannen belangrijker 
dan zorgvuldige burgerparticipatie. De meerderheid heeft het natuurlijk 
voor het zeggen in de politiek, maar wij omwonenden vinden dit onbe-
hoorlijk bestuur. Mevrouw Kelder (CKenG), die contact opnam met één 
van ons omwonenden, maakt het van kwaad tot erger. Ze probeert de 
zaak te sussen en beweert dat nog niets is besloten. Wij overwegen haar 
een leesbril cadeau te doen met de tekst uit het raadsbesluit van 6 juli 
2021. Daar staat het namelijk in.

Geachte fractie van CKenG en GDB, als u bewonersparticipatie echt 
belangrijk vindt en als u luisteren naar de burger werkelijk hoog in het 
vaandel heeft, neem dan contact met ons op. Ons zit iets dwars. Wij 
hebben het inmiddels voor u makkelijk gemaakt en ons verenigd tot een 
Belangengroep Omwonenden Maranathakerk. Inmiddels zijn meer dan 
veertig bewoners hierbij aangesloten. Neemt u onze uitnodiging aan?

Namens de Belangengroep Omwonenden Maranathakerk, 
Klaas Dekkers

Ontwikkelingen plan 
Maranathakerk en dorpspolitiek

De groenstrook en de speelplek bij de Maranathakerk zullen verdwijnen als het 
plan doorgaat. Foto: aangeleverd

Akersloot - De laatste tijd is in de 
gemeente Castricum regelmatig sprake 
van inbraken in woningen. Met die 
kennis in het achterhoofd belde een 
inwoner van Klein Dorregeest vorige 
week maandag naar de politie om een 
verdachte situatie te melden. Een 
onbekende man bleek rond 16.20 uur 
meerdere woningen te hebben gefoto-
grafeerd of ge�lmd met zijn mobiele 
telefoon. Over de redenen hiervoor is 
niets bekend. De man is daarna in zijn 

auto gestapt en weggereden. Hij reed 
mogelijk in een klein model blauwe 
Mazda. De politie verzoekt mensen om 
dergelijke verdachte situaties altijd 
direct te melden via 112. Belangrijk 
daarbij is dat de melder een goed 
signalement van de betrokken persoon 
kan geven. Ook is het belangrijk om 
het kenteken van het voertuig te 
noteren. De politie kan de verdachte 
dan mogelijk opsporen en de achter-
gronden onderzoeken.

Verdachte situatie: man 
fil t en t g a ee t ning

Castricum - Sinds kort wordt er weer fysiek vergaderd in het gemeentehuis. Dat betekent dat de raads- en commissie-
vergaderingen niet meer via zoom zijn te volgen. Het is nu een stuk eenvoudiger om deze bijeenkomsten digitaal bij te 
wonen via de website www.castricum.nl. Daarvoor gaat u eerst naar ‘Raad en college’ en naar ‘Agenda en stukken’. 
Vervolgens zoekt u het vakje met de datum van de gewenste vergadering op en klikt bijvoorbeeld op ‘Raadsplein’. Dan 
heeft u de keuze tussen ‘Raadzaal’ en ‘Trouwzaal’ en door op het pijltje te klikken bent u toehoorder van de gekozen 
bijeenkomst. De tijden van alle vergaderingen staan nog eens vermeld onder het blok met het pijltje. Mocht u een 
vergadering hebben gemist dan is dat geen ramp, want vanaf een dag daarna is de vergadering terug te zien. Kijk daar-
voor onder het kopje ‘Toelichting’. Tekst en foto: Hans Boot

Raad en commissievergadering 
Castricum online te volgen
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Door Raimond Bos 
 
Jarenlang opereerde de toenmalige 
Stichting Biljart- en Bridgecentrum 
Castricum vanuit een pand aan de 
Stetweg. Diverse biljartverenigingen 
huurden er ruimte, maar stuk voor 
stuk kampten die clubs met hetzelfde 
probleem. Het was lastig om bestuurs-
leden te vinden en het aantal leden op 
peil te houden. Het idee voor een fusie 
kwam ter tafel, maar lag wat gevoelig. 
Sommige biljartverenigingen 
bestonden al tientallen jaren, met 
Onder Ons als oudste (1935) en vanuit 
nostalgische overwegingen is het vaak 
lastig om dan afscheid te moeten 
nemen van je eigen naam en vereni-
gingscultuur. Toch zagen de meeste 
biljarters uiteindelijk de voordelen van 
één nieuwe, grote vereniging wel in. 
Een belangrijke hobbel die daarbij 
genomen moest worden, was het 
vinden van nieuwe huisvesting. Het 
pand aan de Stetweg moest grondig 
gerenoveerd worden om de stook-
kosten omlaag te krijgen en het leek 
verstandiger om uit te kijken naar een 
andere locatie. Het vinden van een 
geschikt pand bleek geen gemakke-

lijke opgave, zodat uiteindelijk de 
optie nieuwbouw op tafel kwam. De 
oorspronkelijke Stichting Biljart- en 
Bridgecentrum Castricum werd onder 
leiding van Hans Molenaar, Peter Vos, 
Rolf Greshof, Frans Lute, Gert Lute, Jos 
Hes†, Gerard Veldt  en Alex Völker 
omgevormd tot Stichting Buurt- en 
Biljartcentrum Castricum. Aan de Van 
Speykkade, op de plek waar voorheen 
het pand van het Rode Kruis had 
gestaan, werd een nieuw pand 
gebouwd. Een pand dat niet alleen 
voor biljarters de deuren zou openen, 
maar dat tegelijk ook de functie van 
buurtcentrum zou gaan krijgen. 
 
Diverse huurders 
Tijdens de noodzakelijke sluiting 
vanwege het Corona virus werd de 
fusie van de biljartverenigingen gere-
aliseerd. Na de heropening traden de 
biljarters van de diverse voormalige 
verenigingen aan onder de nieuwe 
naam Biljartvereniging Castricum. 
Eerder was in een ruimte bij winkel-
centrum Geesterduin ook al een 
vereniging actief onder deze naam, 
maar die is opgeheven na de sluiting 
van de lokaliteit. De naam kwam 

beschikbaar en er bestond geen 
bezwaar tegen het gebruik ervan in 
de nieuwe situatie. Een tweede 
belangrijke huurder van het nieuwe 
pand is Stichting Welzijn Castricum. 
Deze organisatie verzorgt er onder 
meer een peutercafé en bijeenkom-
sten in het kader van wijkontmoeting 
en bestrijden van eenzaamheid. Ook 
bridgeclub Flair, heeft zich aange-
sloten. Andere huurders zijn Schaak-
club Bakkum, KBO Koersbal, Mieke 
Rozing (schilderworkshops) en Kinder-
coaching Roosmarijn. Daarmee heeft 
het pand, conform de doelstellingen 
van de achterliggende stichting, een 
zeer veelzijdige invulling gekregen. 
 
De voordelen van de fusie 
Vrijwel elke doordeweekse avond en 
ochtend en enkele middagen, nemen 
leden van de fusievereniging de 
biljartkeu ter hand. In eerste instantie 
bleven de oorspronkelijke clubjes 
intact en kreeg ieder zijn eigen speel-
dagen toebedeeld. Inmiddels sluiten 
spelers zich soms over en weer bij de 
andere groepjes aan. Bestuurslid Alex 
Völker legt uit: ,,Er worden competities 
op verschillende niveaus gespeeld. De 
niveaus van de verschillende vereni-
gingen die samengevoegd zijn, 
verschilden onderling van elkaar. 
Onder Ons was van oudsher bijvoor-
beeld altijd een sterk spelende vereni-
ging. Daar ging alles dan ook net iets 
serieuzer. Bij een vereniging als WIK 
ging het er vaak net iets gemoede-
lijker aan toe. Daar mocht gerust wat 
geluid gemaakt worden, terwijl 
iemand met een partij bezig was.’’ Met 
bijna 190 leden behoort Biljartvereni-
ging Castricum meteen tot de grotere 
van het land. Dat heeft zo zijn voor-
delen: ,,Je staat daardoor sterker bij de 
biljartbond KNBB. Ook krijg je hier-
door eerder o�ciële wedstrijden 
toegewezen.’’ Dit seizoen speelt de 
vereniging met vier teams in competi-
tieverband. Twee daarvan spelen de 
spelvorm libre, één speelt driebanden 
en één speelt kader. Ook hierbij wordt 
duidelijk waarom een fusie verstandig 
was. Alex Völker: ,,Hoe hoger je speelt 
in een competitie, hoe moeilijker het 
wordt om een team bij elkaar te 
krijgen. Als je een kleine vereniging 
hebt, is dat nog lastiger.’’ 

Moyenne 
De speelsterkte van de biljarters wordt 
uitgedrukt in het zogenoemde 
moyenne. Dat is het aantal behaalde 
punten in een wedstrijd, gedeeld door 
het aantal beurten dat de speler nodig 
had om dat aantal te behalen. Elk 
seizoen wordt het moyenne van elke 
speler opnieuw vastgesteld. ,,Daar-
door kun je als biljarter altijd tegen 
iedereen van elk niveau spelen. Als je 
heel goed bent, krijg je vanzelf een 
hogere handicap opgelegd. Dan moet 
je bijvoorbeeld 250 punten halen om 
te winnen, terwijl een beginner 
bijvoorbeeld slechts 25 punten hoeft 
te halen.’’ Het feit dat iedere nieuw-
komer dus direct een partijtje kan 
meespelen, maakt de biljartsport laag-
drempelig en aantrekkelijk. Maar ook: 
,,Het is een eindeloos spel, want je zit 
nooit aan een plafond. Het kan altijd 
weer beter.’’ Levert het hanteren van 
een moyenne wel eens frauduleus 
gedrag op? ,,Nee, dat komt eigenlijk 
niet voor bij ons. Je zou natuurlijk als 
sterke speler bewust je moyenne 
kunnen gaan drukken, maar dat is 
eigenlijk een gekke eer die je dan te 
beurt valt. Het is misschien leuk om 
een keer eerste te worden, maar het is 
toch veel leuker om zo veel mogelijk 
punten te mogen maken?’’ 
 
Toekomstplannen 
Sinds kort weet de club zich verzekerd 
van een nieuwe hoofdsponsor. Het 
bedrijf Verf.nl uit Akersloot reageerde 
positief op het verzoek van Alex Völker 
om deze samenwerking aan te gaan. 

Zelf is Völker gra�sch vormgever en 
websiteontwikkelaar, de nieuwe 
hoofdsponsor is één van zijn 
opdrachtgevers. Andere bedrijven 
kunnen voor 150 euro per jaar adver-
teren bij de vereniging. Hun logo’s 
worden op de website en op beeld-
schermen in de speelzaal getoond. In 
de nabije toekomst hoopt Biljartver-
eniging Castricum het aantal vrouwe-
lijke leden te kunnen uitbreiden. ,,Dat 
zijn er op dit moment slechts vier, op 
een totaal ledenaantal van bijna 190. 
Dat is dus nog niet echt in balans. Het 
liefst zouden we voldoende vrouwe-
lijke leden hebben om een speciale 
vrouwenavond te kunnen introdu-
ceren.’’ Ook hoopt het bestuur in de 
toekomst een eigen jeugdafdeling te 
kunnen starten. Dat is lastig, want: 
,,Deze sport is natuurlijk niet zo sexy. 
Bovendien is de drempel voor 
kinderen om hier binnen te lopen, vrij 
hoog. Ook zijn we nog met smart op 
zoek naar vrijwilligers voor het draaien 
van bardiensten.’’

Vrij biljarten
Iedereen, van jong tot oud, die zelf wil 
ontdekken hoe leuk de biljartsport is, 
kan wekelijks op zaterdag om 14.00 
uur naar het Buurt- en Biljartcentrum 
aan de Van Speykkade 61 komen. De 
eerste keer kan dat gratis. Voor een 
middagje vrij biljarten wordt voor 
niet-leden een bijdrage van 3 euro 
gevraagd. Eerst meer informatie 
inwinnen? Mail naar info@bvcas-
tricum.nl of kijk op www.bvcastricum.
nl voor uitgebreide informatie.

Castricum - Begin 2020 werd het gloednieuwe buurt- en biljartcentrum 
aan de Van Speykkade in gebruik genomen. Zes biljartverenigingen 
werden op dat moment samengevoegd tot één grote vereniging van 
bijna 190 leden. Een fusieproces dat zorgvuldig werd voorbereid en met 
de nodige sentimenten gepaard ging. Vrijwel direct na de opening van 
de nieuwe locatie brak het coronavirus in Nederland uit en moest men de 
deuren weer sluiten. Inmiddels zijn de biljartpartijen weer hervat en 
werkt de vereniging aan het realiseren van nieuwe ambities, zoals het 
uitbreiden van het aantal vrouwelijke leden en het opzetten van een 
eigen jeugdafdeling.

Biljarters hebben hun draai gevonden

Op doordeweekse avonden, maar ook op enkele ochtenden en middagen, wordt 
gebiljart in het pand aan de Van Speykkade. Foto: Bos Media Services

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook zoekt de vereniging vrijwilligers voor het 
draaien van bardiensten. Foto: Bos Media Services

Heiloo - Iedereen kent ze wel, verve-
lende wratjes die overal op kunnen 
duiken. Iedereen kan ze krijgen, maar 
de ene persoon is er bevattelijker voor 
dan de andere. Wratten loop je makke-
lijker op als de huid beschadigd is. Op 
zich zijn wratjes onschuldig. Maar wel 
vaak hardnekkig, hinderlijk en soms 
ook gewoonweg pijnlijk of ze kunnen 
er lelijk uitzien. Met name voetwratten 
zijn vaak lastig te verwijderen.
Wratten Centrum Noord-Holland 
behandelt dagelijks cliënten van alle 
leeftijden. Van lastige voetwratten of 
handwratten tot ouderdomswratjes of 
steelwratten. Alle apparatuur en speci-
alisaties zijn in huis om snel, e�ectief 
en pijnloos te behandelen. Klaar 
binnen enkele seconden, zonder weef-
selschade. Daarom is het ook zeer 
geschikt voor kinderen. Wratten 
Centrum bevindt zich in het Gezond-
heidscentrum ‘De Strandwal’ aan De 
Strandwal 22 in Heiloo. Afspraken 
kunnen dagelijks gemaakt worden en 
er wordt elke dag behandeld. Telefo-
nisch via 072 7920230 of direct online 
op www.wrattencentrum.nl.

Last van wratten? 
Er is wat aan te doen!

Het team van Wratten Centrum Noord-Holland. Foto: aangeleverd

Castricum - Een gedeelte van de �etsenstalling bij het strand is tijdelijk afge-
sloten. De exploitant heeft hier in overleg met de gemeente toe besloten uit 
veiligheidsoverwegingen. Al jaren bestaan er plannen voor het vernieuwen 
van de aanwezigen faciliteiten, maar de hiervoor benodigde toestemming is 
nog steeds niet rond. De exploitant verwacht voorlopig geen capaciteitspro-
blemen, omdat het strandseizoen inmiddels ten einde is. Foto: Bert 
Westendorp

Tijd voor vernieuwing 
van fietsenstalling PaanZee
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LEZERSPOST

Een gevolg van het nieuwe plan is dat de Burgermeester Mooijstraat nu 
de snelweg is van Castricum. En bij je ijsje krijg je gratis een dieselwalm.

J.W. Hoegen

Afsluiting Dorpsstraat (1)

Hiermede zend ik u mijn persoonlijke ervaringen met het gebeuren in de 
straten van Castricum, waar de Dorpsstraat zou worden afgesloten als 
proef van zes weken voor een de�nitieve afsluiting ter hoogte van Trat-
toria/Okawari restaurants en de restaurants met terrassen aan het Dorps-
plein. De besluiten van het gemeentebestuur waren volgens de kranten 
zeer degelijk voorbereid. Zeer verbaasd was ik afgelopen zaterdag dat 
niet alleen mijn eigen straat (Dorpsstraat) al vanaf de spoorwegovergang 
was afgesloten, maar ook Overtoom/Breedeweg. Men kon dus eigenlijk 
uitsluitend het dorp bereiken via de Stationsweg. Over die plannen had ik 
niets gelezen, maar dat kan gebeuren. Mijn eerste gedachte was: Dat 
wordt moeilijk voor de Ludwigstraat en de naburige nogal smalle verbin-
dingsweggetjes. We zijn weer een paar dagen verder en inmiddels is de 
afsluiting Dorpsstraat bij de spoorwegovergang verwijderd en kan ik mijn 
huis zonder zorgen bereiken. Ook bereikte mij het bericht, dat Overtoom/
Breedeweg vandaag (23 september, red.) weer werd opengesteld. Wat 
een keurig besluit van het Gemeentebestuur van Castricum. En dit na 
actie van een groep buurtbewoners. Wordt alles in dat gemeentehuis 
beslist door een paar kleuterschoolleerlingen? Men kon toch donders-
goed weten dat dit uitgevoerde beleid onmogelijk zou zijn!

Bob Molenaar, Castricum

Afsluiting Dorpsstraat (2)

Ben je ouder dan 75 jaar? Dan heb je een gezondheidsverklaring nodig 
om je rijbewijs te vernieuwen. Wanneer je dan geen (of een oude) 
computer hebt, kun je niet terecht bij de gemeente Castricum. Nee, dan 
word je naar Beverwijk gestuurd. Belachelijk. Bij de meeste gemeenten in 
Nederland is een papieren gezondheidsverklaring te koop, alleen niet in 
Castricum.

T. Vermeulen, Castricum

Gezondheidsverklaring

In de webshop zijn alle dagaanbieding 
het gehele etmaal te vinden. Door de 
huidige schaarste en lange levertijden 
heeft Expert Castricum voor alle actie-
dagen de magazijnen vol gezet om 

niemand teleur te hoeven stellen. 
Bijna alle producten doen mee, dus 
volop voordeel! Houd de actie goed in 
de gaten, want iedere dag is een 
andere productgroep aan de beurt. 

Vaak nog in combinatie met vele 
andere kortingen. Om te voorkomen 
dat u de aanbieding mist, raadt men 
iedereen aan om gewoon zo snel 
mogelijk naar de winkel aan de Toren-
straat 54 te komen en het voordeel te 
pakken. Uiteraard kan men de 
producten ook op de dag van de actie 
online bestellen. De bestelling wordt 
vervolgens aan huis geleverd.

Castricum - Het Korting Festival van Expert Castricum is in volle gang. Tot 
en met zondag geldt elke dag een korting van twintig procent op steeds 
een andere artikelgroep. Deze kortingen zijn zowel online als in de 
winkel van kracht.

Nog enkele dagen hoge 
kortingen bij Expert Castricum

Het team van Expert Castricum staat klaar om de klanten van dienst te zijn. Foto: aangeleverd

Door Hans Boot

Castricum/Sloten - Jarenlang was er 
zeer weinig bekend over het nood-
lottig ongeval aan het Castricumse 
strand op 30 juli 1939. Op die dag 
verdronken er vier vriendinnen, Joke 
en Lena Bakker en Bep en Annie Sol, 
twee maal twee zusjes tussen de 15 
en 18 jaar oud, uit het Amsterdamse 
Sloten. Zij konden niet zwemmen en 
werden op de tweede zandbank 
verrast door de springvloed. De 
Castricumse Corrie Loogman en 
Annette Beentjes deden twee jaar 

lang onderzoek om zoveel mogelijk 
feiten rondom het drama te achter-
halen. Dat leidde tot een aangrijpend 
verhaal dat in een boekje werd 
beschreven. Op 13 juni werd het 
eerste exemplaar uitgereikt aan de 
90-jarige Theo Bakker, broer van de 
zusjes Bakker en afgelopen zondag 
volgde nog een presentatie voor 
familieleden en geïnteresseerden. De 
auteurs hebben over deze tragische 
gebeurtenis ook een artikel 
geschreven voor het 44e Jaarboek 
van Oud-Castricum dat eind oktober 
verschijnt. 

Onderzoek naar verdrinking 
van vier meisjes bij Castricum

De overhandiging van het boekje aan Theo Bakker. In het midden Corrie Loogman 
en rechts Annette Beentjes. Foto: Oud-Castricum

Castricum - Van 30 september tot en 
met 7 oktober is de Week tegen 
Eenzaamheid. Het thema dit jaar is 
‘eten en ontmoeten’. 
Op verschillende plaatsen in 
Castricum is voor jong en oud gele-
genheid om samen te komen en te 
genieten van buitenlandse hapjes, 
barbecue, internationale soepen, 
wandelen met een pannenkoek en 
nog veel meer. Kijk u op www.

welzijncastriucm.nl voor het uitge-
breide overzicht.

Samen eten verbindt, vooral als er 
ook ruimte is voor een verhaal of een 
gedicht of een goed gesprek. Op 
zondag 3 oktober is in De Schakel 
een soep- en broodmaaltijd. 
Aanmelden hiervoor kan bij Eveline 
Masetti (ec.masetti@gmail.com / 06 
10571560). Altijd al eens willen 

proeven van andere culturen? Op 
maandag 4 oktober staat tussen 
13.00 en 15.00 uur een proeverij van 
Syrische, Palestijnse, Afghaanse, 
Griekse, Japanse en Spaanse 
gerechten klaar. Dit internationale 
bu�et zal beschikbaar zijn in het 
Cultuurbuurtcafe in de foyer van 
Geesterhage. Na aanmelding bij 
Maria Yuste (inloop@welzijncas-
tricum.nl) is iedereen welkom.

De week van de ontmoeting

Door de coronamaatregelen hadden 
jongeren lange tijd veel minder 
sociaal contact. ,,Je ziet nu dat veel 
jongeren een duwtje in de rug nodig 
hebben om op sociaal vlak weer 
beter in hun vel te zitten”, aldus 
Jolanda van Gerwe. Ze is oprichter 
van Stichting Join us en organiseert 
Social Friday. ,,Dat broodnodige 
zetje, dat is precies wat Social Friday 
biedt aan jongeren tussen 12 en 30 
jaar: een gezellige avond met andere 
jongeren die óók dat duwtje in de 
rug nodig hebben.” Tijdens deze 
avond ontmoeten jongeren alleen 
maar gelijkgestemden die het ook 

�jn vinden nieuwe mensen te leren 
kennen. Op tientallen plekken in het 
hele land kunnen jongeren op vrij-
dagavond 1 oktober anderen 
ontmoeten tijdens een to�e Social 
Friday activiteit.

Pubquiz
De activiteit in Limmen bestaat uit 
een pubquiz over zes rondes: wie is 
het, sport, waar ligt het, muziek, 
dieren,  en �lms/series. Welk team 
weet het meeste? De avond start om 
18.00 uur met een gezellige 
barbecue. Daarbij houdt men reke-
ning met allerlei dieetwensen (halal, 

vega, vegan, etc.). Om 19.30 uur 
begint de activiteit. De locatie is 
Kerkweg 50. Ben jij er gezellig bij? 
Amber of Nina helpt je op weg deze 
avond. Schrijf je gauw in via www.
socialfriday.nl!

Organisatie
Social Friday vindt dit jaar voor de 
eerste keer plaats en is onderdeel 
van de Week Tegen Eenzaamheid. De 
avond wordt in opdracht van het 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport georganiseerd door 
Join Us, een stichting die zich inzet 
voor het verminderen van eenzaam-
heid bij jongeren. Samenwerkende 
partners voor Social Friday zijn 
Argan, Sociaal Werk Nederland, 
Young Impact, NJR, Mind Young en 
T-Mobile Nederland.

Limmen - Veel jongeren willen nieuwe mensen ontmoeten, maar weten 
niet goed hoe je dat aanpakt. Stichting Welzijn Castricum heeft het 
antwoord: Social Friday! Op 1 oktober vindt in Limmen een activiteit 
plaats voor jongeren tussen 12 en 30 jaar oud.

SWC doet oproep aan jongeren: 
doe mee met Social Friday
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Door Henk de Reus

Pendelen
Om de oorsprong van het pand te 
duiden blikken we terug in de 
geschiedenis. Mr. G. Schimmelpen-
ninck was van 1897 tot 1901 burge-
meester van Limmen. Hij woonde in 
Heiloo en pendelde dagelijks met de 
stoomtram van Heiloo naar Limmen. 
Dit vond hij beneden zijn stand. Hij 
wilde graag in Limmen wonen, maar 
dit was destijds een eenvoudig agra-
risch dorpje waar geen deftige villa’s 
te koop of te huur stonden die dienst 
konden doen als ambtswoning voor 
de burgemeester. Bovendien was de 
voormalige buitenplaats ‘Dampeg-
heest’, die zich ten noordoosten van 
de hervormde kerk bevond, in 1846 
gesloopt, dus dit was geen optie 
meer. De baron was het dagelijks op 
en neer reizen met de stoomtram op 
den duur helemaal zat en besloot zijn 
biezen te pakken. In de raadsverga-
dering van 3 februari 1901 kondigde 
hij aan dat hij gesolliciteerd had naar 
het burgemeestersambt in het Over-
ijsselse stadje Wije.

‘Villa Nieuw Dampegheest’
Zijn opvolger, Jonkheer J.L. Nahuys, 
liep tegen hetzelfde probleem aan. 
Hij vroeg Gedeputeerde Staten 
toestemming om buiten het dorp te 
mogen wonen. Hij kreeg groen licht, 
maar tegelijkertijd gaf de provincie 
de gemeenteraad een oorvijg omdat 

zij het onderhand tijd vond dat de 
gemeente maar eens voor een 
behoorlijke ambtswoning voor haar 
burgervader moest zorgen. De raad 
trok zich de brief van Gedeputeerde 
Staten aan en ging ijverig aan het 
rekenen. Aan verschillende aanne-
mers werd gevraagd een begroting 
op te stellen. Aannemer Kees Bos uit 
Limmen deed het gunstigste aanbod. 
Voor ƒ 10.000,-- beloofde hij aan de 
westzijde van de Straatweg een fraaie 
villa neer te zetten. De raad becijferde 
dat het verantwoord was om een 
lening aan te gaan. De dekking hier-

voor vond de gemeente in de huur-
prijs van ƒ 600,-- die jaarlijks door de 
burgemeester moest worden 
opgehoest.

De echtgenote van burgemeester 
Nahuys mocht in 1902 de eerste 
steen voor de ambtswoning leggen. 
De woning werd gedoopt als ‘Villa 
Nieuw Dampegheest’. Het was een 
verwijzing naar de vroegere buiten-
plaats ‘Dampegheest’. Twee jaar later 
verscheen er een nieuw gemeente-
huis tegenover de ambtswoning. Nu 
had de burgemeester het voor elkaar. 
Na al het gependel met de stoom-
tram hoefde hij alleen maar de straat 
over te steken om op zijn werk te 
komen.

Na Jonkheer Nahuys werd de ambts-
woning betrokken door de burge-
meesters Baron S.G.L.F. van Fridagh 
(1906 - 1912), J.J. Nieuwenhuijsen 
(1912 - 1950) en S.H.J. Bosma (1950 
- 1966). Burgemeester N.A.J. Molhoek, 
die van 1966 tot 1985 de scepter in 
Limmen zwaaide was de laatste 
bewoner. Hij betrok na enkele jaren 
een woning aan ’t Kieftenland. Reden: 
hij vond de woning te groot, te 
vochtig en te koud. Wel maakte hij 
hierna nog graag gebruik van de 
tennisbaan die achter de ambtswo-
ning lag. Hier speelde hij regelmatig 
een partijtje tennis met notaris Jan 
van Zanten uit Castricum.

Herinneringen
Oudere Limmers herinneren zich vast 
nog wel de jaarlijkse aubade die op 
Koninginnedag plaatsvond en de 
tennisbaan die ’s winters tot ijsbaan 
werd omgetoverd. Peter Valkering, 
secretaris van de Werkgroep Oud 
Limmen en zelf een zestiger, vertelt 
hierover: ,,Jaarlijks op Koninginnedag 
liep het dorp uit voor de aubade voor 
de ambtswoning van de burge-
meester. Het was een drukte van 
jewelste met versierde �etsen, 
zingende kinderen en muziek van de 
plaatselijke harmonie. Als herinnering 
kregen de kinderen een drinkbeker 
mee met de beeltenis van de toen-
malige koningin Juliana en prins 
Bernhard erop. Als het ’s winters vroor 
werd de betonnen tennisbaan onder 

water gezet. Er werd dan volop 
geschaatst met een stukje muziek op 
de achtergrond. Het gaf een gezellig 
winters sfeertje.”

Te huur
Zoals eerder aangegeven was burge-
meester Molhoek de laatste burger-
vader die in de ambtswoning 
woonde. In 1982 kwam het pand in 
particuliere handen. Naar verluid 
deed het de gemeentekassa voor zo’n 
ƒ 450.000,--rinkelen. In 1988 wisselde 
het pand van eigenaar. Het landhuis 
werd intern verbouwd, gemoderni-
seerd en ingericht als kantoorvilla en 
vervolgens verhuurd aan accoun-
tantskantoor Tummers. Binnen weet 
je niet wat je ziet.

In het jaar 1991 werd het pand uitge-
breid met een uitbouw aan de 
achterkant. In de loop der tijd veran-
derde het kantoor de naam in 
‘Accountantskantoor VanHier’. Vanaf 1 
januari van dit jaar verklapt een groot 
blauw bord in de tuin dat de eigenaar 
de voormalige ambtswoning als 
kantoorvilla te huur aanbiedt.

Monumentale status
Peter Valkering: ,,In het verleden zijn 
in Limmen veel oude beeldbepa-
lende panden tegen de vlakte 
gegaan omdat de gemeente niet veel 
waarde hechtte aan het behoud 
ervan. Dit is heel jammer. Het pand 
aan de Rijksweg 103 is karakteristiek 
voor Limmen en het heeft een rijke 
historie. Het zou erg jammer zijn als 
dit voor Limmen verloren gaat. 
Daarom heeft de Werkgroep Oud 
Limmen aan de gemeente verzocht 
om het gebouw als gemeentelijk 
monument aan te wijzen. Inmiddels 
voerde het college gesprekken met 
de eigenaar en met onze stichting. 
Deze hebben ertoe geleid dat de 
gemeente onderzoekt of het pand 
kan worden aangewezen als gemeen-
telijk monument. Als dit tot een posi-
tief besluit leidt kan het niet zonder 
vergunning worden gesloopt. Hier is 
onze hoop op gevestigd. Los hiervan 
gunnen wij het de eigenaar uiteraard 
dat deze snel een huurder voor dit 
prachtige gebouw vindt. Wellicht zijn 
de kansen hiervoor inmiddels groter 
nu ons land economisch gezien weer 
in de lift zit. Dus wie weet.”

Limmen - Het landhuis aan de Rijksweg 103 dateert uit 1902 en kent een rijke historie. Het bood onderdak aan 
meerdere burgervaders van Limmen. In 1982 kwam het in particuliere handen. Tot en met eind 2020 deed het 
pand dienst als kantoorruimte. Sinds 1 januari van dit jaar wordt de voormalige ambtswoning te huur 
aangeboden.

Pand Rijksweg 103 in Limmen heeft rijke historie

Een van de laatste pareltjes in Limmen: de vroegere ambtswoning van verschillende burgemeesters. Foto: Henk de Reus

Een ansichtkaart met een foto van ‘Villa Nieuw Dampegheest’ kort nadat de bouw In 
1902 voltooid was. Foto: aangeleverd

De eerste steen van de ambtswoning, gelegd door de echtgenote van burgemeester 
Nahuys. Foto: aangeleverd

Limmen stroomde massaal toe tijdens de jaarlijkse aubade bij de ambtswoning van 
de burgemeester. Foto: aangeleverd

Met je versierde �ets, autopet of poppenwagen wachten totdat je aan de beurt bent 
om langs de burgemeester te mogen �aneren. Foto: aangeleverd

De beker die tijdens het 25-jarig 
huwelijksjubileum van koningin 
Juliana en prins Bernhard werd 
uitgereikt. Foto: aangeleverd





Een mens is nooit te 
oud om te leren

Heemskerk - Op vrijdag 8 oktober kunnen mensen die van dansen houden van 
10.30 tot 11.30 uur meedoen aan de proefles rock ’n roll-dansen voor begin-
ners 55-plus. Deze les vindt plaats in Dance Studio Patty aan de Kerkweg 219a 
(eerste verdieping) op de Sportboulevard. Aansluitend kan men zich inschrijven 
voor een beginnerscursus. De cursus is bedoeld voor pensionado’s en mensen 
die overdag geen andere verplichtingen hebben.

Elma Kerklingh is eigenaresse van Dansschool Fabulous Fifties. Ze vertelt: ,,Rock 
’n roll is niet alleen dansen, maar ook een manier om nieuwe mensen te leren 
kennen. En zeg nou zelf, wat is er nou leuker dan gezond bezig te zijn en te be-

Buitenaula
Het is een gure september-
dag. Toch kiest de familie 
ervoor om, zoals afgespro-
ken, in de buitenaula de 
afscheidsbijeenkomst te 
houden. Iedereen heeft zich 
warm aangekleed en er zijn 
dekentjes beschikbaar. “Het 
past zo bij opa. Hij was echt 
een buitenmens” zeggen de 
kleinkinderen. 

Op steeds meer begraaf-
plaatsen en crematoria wordt 
deze mogelijkheid geboden. 
De genodigden zitten in een 
kring om de dierbare overle-
dene heen. Er is een spreek-
gestoelte en een muziek in-
stallatie. Bloemen liggen op 
de kist en om de overledene 
op de grond. Kaarsen kun-
nen worden aangestoken in 
windlichten.

Vaak is de buitenaula op een 
plek midden in de natuur ge-
legen. Dat geeft een speciaal 
gevoel van verbondenheid. 
Het biedt troost het ruisen 
van de wind in de bomen te 
horen, als toch nog even het 
zonnetje doorbreekt, een vo-
gel fluit of een vlindertje een 
tijdje boven de overledene 
dwarrelt.

Bij regen kan worden uitge-
weken naar de binnenaula. 

Die wordt hiervoor vrijgehou-
den, zodat dit op het laatste 
moment nog geregeld kan 
worden. De overledene moet 
immers altijd droog staan.

Op begraafplaats Duinhof 
in IJmuiden is het meubilair 
van de buitenaula van hout 
gemaakt, afkomstig uit de 
parken van de gemeente 
Velsen. Dit geeft een bijzon-
dere dimensie aan het na-
tuurgevoel.

Steeds meer families maken 
gebruik van een buitenaula. 
Corona heeft hier zeker aan 
bijgedragen. Buiten voelt nu 
veiliger.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Dansen op rock ’n rollmuziek is een leuke en gezellige bezigheid. Foto: aangeleverd

Proefles Rock ‘n Roll 55+
Vrijdagochtend 8 oktober van 10.30 tot 11.30 uur

Locatie: Dance Studio Patty, 
Kerkweg 219A in Heemskerk

Kosten: 80,- p.p. voor 10 lessen
Na de les is er een mogelijkheid om 
gezellig met een drankje na te zitten

Voor aanmelding en/of informatie: Bel Elma: 0620239119, 
of kijk op www.dansschoolfabulousfifties.nl

Week tegen Eenzaamheid: platform UP! 
helpt ouderen zich minder alleen te voelen

Ouderenplatform UP!, part-
ner binnen de Nationale Coa-
litie Eén tegen Eenzaamheid, 
organiseert door heel Neder-
land ontmoetingen in ver-
schillende formats en geeft 
een frisse blik op ouder wor-
den. Zo brengen de ‘In je Up-
pie groepsgesprekken’ ou-
deren met elkaar in gesprek 
over onderwerpen die ertoe 
doen als je ouder wordt. Hier-
door ervaren ouderen hoe fijn 
het is om ervaringen en ver-
halen te delen.

Ouderen denken vaak dat ze – als ze uiten wat hen oprecht bezighoudt – daar-
op afgerekend worden. Bij In je Uppie blijkt het tegendeel: ze krijgen juist (h)er-
kenning en nieuwe inzichten door met elkaar te praten. Zo wil UP! eenzaamheid 
voorkomen, dan wel verlichten.
Tijdens de In je Uppie gesprekken komen onderwerpen zoals ‘vriendschap’, ‘af-
scheid’ en ‘spijt’ op een laagdrempelige manier aan bod. Deelnemer Jan van der 
Wal realiseerde zich tijdens het gesprek dat hij geen spijt wilde krijgen van on-
verrichte zaken. Hij kwam in actie en maakte met dat ene, langverwachte reisje 
op zijn 71ste alsnog zijn droom waar.

UP! organiseert de gesprekken in samenwerking met gemeenten en welzijnsor-
ganisaties door heel Nederland, van de Fryske Marren tot Diemen. In coronatijd 
werden de gesprekken telefonisch georganiseerd, nu kunnen ze gelukkig weer 
live plaatsvinden. Ouderen kunnen zich op de UP! website aanmelden voor de 
groepsgesprekken.

De komende periode zijn er in verschillende plaatsen gesprekken gepland, zoals 
onder andere in:
30 september om 15.00 uur – Heerdendoes in Beijum – Thema Contact
1 oktober om 14.00 uur – Welzijn Diemen – Thema Opnieuw beginnen
6 oktober om 15.00 uur – ZuidOost zorg in Drachten – Thema Tevredenheid
8 oktober om 10.00 uur – De Wijert in Groningen – Thema Contact
13 oktober om 10.00 uur – Het Generatiehuis in Leeuwarden – Thema Vergeven
20 oktober om 16.00 uur – ZuidOostzorg in Drachten – Thema Dankbaarheid

(Foto: Pixabay)

wegen op lekkere, ouder-
wetse rock ’n roll-stam-
pers?”

Nooit te oud
Kerklingh rept over de er-
varingen die ze tijdens 
feesten opdoet. ,,We zien 
dan altijd mensen aan de 
kant staan die naar ons kij-
ken met een blik van ‘dat 
wil ik ook, maar daar ben 
ik te oud voor’. Ons ant-
woord is dan: een mens is 
nooit te oud om te leren. 
Bij ons leren ze pasjes en 
variaties op een eenvoudi-
ge manier aan en het be-
langrijkste is dat gezel-
ligheid en plezier voorop 
staan.”

Nakletsen
Met of zonder ervaring en 
ook zonder partner is ie-
dereen welkom. Na de les 
is er gelegenheid om sa-
men gezellig na te kletsen 
en iets te nuttigen bij de 
bar. De kosten bedragen 
80 euro voor tien lessen. 
Voor aanmelding kan men 
bellen met Elma Kerklingh 
(06 20239119). Mailen 
naar infofab50s@gmail.
com kan ook. Of kijk op 
www.dansschoolfabulous-
fifties.nl voor meer infor-
matie.

Met de aankondiging van het kabinet om de anderhalve meter regel af te schaffen 
en meer mogelijkheden voor onder meer theater en concertzalen, lijkt het oude leven 
stukje bij beetje weer meer in beeld te komen. Toch komen er bij seniorenorganisatie 
KBO-PCOB ook zorgelijke berichten binnen. Het coronatoegangsbewijs, met bijbeho-
rende QR-code, waarmee je moet bewijzen dat je toegang tot horeca en theater mag 
krijgen, zorgt namelijk voor de nodige onrust bij senioren.

Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: ,,Niet iedereen weet hoe je de code op de 
telefoon kan krijgen, of heeft zelfs de mogelijkheid niet. Men bezit simpelweg niet 
een (geschikte) smartphone of is niet digivaardig genoeg. Maar ook tegen de papie-
ren variant wordt als een berg tegenop gezien.”

Want nu al blijkt dat aanvragen van de (papieren) QR-code niet altijd even makke-
lijk gaat. Zo heeft niet iedere gevaccineerde aangegeven dat diens prikgegevens ge-
deeld mogen worden, wat nodig is om een QR-code te krijgen. Ook gebeurt het dat 
senioren, die niet via de GGD gevaccineerd zijn, van het kastje naar de muur gestuurd 
worden. Sturkenboom: ,,Het zou fijn zijn als hier een oplossing voor gevonden wordt. 
Het zou erg jammerlijk zijn dat iemand die gevaccineerd is, die snakt naar contact en 
gezelligheid met anderen, alsnog hiervan uitgesloten wordt omdat een QR-code ont-
breekt.”

KBO-PCOB
Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Neder-
land met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van 
betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving. (oto: Pixabay)

‘Denk ook aan senioren die geen QR-code hebben’
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. historisch automerk; 7. oorspronkelijke bewo-
ner van Amerika; 12. arrondissement (afk.); 13. slaapver-
schijnsel; 14. opstootje; 15. dierengeluid; 17. Duits automerk;
19. waterstand (niveau); 21. voetbalclub uit Alkmaar; 22. voer-
tuig; 24. zoete lekkernij; 27. insect; 28. autoped; 30. cilinder;
31. Spaanse uitroep; 32. vangwerktuig; 33. lidwoord; 35. pau-
selijke driekroon; 37. Pan American Airways (afk.); 38. plaats
in Drenthe; 41. soort kikker; 42. metaalbewerker; 44. een eik
van schors ontdoen; 46. ontstekingskoord; 47. wild zwijn; 48.
plaats in Noord-Brabant; 49. plaats in Noord-Holland; 50.
gemalen graan; 52. hangman; 54. winters hoofddeksel; 56. tel-
woord; 58. muzikaal loopje; 61. meisjesnaam; 62. Chique
hotelkamer; 64. meisjesnaam; 65. Engels voor eenheid; 67.
uitroep ter begroeting; 68. lange sliert; 70. deel van een fiets-
wiel; 72. Grieks eiland; 73. deel van de mond; 76. bladgroente;
77. inhoudsmaat (afk.); 78. houten tobbe; 79. karakter; 81.
familielid; 82. mannetjeshond; 83. houtsoort; 84. deel van het
gelaat; 86. onbewerkt (puur); 87. benaming voor Utrecht.

Verticaal 1. natuurverschijnsel; 2. gallium (scheik. afk.); 3.
bontgekleurde papegaai; 4. goocheltoer; 5. mafkees; 6. blaas-
instrument; 7. Afrikaanse antilope; 8. telwoord; 9. dun en
mager; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. periode van mooi
weer voor de herfst; 16. aan- en afvoertroepen (afk.); 18. de
heer (afk.); 20. plaats in Gelderland; 21. Engels bier; 23.
strook; 25. videofilmpje; 26. Engelse titel; 27. grondstof voor
linnen; 29. verfrissende lekkernij; 32. kroegbaas; 34. deel van
de hals; 36. zomervrucht; 37. kookgerei; 39. legendarische
popartiest; 40. schrijfkosten (heffing); 42. lang en smal tapijt;
43. verdieping; 45. troefkaart; 46. tennisterm; 51. wandversie-
ring; 53. nachtroofvogel; 54. plaats in Noord-Holland; 55.
akkerbouwgewas; 56. pilaar (obelisk; 57. gedroogde graanhal-
men; 59. steekvlieg; 60. iemand zonder moed; 62. veerkrach-
tig; 63. land omringd door water; 66. duinheuvel; 67. natuurge-
bied; 69. uitroep van een schildwacht; 71. bergweide; 73.
geneesproces (therapie); 74. sprookjesfiguur; 75. om het
genoemde; 78. biljartstok; 80. feestelijke kleding; 82. rijkstele-
graaf (afk.); 85. Greenwich-tijd (afk.).

Bij Label White kun je jouw wintergarderobe volop aanvullen met fraaie, betaalbare dameskleding in allerlei stijlen. Je ontdekt steeds weer iets 
nieuws, doordat de collectie regelmatig met nieuwe items wordt aangevuld. Juist ook dames met een iets ruimere maat kunnen hier goed 
slagen. Daarnaast omvat de collectie van Label White veel mooie tassen en accessoires. Dit alles maakt ieder bezoek aan de winkel steeds 
opnieuw de moeite waard. 

Zo’n mooie wintersjaal winnen? We verloten een exemplaar onder de inzenders van de juiste oplossing van de puzzel.

Puzzel mee en win een heerlijke sjaal voor de koudere 
dagen bij Label White
Castricum - Met een prachtige sjaal als deze ben je in de koude winterdagen goed beschermd en steel je bovendien de show, want de 
sjaals zien er fantastisch uit! De nieuwe najaarscollectie van Label White aan het Bakkerspleintje 78 in Castricum (naast Aldi) bevat nog 
veel meer mooie items, dus kom snel weer eens langs!

Mail de oplossing voor maandag 6 oktober naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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Castricum - Vanaf 1 september staat 
het Clusius College Castricum weer 
met een kraam op de weekmarkt. 
Deze kraam wordt gerund door leer-
lingen die het keuzevak Groene 
Marketing of Groen ondernemen 
volgen. 

Op deze manier kunnen ze oefenen 
in het omgaan met klanten, het 
verkopen van producten en het afre-
kenen. Een onderwijsassistent bege-
leidt de leerlingen hierin. In de 
kraam verkopen ze verschillende 
streekproducten. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
honing van de Klompenhoeve uit 
Egmond aan de Hoef, duindoornjam 
uit de duinen van Castricum, 
producten van Veel in Hout uit 
Heemskerk en plantjes gekweekt 
door de school.

Clusius College weer met kraam 
op weekmarkt in Castricum

De kraam van het Clusius College Castricum is tot half februari op de weekmarkt te 
vinden. Foto: aangeleverd

Castricum - Op het grasveld voor de huizen aan de Santmark werd zaterdag 
een gezellige burendag gevierd. De bewoners die hun voordeur hebben rond 
dit grasveld en bij de bijenborder kwamen bij elkaar en iedereen genoot. Foto: 
aangeleverd

Burendag bij de Santmark

PUZZEL
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Ingrid Mol studeerde af aan de 
Koninklijke Academie voor Beel-
dende Kunsten in Den Haag. Ze 
heeft diverse kunstwerken en 
monumenten voor de openbare 
ruimte gemaakt. Haar werk expo-
seert ze in binnen- en buitenland. In 
2000 had Ingrid haar eerste belang-
rijke tentoonstelling bij Stroom Den 
Haag. Twee jaar later volgde een 
opdracht voor het Joods Monument 
in de gemeente Woerden. Hierna 
volgden diverse opdrachten in 
onder andere Amersfoort, Dord-

recht en Den Haag. Ingrid geeft 
boetseerlessen bij Toonbeeld in 
Castricum.

Wilma Bosland volgde een docen-
tenopleiding aan de Academie voor 
Beeldende Vorming in Amsterdam. 
De techniek van het pottenbakken 
heeft zij geleerd bij een pottenbak-
kerij in Holysloot. Wilma heeft een 
eigen atelier in Amsterdam en expo-
seert op diverse plaatsen in het hele 
land. Haar werk maakt onder meer 
deel uit van de collectie van kera-

miekmuseum De Princessehof in 
Leeuwarden. Wilma Bosland werkt 
als docent keramiek en bij Toon-
beeld. Ze zet schoolprojecten op in 
het basisonderwijs en geeft 
cursussen pottenbakken aan 
volwassenen.

Belangstellenden kunnen zich 
inschrijven voor de workshops kera-
miek en pottendraaien met de 
beide kunstenaars (info op www.
tuinvankapiteinrommel.nl). Je kunt 
zelf kunst maken en tegelijkertijd 
genieten van de bijzondere kera-
miek expositie met een kopje ko�e 
of kruidenthee op het terras. De tuin 
is geopend maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Castricum - In de week van 4 t/m 8 oktober is in de Tuin van Kapitein 
Rommel keramiek van Ingrid Mol en Wilma Bosland te zien. Bezoekers 
krijgen een unieke kans om zelf de handen uit de mouwen en in de klei te 
steken.

Keramiek en pottendraaien in 
de Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - Veel huiseigenaren zien op 
tegen de hoge kosten van verduurza-
ming van hun huis. Isoleren, vloerver-
warming, zonnepanelen en een warm-
tepomp kosten samen duizenden 
euro’s. Je kunt uiteraard de verduurza-
ming in stappen uitvoeren en het zo 
betaalbaar houden. Er is echter nog 
een mogelijkheid om het sowieso 
betaalbaar te houden, dat is gebruik 
maken van de Energiebespaarlening. 
Wim Schermer van energiecoöperatie 
CALorie legt uit: ,,Dit is een regeling 
van de overheid die beschikbaar is 
voor particulieren, Vereniging van Eige-
naren en scholen. De Energiebespaar-

lening kun je aanvragen voor alle ener-
giebesparende maatregelen. Je kunt 
tot maximaal 65.000 euro lenen met 
een looptijd tot twintig jaar en een 
e�ectieve jaarrente vanaf 1,51%. De 
lening heeft een vast maandbedrag en 
een vaste looptijd. Je kunt zonder 
kosten vervroegd a�ossen. De heel 
lage rente maakt het mogelijk om de 
lening af te lossen met de besparing 
op de energiekosten. Op deze manier 
hoef je niet zelf te investeren, je 
woning wordt meer waard en je zit er 
later, ook �nancieel, warmpjes bij. Ga 
naar www.energiebespaarlening.nl 
voor meer informatie.’’

Energietip van CALorie: 
Energiebespaarlening

Wim Schermer van CALorie. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Zoals in deze krant van vorige week werd aangekondigd, vond afgelopen vrijdag en zaterdag de ludieke 
�nale van de kunstexpositie Oase der Muzen in de Tuin van Kapitein Rommel plaats. Anja Jonker liep daarvoor, onder 
begeleiding van haar reuzenvlinders, op stelten achtereenvolgens naar het horecaplein en naar het Bakkerspleintje. 
Daar mochten kinderen plaats nemen in het ezelskarretje van kapitein Rommel om terug te keren naar de tuin voor 
een speurtocht. Ook was het natuurlijk de bedoeling dat de mensen nog een kijkje gingen nemen bij de gevarieerde 
tentoonstelling. Volgens Janine Draijer, voorzitter van het stichtingsbestuur, was de opzet geslaagd: ,,Er zijn de laatste 
dagen nog veel bezoekers geweest die de kunst hebben bewonderd en ook hun kinderen meenamen. De expositie 
wordt nu afgebroken en maakt plaats voor ‘Keramiek en workshop’, te zien van 4 t/m 8 oktober. Tekst en foto: Hans Boot

Oase der Muzen in stijl afgesloten

AGENDA
WOENSDAG 29 SEPTEMBER

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

DONDERDAG 30 SEPTEMBER
Interview met auteur Arnon Grun-
berg om 20:00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur) in boekhandel Laan aan 
de Burgemeester Mooijstraat 19 in 
Castricum. Mogelijkheid om zelf 
met hem in gesprek te gaan. 
Entreeprijs 7,50 euro inclusief ijsje. 

VRIJDAG 1 OKTOBER
Gezamenlijk ontbijt om 09.30 uur 
in Peutercafé Castricum aan de Van 
Speykkade 61 in Castricum. 
Aanmelden via peutercafe@
welzijncastricum.nl.

Ontmoetingskoor om 11.00 uur op 
het Bakkerspleintje in Castricum. 
Aanmelden via e.boehmer@
welzijncastricum.nl.

ZATERDAG 2 OKTOBER
Trekvogels tellen in het duingebied 
bij Castricum door Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland van 07.30 
tot 11.00 uur. Bezoekers welkom bij 
de �etsenstalling achter de zeereep 
aan het eind van de Grote Veldweg 
(strandopgang Camping Bakkum).

Wegens grote belangstelling extra 
wandelexcursie door het Oer-IJ-
gebied om 13.00 uur vanaf muse-
umgemaal 1879 aan de Fielkerweg 
4 in Akersloot. Deelname kost 2 
euro inclusief toegang tot de expo-
sitie in het museumgemaal. Info op 
www.gemaal1879.nl.

Boekpresentatie en signeersessie 
door Cathelijn Groot om 17.00 uur 
bij boekhandel Laan aan de Burge-
meester Mooijstraat 19 in 
Castricum.

ZONDAG 3 OKTOBER
Wandeling door het bos en de 
duinen bij Castricum om 10.30 uur 
door Stichting Gezond Natuur 
Wandelen Nederland. Gratis deel-
name, aanmelding niet nodig. 
Verzamelen bij de ingang van 
bezoekerscentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2. Info op www.
gezondnatuurwandelen.nl. 

Opening expositie Marlène 
Sanders om 12.00 uur in de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1 in 
Castricum met optreden van trio Di 
Gojim. 

Maandelijkse wandelexcursie door 
het Oer-IJ-gebied om 13.00 uur 
vanaf museumgemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot. Deel-
name kost 2 euro inclusief toegang 
tot de expositie in het museumge-
maal. Info op www.gemaal1879.nl.

High Tea om 14.00 uur in jongeren-
centrum Discovery Castricum aan 
de Dorpsstraat 2a in Castricum. 
Aanmelden via meijers@welzijn-
castricum.nl.

Soep- en broodmaaltijd in De 
Schakel aan het Kerkpad 1 in 
Castricum. Aanmelden: ec.
masetti@gmail.com.

MAANDAG 4 OKTOBER

Internationale proeverij om 13.00 
uur in het Cultuur Buurtcafé in 
cultureel centrum Geesterhage aan 
de Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Aanmelden via inloop@welzijncas-
tricum.nl.

Gezamenlijke maaltijd voor seni-
oren om 17.00 uur in ontmoetings-
centrum ’t Kruispunt aan de 
Mozartlaan 1a in Akersloot. 
Aanmelden via jetdeboer@ziggo.
nl.

DINSDAG 5 OKTOBER
Wandeling van een uur door de 
duinen met buurtsportcoach Joyce 
van Tunen om 16.15 uur met 
aansluitend een pannenkoek bij 
Johanna’s Hof. Neem zelf een duin-
kaart mee. Verzamelen om 16.15 
uur bij Johanna’s Hof. Aanmelden 
via i.wellen@welzijncastricum.nl.

Gezamenlijke maaltijd voor seni-
oren om 17.00 uur in ontmoetings-
centrum ’t Kruispunt aan de 
Mozartlaan 1a in Akersloot. 
Aanmelden via jetdeboer@ziggo.
nl.

Alzheimertrefpunt om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) in dorps-
huis De Zwaan aan de Middelweg 
5 in Uitgeest. Aandacht voor de 
overeenkomsten en verschillen 
tussen de diverse soorten 
dementie. Toegang gratis, 
aanmelden niet nodig.

WOENSDAG 6 OKTOBER
Start Kinderboekenweek 2021 met 
diverse activiteiten voor kinderen 
in de vestigingen van Bibliotheek 
Kennemerwaard. Info op www.
bibliotheekkennemerwaard.nl.

World Wide Soepcafé van 16.30 tot 
20.30 uur in de foyer van cultureel 
centrum Geesterhage aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum. 
Aanmelden via e.boehmer@
welzijncastricum.nl.

EXPOSITIES
Keramiek van Ingrid Mol en Wilma 
Bosland in de Tuin van Kapitein 
Rommel van 4 tot en met 8 oktober 
dagelijks tussen 10.00 uur tot 16.30 
uur.

Quilts van de Joodse kunstenares 
Marlène Sanders rond het thema 
Simchat Tora (= Vreugde der Wet) 
te zien tot 31 oktober in de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1 in 
Castricum. De kerk is open op 
zondag van 09.30 tot 12.00 uur en 
op donderdag en zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur.

Muzikale audiotour ‘Onder de 
Sterren’ tot 31 oktober in 
Castricum. Een reis langs 
verborgen plekken, magische 
tuinen en knusse ko�estops. Plat-
tegrond verkrijgbaar bij alle deel-
nemende locaties en op www.
onderdesterren.com/plattegrond 
te vinden.

Atelier Anders Bekeken exposeert 
tot en met 1 november zeer uiteen-
lopende kunst in restaurant De 
Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117 in Bakkum. De 
groepsexpositie is dinsdag tot en 
met zondag te zien van 09.00 tot 
17.00 uur. Info op www.anders-
bekeken.nl.
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Tijdens het speciale Woonweekend 
zijn er verschillende extra activiteiten 
op de Oosterwerf 6. De bekende 
tv-kok René Pluijm geeft beide 
dagen verschillende kookdemo’s en 
zorgt voor lekkere hapjes tussendoor. 
Natuurlijk vertelt René ook enthou-
siast over zijn verre reizen. Voor de 
inspiratie voor uw nieuwe inrichting 
na uw verbouwing is Studio Groos er 
zaterdag en zondag en zorgt voor 
een deskundig binnenhuisadvies als 
u op zoek bent naar de laatste trends 
voor uw interieur. Naast de reguliere 
acties zijn er speciaal voor het Woon 
Weekend extra acties, zoals gratis 

vlieghorren bij de Kozijnen 
Apotheek!

De Kozijnen Apotheek
De Kozijnen Apotheek is de Profel-
expert van Noord-Holland. De 
kozijnen en deuren van Profel 
worden op maat gemaakt in kunst-
stof, aluminium of hout; alles is 
mogelijk en dat is uniek. Hierdoor is 
er altijd een product in jouw stijl en 
budget. De Kozijnen Apotheek heeft 
voor ieder huis het juiste recept. De 
Kozijnen Apotheek mag namens 
Profel een korting aanbieden op de 
aankoop van uw gekozen product. 

Martens Keukens & Haarden
In de ruime showroom van Martens 
vind je inspirerende keuken- en 
enkele haardopstellingen. Niets is zo 
persoonlijk als een keuken dus het 
team van Martens denkt graag met 
je mee! Jouw droomkeuken samen 
realiseren binnen jouw budget is de 
uitdaging. Met de unieke 3d tafel ziet 
u snel hoe uw droomkeuken virtueel 
in uw ruimte wordt geplaatst. 
Martens bewijst met liefde voor het 
vak en persoonlijke aandacht, prach-
tige keukens binnen ieder budget 
gerealiseerd kunnen worden. De 
medewerkers zijn behulpzaam, 
vriendelijk en deskundig, vóór, 
tijdens maar ook na de aanschaf. Het 
eigen montageteam van beide 
bedrijven zorgt tenslotte voor een 
uitstekende plaatsing.

Uitgeest - Op zaterdag 2 oktober en zondag 3 oktober wordt door 
Martens Keukens & Haarden en De Kozijnen Apotheek de oktober-Woon-
maand ingeluid met het Woon Weekend. In één grote showroom langs de 
A9 kun je alles vinden op het gebied van keukens, haarden, kozijnen, 
deuren en puien.

Woon Weekend bij Martens Keukens
& Haarden en De Kozijnen Apotheek

Bezoek de showroom van Martens Keukens & Haarden en De Kozijnen Apotheek aan de Oosterwerf 6 in Uitgeest op zaterdag 2 
(10.00-17.00 uur) en zondag 3 oktober (11.00-17.00 uur). Foto: aangeleverd

Castricum - Op 4 oktober start bij 
Toonbeeld Geesterhage een nieuwe 
korte cursus onder de naam ‘Kijken is 
een Kunst’. In vijf lessen gaan de 
deelnemers onder leiding van 
docent Fennanda Eleveld kijken naar 
kunst. Ze doen dat echter op een 
manier die ze in onze vluchtige 
zapcultuur waarschijnlijk niet meer 
gewend zijn. Meestal staan we niet 
langer dan negen seconden voor een 
kunstwerk. Maar wat gebeurt er als 
we langer kijken? Beschouwen, 
nieuwsgierig  zijn en prikkelende 
vragen stellen, ons zelf en de ander 
ontmoeten in een kunstwerk. 
Kunnen we het werk helemaal 

toelaten, zintuigen openen, ons laten 
raken en troost vinden? Does it heal 
or reveal? Contemplatief kijken, de 
kunst van het (niet) oordelen. 
Contemplatief kijken naar kunst...Wat 
is dat eigenlijk? Fennanda Eleveld is 
kunstenaar, museum-educator, 
teken- en schilderdocente en medita-
tieleraar. Ze nodigt u in deze cursus 
uit om buiten de eigen kaders te 
stappen. 
De cursus beslaat vijf maandag-
avonden van 20.00 tot 21.30 uur. De 
kosten voor deelname bedragen 95 
euro. Via www.toonbeeld.tv kunnen 
belangstellenden zich aanmelden 
voor deelname.

Cursus: Kijken is een kunst…!

Veel kunstwerken bevatten details die pas opvallen wanneer je de tijd neemt om er 
langer naar te kijken. Foto: aangeleverd
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Door Willem Koot

Zes minuten later werd het 0-2. Een 
strakke voorzet van Jaap Menick 
werd schitterend afgemaakt door 
Kalou van der Steen. Weer vier 
minuten later leek de 0-3 op het 
scorebord te komen. Deze werd 
wegens vermeend buitenspel afge-
keurd. Na de rust een beter en feller 
Limmen. Voor de tweede keer kwam 
de Jong alleen voor de keeper. Weer 
miste hij jammerlijk. In de 65e 
minuut moest keeper Randy 
Scheerman handelend optreden. Een 
kanonskogel wist hij schitterend te 
pareren. Limmen werd al sterker en 
in de 77e minuut wist Kalou van der 
Steen de laatste man van Saenden 
op snelheid te kloppen. Alleen voor 
de keeper schoot hij raak. Prachtige 
kansen werden door Limmen om 
zeep geholpen om de voorsprong te 
vergroten. 
Een slippertje in de achterhoede van 
Limmen werd afgestraft en zo kwam 
de 1-3 op het bord. Maar net voordat 
de scheidsrechter wilde a�uiten 

kopte Sem Winter nog de 1-4 binnen. 
Een dik verdiende overwinning voor 
Limmen dat Saenden nog gewoon 
gespaard heeft. De uitslag had veel 
groter kunnen zijn.

Saenden - Limmen eindigt in 1-4
Limmen - De ervaring tegen de jeugd. Maar in de veertiende minuut 
schoof een ervaren speler de bal terug langs zijn eigen doelman. Jacco de 
Jong was er als de kippen bij om dit cadeautje af te maken.

Doelpuntenmaker Jacco de Jong 
in het nieuwe reserveshirt.
Foto: aangeleverd

Door Nico Adrichem

Helaas kon het vlaggenschip dit 
voorbeeld niet volgen. Op het afge-
trapte kunstgras van v.v. Bergen, 
waar goed voetbal bijna onmogelijk 

is, liet Meervogels slechts bij vlagen 
zien aspiraties te hebben. Dit 
gebeurde dan vooral in de eerste 
helft, maar kon pas in de 31e minuut 
op het scorebord tot uiting worden 
gebracht. Koen Lamberts rondde een 

goedlopende aanval perfect af en op 
dat moment was de voorsprong 
zeker verdiend. Pas vlak voor rust 
dienden de eerste gevaarlijke 
momenten voor de neus van goalie 
Cas Hoogland zich aan, maar het liep 
met een sisser af.
De tweede helft was van geelzwarte 
zijde van een bedenkelijk niveau: 
zeer slordig in balbezit en aan de 
zijkanten verdedigend wel erg 
kwetsbaar. Dat leverde Bergen al snel 
de gelijkmaker op en zo kon Meervo-
gels weer opnieuw beginnen. Uit het 
niets scoorde wederom midden-
velder Koen Lamberts, toen hij een 
afvallende bal tot goal promoveerde. 
Maar opnieuw bleek dit geen 
opmaat voor beter voetbal. Integen-
deel, het va banque spelende Bergen 
wist in de slotfase wederom via onze 
rechterkant tot scoren te komen en 
zo Meervogels met een kater uit 
Bergen te laten vertrekken.
Dat het volgende week beter moet, is 
geen discussie. Gelukkig spelen we 
dan weer op gras… Om 11.00 uur 
Meervogels ’31 2 - VVW 2 en om 
14.00 uur Meervogels ’31 1 - Saenden 
1. Komt allen en steun onze selectie!

Akersloot - Zondag dan eindelijk de lang verwachte start van een hope-
lijk volledig seizoen. Meervogels ’31 2 toog naar Den Helder om daar de 
reserves te tre�en. Ze deden dat naar behoren: een zeker niet ge�at-
teerde 0-3 overwinning was hun deel, dus een prima start.

Teleurstellende ouverture in 
Den Helder voor Meervogels ‘31

Middenvelder Mees Tiebie in actie. Foto: Jacky Adrichem

Door Joop Hollenberg

Vanaf de start nam Vitesse duidelijk 
het heft in handen. Na een klein 
kwartier spelen was de eerste grote 
kans voor Rik Beentjes, maar de 
verdiende voorsprong bleef uit. In 
de direct daaropvolgende tegen-
aanval over rechts was de thuis-
ploeg wel doeltre�end, want met 
een schitterende uithaal werd 
keeper Tom Laan onhoudbaar 
gepasseerd: 1-0. Vitesse was door 
de onverwachte achterstand zo’n 
kwartier lang de grip op de 
wedstrijd enigszins kwijt. Maar 
daarna wisten ze de draad weer op 
te pakken en het wachten was op 
de gelijkmaker. Die leek in de 41e 
minuut te gaan vallen toen met 

Castricum/Den Helder - Zo’n twee jaar geleden tro�en beide teams elkaar 
voor het laatst in Den Helder. In de stromende regen wist Vitesse toen op 
het kunstgrasveld ternauwernood met 1-2 te winnen. Dit keer werd 
onder stralende omstandigheden op het mooie hoofdveld gespeeld. 
Anders dan twee jaar terug was Vitesse dit keer de bovenliggende partij, 
maar de uitslag was wél hetzelfde: weer 1-2 winst voor Vitesse.

Prima competitiestart Vitesse 
met 1-2 uitzege bij FC Den Helder

Milo Cremers torent hoog boven de verdediging van FC Den Helder uit en scoort de 
1-2. Foto: Joop Hollenberg

Castricum - Moest je in het afge-
lopen weekeinde uit spelen tegen 
Vitesse ’22? Wat een geluk! Want 
toen was het extra feest op De 
Puikman. Wie jarig is trakteert! Zo 
ook het jubilerende Vitesse ’22. 
Hoofdsponsor De Roset zorgde 
voor heerlijke verrassingen!

Nu de bekerwedstrijden zijn 
gespeeld en ook de selectie elftallen 
zijn begonnen aan de reguliere 
competitie, wilde Vitesse ’22 
iedereen op De Puikman trakteren 
omdat zij komend jaar honderd jaar 
bestaan. Zowel de mini’s als de selec-
tieteams werden na a�oop verrast 
met een heerlijke verrassing van De 
Roset. De elftallen tot 12 jaar werden 
op het veld getrakteerd op een heer-
lijk bolletje ijs in alle smaken die je 
maar kunt bedenken. Niet alleen de 
Vitesse-elftallen pro�teerden 

hiervan, ook de tegenstanders 
mochten uiteraard meegenieten en 
waren blij verrast met zo’n leuke 
afsluiting van de wedstrijd.
De elftallen vanaf O-13 tot de seni-
oren konden na a�oop in de kantine 
een prachtige taart in ontvangst 
nemen met daarop het nieuwe logo 
van het jubilerende Vitesse. De 
bordjes en vorkjes lagen klaar, zodat 
alle elftallen meteen konden 
genieten van deze prachtige en 
zalige traktatie. Zo zorgt Vitesse ’22 
ervoor dat iedereen kan meege-
nieten van dit bijzondere jaar.

Ook in het komende weekeinde 
zullen de thuisspelende teams van 
deze traktatie kunnen genieten! Hou 
de website www.100jaarvitesse22.nl 
in de gaten, want de komende 
maanden zullen er nog vele verras-
singen volgen.

Vitesse’22: Wie jarig is trakteert…

Traktaties voor zowel de spelers van Vitesse ’22 als voor de bezoekende teams. 
Foto: aangeleverd

een prachtige lange crosspass van 
achteruit de op links opgestoomde 
Joris Veldt werd bereikt. Vanaf de 
achterlijn legde hij de bal terug op 
Jort Kaandorp maar diens inzet 
ging buiten bereik van de keeper 
rakelings voorlangs.

Ook na rust domineerde Vitesse en 
binnen een kwartier werd de 
achterstand omgebogen in een 1-2 
voorsprong. Eerst was het Jort 
Kaandorp die in de 54e minuut een 
afgemeten voorzet van Rik Been-
tjes feilloos binnenkopte. En vijf 
minuten later mocht nieuwkomer 
Ron Sche�er drie keer achter elkaar 
een corner vanaf links nemen en 
pas die derde was de perfecte trap. 
Iets voorbij de tweede paal wist hij 
de hoog boven iedereen uitto-
rende Milo Cremers te bereiken en 
die wist met een harde en onhoud-
bare kopbal te scoren. Daarna 
vergat Vitesse echter door te 
drukken wat tot gevolg had dat de 
thuisploeg met enkele wissels heel 
opportunistisch ging spelen. Dat 
kwam mede omdat Vitesse al dan 
niet als gevolg van de warme 
omstandigheden de bal nauwelijks 
meer in de ploeg wist te houden. 

Tot echt uitgespeelde kansen 
kwam Den Helder niet, maar 
tijdens twee echte scrimmages 
voor doel in zowel de 86e minuut 
als in de extra tijd had die gelijk-
maker zomaar kunnen vallen. Dat 
gebeurde dus net niet, waardoor 
Vitesse alles bij elkaar verdiend de 
drie punten kon meenemen naar 
Castricum.

LIMMEN  -  DE RIJP

balsponsor:  IN STIJL KAPPERS  
 DUSSELDORPERWEG  105 LIMMEN

ZONDAG 3 OKTOBER
Aanvang 14.00 uur:
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Door Fons Bleijendaal

Welke vroege herinneringen heb jij 
aan muziek?
,,Die dateren al van mijn peutertijd. 
Mijn vader zong wekelijks met twee 
vrienden in onze huiskamer. Ik mocht 
onder de tafel zitten om te spelen. Na 
enige tijd begon ik alle muziek na te 
zingen, liefst op het toilet, daar 
galmde het zo mooi. Mijn ouders 
vonden het verstandig om mij toen 
met andere kinderen een Musikali-
sche Früherziehung te laten volgen. 

Toen er een jonge cellodocent van de 
plaatselijke muziekschool over de 
vloer kwam en zijn instrument 
bespeelde, sprong de vonk over. 
Nadat hij ook nog liet horen dat je op 
zijn cello een motor na kon doen... 
wilde ik ook een cello/motor én les 
van déze cellist. Celloles kreeg ik dus 
vanaf van mijn zesde.’’

Na het behalen van het 
gymnasiumdiploma ging je 
studeren in Zürich en Amsterdam. 
Waarin ben je afgestudeerd?
,,Mijn eerste diploma was het 
Bachelor Cello aan de Zürcher 
Hochschule der Künste. Daar werd ik 
naast mijn cellostudie ook lid van een 
studentenkoor en raakte steeds meer 
geïnteresseerd in vocale muziek. De 
dirigent van dat koor was zeer inspi-
rerend, gaf mij bijles koordirectie en 
in Amsterdam heb ik dat als hoofdvak 
gekozen en met een Master afge-

sloten. Ik heb het geluk gehad daar 
ook een docent Zang aan te tre�en 
die wel iets in mij zag. In juni 2021 
behaalde ik ook een graad als Master 
of Early Music. Op het tuinfeest in juni 
hebben jullie mij daarom ook toege-
zongen. Het waren feestelijke dagen.’’

Hoe kwam je bij het Kleinkoor 
Castricum terecht?
,,In de herfst van 2020 heb ik tijdens 
een coronaluwe tijd proefdirectie 
gedaan. Dat klikte van beide kanten. 
Ik werd aangenomen en mocht twee-
maal dirigeren. Daarna werd helaas 
de lockdown weer ingesteld. Pas in 
juni 2021 zijn we na gunstige 
adviezen van het Koornetwerk, RIVM 
en OMT weer begonnen met zingen.’’

Wat zijn je indrukken tot nu toe?
Het koor is muzikaal ambitieus. Zo 
staat op het programma een klassiek 
repertoire van Middeleeuwen tot 
Hedendaags zoals Sibelius, Elgar, 
Poulenc, Rameau, Byrd en Franck. We 
zingen a capella, dus zonder begelei-
ding. Tegelijk zijn sociale aspecten, 
omgang met elkaar, tolerantie 
belangrijk voor het koor. De leden 
tonen veel initiatief via allerlei 
commissies. Er is duidelijk sprake van 
sociale cohesie, iets wat tijdens de 
lange periode van corona extra 
onderhouden moest worden. Contact 
met de anderen is zeer belangrijk, dit 
hebben we tijdens corona geleerd! Er 
zijn een aantal koren door corona 
gestopt. Dit koor heeft het vlammetje 
brandend gehouden door perspectief 
te bieden. De dirigentenkeuze in de 
herfst deed de gemoederen 

opvlammen. In het voorjaar zijn er 
enkele bulletins verschenen waar 
velen via een schildering, koormuziek, 
voorjaarsvogelgeluiden... een 
bijdrage aan leverden. Dit bevorderde 
en bestendigde de saamhorigheid. 
Het is leuk te zien hoe gemotiveerd 
het koor aan de slag gaat! Vernieu-
wend ook. Ideaal voor geïnteres-
seerde zangers om nu aan te sluiten.’’

Wat is de meerwaarde van zingen?
Fysieke communicatie vind ik zo veel 
beter voor de sociale cohesie dan de 
digitale mogelijkheden waar de 
afstanden letterlijk groter zijn. Als diri-
gent probeer ik natuurlijk bij ieder 
koorlid en het gehele koor er uit te 
halen wat er in zit, te laten presteren 
naar zijn of haar mogelijkheden, 
zangers in hun kracht te zetten. Ook 
bij mijn andere koren, het kamerkoor 
Hollands Vocaal Ensemble in Alkmaar 
en het koor St. Caecilia in De Kwakel, 
is dat mijn inzet. Het beste kun je de 
meerwaarde van het samen zingen 
bij Nieuw Vocaal Amsterdam zien. 
Ruim driehonderd kinderen uit 
verschillende milieus die wekelijks in 
groepen van hun eigen leeftijd 
zingen en daarnaast ook zang- en 
solfègelessen krijgen. Ik geef les aan 
8- t/m 15-jarigen, daarmee bijdra-
gend aan een toekomstige zanggene-
ratie. Wellicht een idee voor 
Castricum!

Het Kleinkoor Castricum zou gebaat 
zijn bij meer leden, vooral alten en 
tenoren. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden voor de kennisma-
kingsmiddag op 9 oktober van 14.00 
tot 16.00 uur in de voormalige Mara-
nathakerk. Zing dan eens mee onder 
leiding van Moritz. Vertel daarna hoe 
het bevallen is. Aanmelden graag zo 
spoedig mogelijk bij voorzitter Frank 
de Louw (06 12909689) of stuur een 
e-mail naar secretaris@kleinkoorcas-
tricum.nl onder vermelding van naam 
en stemgroep.

Castricum - Een tuinfeest. Een nieuwe dirigent. Zang die de coronastilte 
eindelijk doorbrak. Een buurman die applaudisseerde, een hond die 
vrolijk blafte. Drankje na a�oop. Nee, een mooier begin van het nieuwe 
zangseizoen kon het Kleinkoor Castricum zich niet voorstellen! Moritz 
Kellner (1989, Amberg - Duitsland) heet de nieuwe dirigent. Wanneer is 
de muze van de muziek in hem gevaren, hoe werkt hij met koren, waar 
werd hij opgeleid en welke ambities heeft hij met het koor? Tijd voor een 
interview!

Kleinkoor Castricum pakt groots uit

Dirigent Moritz Kellner.
Foto: aangeleverd

Nieuwe leden zijn bij Kleinkoor Castricum van harte welkom. Met name alten en tenoren worden gezocht. Foto: aangeleverd

Castricum - Niet iedereen slaagt er op 
eigen kracht in om de coronacheck-
app in gebruik te nemen. Voor 
mensen die hier moeite mee hebben, 
biedt Bibliotheek Kennemerwaard 
uitkomst. In de vestiging in Castricum 
is hiervoor een wekelijks inloop-
spreekuur op vrijdag van 11.00 tot 
12.00 uur.
Op 1 juli werd de coronacheck-app in 
gebruik genomen. Met deze app 
bewijs je dat je gevaccineerd of nega-
tief getest bent. Of dat je eerder 
corona hebt gehad. Je kunt corona-
check gebruiken voor toegang tot 
bepaalde plekken. Of om naar andere 
landen te reizen. Heb je vragen over 
de app of moeite met het gebruik 
ervan? Of heb je nog geen DigiD 
waardoor je jouw gegevens niet kunt 
ophalen? Medewerkers van Biblio-
theek Kennemerwaard helpen je hier 
graag bij. Dat kan telefonisch (072 

5156644) of per e-mail (klantenser-
vice@bknw.nl). Aanvullend hierop is 
het wekelijks inloopspreekuur voor-
lopig wekelijks op vrijdagochtend van 
toepassing.

Bibliotheek Kennemerwaard 
biedt hulp bij CoronaCheck-app

De coronacheck-app genereert een 
QR-code die op diverse locaties nodig 
is om toegang te krijgen. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Op de eerste vrijdag van 
de maand zamelen vrijwilligers van 
diaconie De Goede Herder levensmid-
delen in voor de Voedselbank. Tot 
groot genoegen constateren zij steeds 
vaker dat ze er ruim van te voren 
moeten zijn om een en ander klaar te 
zetten. Meteen om 10.00 uur staan de 
eerste mensen al voor de open deur 
om hun bijdragen in te leveren. Bij de 
inzameling in september kon de 
chau�eur van de Voedselbank om 
11.00 uur al de eerste vijf kratten en 
een aantal tassen met boodschappen 
meenemen.
Het is voor de vrijwilligers hartverwar-
mend om dat te mogen ervaren. Ze 
zien bekende gezichten telkens terug-
komen, maar ook steeds nieuwe 
mensen die hun bijdrage komen 
brengen en aangeven hier een 
gewoonte van te willen maken. Dat is 

waar de vrijwilligers het voor doen. 
Daarom staan ze er op vrijdag 1 
oktober ook weer van 10.00 tot 12.00 
uur. Ze begroeten u graag bij de open 
deuren van de Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum. Houd-
bare levensmiddelen zijn welkom, 
inclusief groenten en fruit in blik of 
glas, maar ook frisdranken/sapjes, een 
koekje of een lekkernij. Ook was- en 
poetsmiddelen en persoonlijke 
verzorgingsmiddelen zijn welkom.

Spaarpunten van Douwe Egberts kan 
men ook inleveren. Deze punten 
leveren pakken ko�e op voor de 
Voedselbank. Kijk dus de kastjes en 
laden nog eens na of er nog punten 
liggen en breng ze mee! Ook is het 
altijd mogelijk een geldelijke bijdrage 
te leveren. De inzameling vindt plaats 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Inzameling voor de Voedselbank

Castricum - Wil je regelmatig met 
een groep in de natuur wandelen? 
Stichting Gezond Natuur Wandelen 
Nederland organiseert elke zondag 
om 10.30 uur een gratis wandeling 
van ongeveer een uur in het bos en 
de duinen bij Castricum. 
Vrijwilligers begeleiden de wande-
ling en vertellen onderweg iets over 

de natuur. Deze wandelingen zijn in 
de eerste plaats bedoeld voor 
mensen die graag wat meer willen 
bewegen. Iedereen die het leuk vindt 
om met een groep op stap te gaan is 
echter van harte welkom. De wande-
lingen zijn gratis en je hoeft je niet 
van tevoren op te geven. Na a�oop is 
er de mogelijkheid om samen een 

kopje ko�e te drinken bij Johanna’s 
Hof. Wandel gezellig mee, het is 
gezond én je geniet van mooie 
natuur. 
Deelnemers verzamelen zich bij de 
ingang van bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2. Kijk op 
www.gezondnatuurwandelen.nl 
voor meer informatie.

Beweeg meer, geniet van de natuur
Castricum - Op vrijdag 8 oktober 
organiseert kringloopwinkel Mutta-
thara een grote tweedehands 
boeken- en speelgoedmarkt. De 
winkel gaat die dag speciaal open en 
wordt omgetoverd tot een heus 
boekenwalhalla. Van thrillers en kook-
boeken, tot kinderboeken en de 
nieuwste romans. En het leukste 
speelgoed voor de kleintjes. Er is van 
alles te koop. In de week voorafgaand 
aan de markt kunnen tweedehands 
boeken en speelgoed nog worden 
ingeleverd voor de verkoop. Dit kan 

op dinsdag 5 en donderdag 7 oktober 
tussen 10.00 uur en 14.00 uur. De 
opbrengst van de markt is bestemd 
voor het onderwijsproject van de 
stichting ‘Maak Ethiopië Gezonder’. Zij 
kopen goed lesmateriaal voor Ethiopi-
sche leerlingen. Sla twee vliegen in 
één klap: steun het goede doel en sla 
mooie boeken of leuk speelgoed in 
voor de donkere avonden die zich 
langzaam alweer aandienen! De 
markt vindt plaats tussen 16.00 uur en 
19.00 uur bij kringloopwinkel Mutta-
thara aan de Castricummerwerf 71.

Boeken- en speelgoedmarkt
bij kringloopwinkel Muttathara

De boekenhoek van Muttathara biedt veel keus voor jong en oud. Foto: aangeleverd



Last van vervelende wratten? 
Doe er wat aan!
Wratten Centrum behandelt snel, effectief en pijnloos 

wratten over het hele lichaam. Van voet- of handwratten 
tot ouderdomsvlekken of �bromen en ga zo maar door. 

Veelal klaar in een enkele behandeling. Zonder beschadiging van 
huidweefsel en tot op de millimeter nauwkeurig waardoor de be-
hande-ling nagenoeg pijnloos is! Alle soorten behandelingen zijn 
“in huis”. Hierdoor wordt maatwerk geleverd. De behandelingen 
zijn zeer geschikt voor kinderen.

• Maatwerk, alle beschikbare methoden in huis
• Geen weefselschade
• Tot op de millimeter nauwkeurig
• Behandeling vrij van stress
• Klaar in enkele seconden
• Nagenoeg pijnloos
• Zeer geschikt voor kinderen

Maak vandaag nog een afspraak. 
072-7920230 of boek direct online uw 
afspraak www.wrattencentrum.nl
De Strandwal 22, 1851 VM Heiloo

Door Aart Tóth

Erwin de Wit van steakhouse ‘Bij de 
Buurvrouw’ is zeer positief over de 
reacties van klanten bij binnenkomst. 
,,Geen probleem, men kwam veelal 
met de telefoon in de hand al binnen 
en zo was het scannen zo gebeurd. 
We hadden daar speciaal een tablet 
voor geïnstalleerd die het contro-
leerde. Dat liep allemaal soepel en 
volgens de handhaving, die kwam 
controleren, prima geregeld”, aldus 
Erwin. ‘Het Ruiterhuijs’ laat bij monde 
van Frank la Croix weten dat: ,,Alles 
zeer soepel was verlopen zonder 
wanklanken en eigenlijk met weinig 
moeite van ons uit. Iedereen was 
meegaand en positief. Handhaving is 
welkom, maar die hebben we niet 

gezien.” Bij ‘Fase Fier’ is het volgens 
Ellen Borst ,,meteen al duidelijk via 
een bord bij de ingang en is het een 
kleine moeite te scannen, waarna er 
heerlijk kan worden overgegaan naar 
drankje en diner. Daarbij is handha-
ving langs geweest om een blik te 
werpen en ze spraken hun goedkeu-
ring uit.”

Bij Italiaans restaurant ‘La Trattoria’ is 
het Alexander Romaniello die 
verkondigt ,,Geen problemen te 
hebben ervaren en ieder aan een 
heerlijke maaltijd te hebben 
geholpen. Niemand klaagde, waarbij 
ook handhaving is langs geweest en 
wat adviezen gegeven heeft. Ik ga 
even bij ‘Bij de Buurvrouw’ kijken hoe 
die het geregeld hebben, want dat 

schijnt goed te lopen.” Johnny van 
Hoogdalem van ‘Johnny’s Café’ vertelt 
,,Geen klagers te zijn tegengekomen, 
ook niet tijdens toiletbezoek. Daarbij 
zaten de meeste heerlijk op het 
terras, dus dat was helemaal makke-
lijk. Desondanks hoop ik dat 1 
november de heugelijke datum 
wordt dat ook deze QR-code regel 
wordt afgeschaft.”

Castricum - Met angst en beven zagen ze er als een berg tegen op; het 
weekend waarin de QR-code van toepassing werd in de horeca, maar 
alleen binnen. Terrassen, die heerlijk vol zaten bij mooi weer, waren 
gevrijwaard van handhaving. Alleen tijdens toiletbezoek binnen moest 
er even wat tevoorschijn komen. Wij zochten wat horecagelegenheden 
op om ze te vragen naar hun ervaringen. Over het algemeen is het hele 
weekend eigenlijk probleemloos verlopen. Enkele negatieve bezoekers 
daargelaten.

Castricumse horeca glansrijk 
door QR-code gekomen

QR-code met vrolijkheid net als in de 
horeca Castricum. Foto: Aangeleverd

LEZERSPOST

De actiegroep Corso Moet Blijven is al een aantal jaren bezig om 
aandacht te vragen voor het behoud van een �lmtheater/ bioscoop in 
Castricum. Deze voorziening is belangrijk voor jong en oud. We hebben 
de bewoners van Castricum en omstreken gevraagd of zij een �lmthe-
ater/ bioscoop in Castricum wilden behouden. De eerste mail kwam 
binnen op 28 februari 2018 en snel waren het er ruim duizend, met over-
tuigende argumenten en ontroerende verhalen.

We hebben een raamposteractie gehouden. U heeft ze vast wel zien 
hangen. We hebben alle mails aangeboden aan de wethouders De Haan 
en Slettenhaar. We hebben gesprekken gehad, meegedacht met plannen 
voor de herontwikkeling van de Dorpsstraat. Helaas heeft dit alles na 
drieënhalf jaar nog geen concreet resultaat opgeleverd.

Door de COVID-pandemie en door de traagheid van de gemeente is er 
nog geen duidelijkheid. Dat wil niet zeggen dat onze actiegroep stil heeft 
gezeten. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. In juni hebben wij 
tijdens een zoomsessie, georganiseerd vanuit de gemeenteraad, van het 
spreekrecht gebruik gemaakt en daarbij nogmaals gewezen op de sociale 
en culturele functie van een �lmhuis in Castricum. In dit gesprek hebben 
we tevens aangegeven dat we teleurgesteld zijn in de communicatie 
vanuit de gemeente naar ons en alle �lmliefhebbers. Tevens hebben wij 
ons aangemeld bij de betre�ende projectleider van de gemeente om 
mee te denken over de herbestemming van het gebied van de Maranat-
hakerk en om onze argumenten kracht bij te zetten. We blijven ons 
inzetten! Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u een e-mail naar corso-
moetblijven@eeek.nl sturen.

De actiegroep Corso Moet Blijven

Actiegroep Corso Moet Blijven gaat door

Gezocht:
Oud aambeeld. Tel. 06-20930822
Te koop:
4 eetkamerstoelen,bruin,met wiel-
tjes en armleuningen,in zeer goede 
staat. 75,-. Tel. 06-49289169
Te koop:
Boek: Vinkenbaan Castricum 1960 - 
2006 , i.g.st. 15,-. 
Tel. 0251-659446

Gevraagd:
Wie wil vrouw met ms in castricum 
eens in de 14 dagen helpen met de 
avondmaaltijd? Tel. 0251-656038
Te koop:
In 1971: ter plaatse met viltstift, 31 x 
19, Grote Combeweg Paraamaribo 
oude haven Paramaribo Saramacca 
rivier, idem Uitkijk Paramaribo, 20,-. 
Tel: 0251-651244WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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