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Castricum - Afgelopen zaterdag werd landelijk Burendag gevierd. Inwoners uit de drie dorpskernen hadden zich ook dit 
jaar weer met veel initiatieven aangemeld. Bewoners van de Fien de la Marstraat in Castricum kozen voor een gezellig 
samenzijn met een hapje en een drankje en oud Hollandse spelletjes. Joke Agricola is een van de vijf organisatoren. 
,,Vorig jaar deden we ook mee. Toen was het thema ‘Fien de la Mar in beweging’. Het ging toen om een activiteit vanuit 
de sportschool. Dit sloeg erg aan. Dit jaar hebben we Oud Hollandse spelletjes op het programma staan waaraan een 
competitie is verbonden. We hebben vooraf ge�yerd en 23 buurtbewoners hebben zich spontaan aangemeld. Iedereen 
neemt zelf hapjes en drankjes mee.’’ Terwijl ze dit vertelt doet raadslid Elise Bon, enthousiast aangemoedigd door buren, 
een poging om haar sjoelscore wat op te vijzelen. En met succes! Tekst en foto: Henk de Reus

Gezelligheid en gemeenschapszin 
in dorpskernen tijdens Burendag

Akersloot - Bij de bevalling kreeg Hidde Buur zuurstoftekort. Het leidde tot een cerebrale pareze (CP) een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt 
door een beschadiging van de hersenen. Hierdoor functioneren Hiddes rechterhand en zijn rechterbeen niet goed. Dit weerhoudt Hidde er niet van om alles uit 
het leven te halen. Afgelopen zaterdag werd hij Nederlands kampioen paracycling. Lees het hele verhaal elders in deze krant. Tekst en foto: Henk de Reus

Hidde (19) wint NK paracycling
Hidde Buur in het tricot dat hij afgelopen zaterdag als nationaal kampioen paracycling mocht aantrekken. 
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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.

G
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

T G

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

G 2  T  
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Kapelaan Jaider.

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

G 0 T
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken van 
een kaars.

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

T G  KT  
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, kapelaan Jaider 
m.m.v. Annie Assendelft en Ria 
Peters.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met gemengde zanggroep. 
Voorganger: J. Olling.

G 2 KT  
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen 
m.m.v. Cantorij. Israëlzondag.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. E. 
Kooiman. Gemeente zondag.

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur,
Euch.viering met N. Mantje en 
Aquariuskoor.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, woord en communie-
dienst, diaken Marcel de Haas 
m.m.v. Gemengd Koor.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Ton Heemskerk. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met Liturgisch koor. 
Voorganger: Pastor M. 
Nagtegaal.

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

G  KT
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Loes gaat het wat kalmer aan doen 
na 12½ jaar ‘Saladebar Loes’. 
Begonnen op het Bakkerspleintje en 
nu al een aantal jaren succesvol in 
winkelcentrum Geesterduin. Wendy 
is al meer dan vier jaar werkzaam bij 
de saladebar en weet als geen ander 

de �jne kneepjes van het vak uit te 
voeren, zodat Loes in Wendy de 
juiste persoon zag als opvolger van 
de Saladebar. Ze licht toe: ,,Voor u als 
trouwe klant brengt deze overname 
geen verandering met zich mee. Wij 
blijven het vertrouwde adres voor 

onze dagelijkse verse rauwkost en 
garanderen de service die u van ons 
gewend bent.’’

Eigenlijk een begrip in Castricum, 
‘Saladebar Loes’ in winkelcentrum 
Geesterduin. Het water loopt je al in 
de mond als je voor de vitrine staat 
met meer dan dertig verschillende 
salades. Allemaal dagelijks en soms 
meerdere malen per dag vers 
gemaakt. Elk einde van de dag zijn 
de bakken leeg en de volgende dag 
weer vers gevuld met alleen maar 
verse producten. Alle salades zijn op 
basis van magere yoghurt en lactose-
vrij, dus ook geen conserveringsmid-
delen of E-nummers. Puur natuur! 
Dan zijn er ook nog vegetarische en 
zelfs veganistische salades. Wat te 
denken van wraps, loempia’s, smoot-
hies, soepen en verse sapjes? Daarbij 
ook beperkt aanbod van groente en 
fruit, seizoenafhankelijk en ook altijd 
vers.

U kunt maar liefst zes dagen per 
week bij ‘Saladebar Loes’ terecht: 
maandag tot en met zaterdag van 
08.30 tot 18.00 uur, zaterdags tot 
17.00 uur. Heeft u nog vragen, kijk 
dan even op www.saladebarloes.nl of 
bel 0251 651318.

Castricum - Saladebar Loes hecht veel waarde aan het persoonlijk contact 
met haar klanten en wil u dan ook graag op de hoogte brengen van de 
overname die binnen het bedrijf gaat plaatsvinden. Per 1 januari 2023 
draagt Loes het stokje over aan Wendy Vreeburg-Kooij. Voorafgaand 
daaraan wordt in de maand december met festiviteiten het 12½-jarig 
bestaan en de overname gevierd.

Saladebar Loes geeft stokje door

De overdracht beklonken met een toepasselijk drankje, met links Wendy en rechts 
Loes. Foto: Aart Tóth

Vervolg voorpaginaverhaal

In de ouderlijke woning aan de 
Hoocamp toont Hidde trots de 
nieuwe race�ets die hij zojuist heeft 
opgehaald. De �ets met een carbon-
frame weegt 7,8 kilo. Hij is er super-
blij mee want hoe beter de kwaliteit 
van de �ets is, hoe groter de kans dat 
de prestaties toenemen. Vanwege 
zijn handicap zijn er twee aanpas-
singen aan zijn tweewieler aange-
bracht. Het schakelen gaat elektrisch 
en het remsysteem is ’n twee-in-één 
systeem dat hij met zijn linkerhand 
kan bedienen.

Paracycling
Hidde heeft in zijn vroegere jeugd 
zeer verdienstelijk gevoetbald. 
Ondanks zijn beperking kwam hij 
goed uit de voeten. Hij haalde bijna 
de Nationale selectie in de CP-cate-
gorie. Op een gegeven moment 
stapte hij over naar het mountain-
biken. Hidde: ,,Drie jaar geleden 
adviseerde een instructeur mij om 
eens mee te doen aan een open trai-

ning paracycling. Dit is een tak in de 
wielersport voor mensen met een 
lichamelijke handicap. Het beviel mij 
zo goed dat ik besloot om mij hier 
verder in te ontwikkelen.’’ Dat laatste 
is Hidde aardig gelukt. In 2020 werd 
hij gekozen tot sportman van het 
jaar in de gemeente Castricum.

Zijn talent bleef ook de bondscoach 
niet onopgemerkt. Sinds twee jaar 
verblijft hij in Papendal. Hier komen 
topsport en leren samen. Op deze 
locatie probeert Hidde het beste uit 
zichzelf te halen. Hij volgt er de 
opleiding Marketing en Communi-
catie op de Young Talent Academy 
die aan Papendal verbonden is.

Hiddes vader (Peter) zegt dat Hidde 
op school niet echt grote problemen 
heeft gekend. ,,Op de basisschool 
werd hij wel eens gepest, maar dit 
heeft hem alleen maar weerbaarder 
en wilskrachtiger gemaakt. Tijdens 
zijn vmbo-opleiding kreeg hij aange-
past onderwijs.’’

Motivatie
Hidde vertelt waar hij zijn motivatie 
vandaan haalt. ,,Het feit dat ik op de 
basisschool werd gepest is voor mij 
een extra stimulans geweest om 
anderen te laten zien waartoe ik met 
mijn beperking in staat ben. De 
ontwikkeling die ik door mijn trai-
ning doormaak stimuleert mij nog 
eens extra om mezelf te bewijzen. 
En, zeker ook belangrijk voor mij, m’n 
ouders staan voor 100 procent 
achter mij.’’

Ambitie
Het ontbreekt Hidde niet aan ambi-
ties. Hij traint gemiddeld achttien 
uur per week ,,Ik streef er naar om in 
2024 in deze discipline (Para-)Olym-
pisch kampioen worden. De spelen 
worden dat jaar in Parijs gehouden.’’ 
Hidde kon tegen die tijd wel eens 
hoge ogen gooien. Aan zijn wils-
kracht en doorzettingsvermogen zal 
het zeker niet liggen en we gaan 
zeker nog van hem horen.

Hidde Buur: ’Ik streef ernaar om in 
2024 Olympisch kampioen te worden’

Hidde kort na het behalen van de nationale titel. Foto: aangeleverd

2020: Hidde, gekozen tot sportman 
van het jaar met een beperking in de 
gemeente Castricum. 
Foto: aangeleverd
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Ontwikkeling wonen, winkelen, veiligheid en mobiliteit

Aanleg glasvezelnetwerk van start
Deze week is gestart met de aanleg 
van een glasvezelnetwerk in onze 
gemeente door rma E iber. Voor 
onze inwoners is dat goed nieuws: u 
kunt meegaan in een technologische 
ontwikkeling die digitale diensten in de 
komende jaren (beter) mogelijk maakt. 

Ondergronds: kabels
Voor het kunnen aansluiten van alle panden 
in onze gemeente (ca 19.000) gaat 170 
kilometer aan kabels de grond in. Daarvoor 
moeten de stoepen, ook bij u in de buurt, 
binnenkort open. Goed om te weten is dat 
dat altijd binnen een dag wordt afgerond. 
Wanneer dat in uw buurt gebeurt, leest u 
op de website van E-Fiber: 
www.e-fiber.nl/project/castricum/.

Bovengronds: gebouwtjes voor 
verbindingen
Verder komen er kleine glasvezelcentrales 
op 7 plekken in de gemeente. Deze 
‘gebouwtjes’ sturen de aansluitingen 
aan en zorgen voor de verbindingen. Dat 
gebeurt geluidsvrij.
In Castricum zijn er 7 van deze centrales 
nodig om het netwerk te kunnen laten 
werken. 
Deze locaties voldoen aan een aantal 
randvoorwaarden: 
• het gaat om openbare gemeentelijke 

grond
- het openbaar groen wordt niet 
geschaad (geen bomenkap bijvoorbeeld) 

• goed bereikbaar vanaf de openbare weg

• verkeersveilig
- ligt niet te ver van een 
woningaansluiting-knooppunt
- ligt niet te ver van een aansluiting op 
nutsvoorzieningen

• voldoende afstand van bebouwing.

Een tweede leverancier
Glasvezelleverancier Delta Fiber gaat ook 
een netwerk aanleggen. Dat gebeurt op 
dezelfde manier, nadat E-Fiber zijn aanleg 
heeft afgerond (niet eerder dan in de 
tweede helft van 2023). Helaas konden zij 
de werkzaamheden niet combineren.

Wat betekent dat voor u
- Tijdelijke overlast: mogelijk ondervindt 
u een paar uur overlast van een 
opengebroken stoep.
- Aansluiting op glasvezelnetwerk: een 
aansluiting op het glasvezelnetwerk is niet 
verplicht. U maakt daar dus zelf een keuze 
in. De leveranciers zoeken direct met u 
contact; dat gebeurt niet via de gemeente. 

Meer weten  
Wilt u meer weten over de aanleg, de 
planning, en een (huis)aansluiting door 
E-Fiber? U leest er alles over op de website 
van E-Fiber: 
www.e-fiber.nl/project/castricum/  
Meer weten over de aanleg door Delta 
Fiber? Lees het hier: www.deltanetwerk.nl. 
Meer weten over de rol van de gemeente? 

a naar: www.castricum.nl/plannen-en-
projecten/glasvezelnetwerk

        

Agenda Raadsplein  
Donderdag 29 september 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissie Raadzaal
20.30 – 21.30 Commissie evaluatie verordening burgerinitiatief  
21.30 – 22.30 Commissie Bestemmingsplan Rijksweg 68 Limmen

Commissie Trouwzaal
20.30 – 21.30 Commissie zienswijze op wijziging GR GGD i.v.m. opname 

crisisdienst jeugd in Veilig Thuis
21.30 – 22.00 Commissie amendement kader aanwending Eneco-gelden*
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

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

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

amendement 
B Bestemmingsplan Limmerweg 4 te Bakkum
C Kader aanwending Enecogelden incl. amendement 
5 Sluiting 

     

Agenda raadsinformatieavond
Donderdag 6 oktober 2022  

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

Wijziging zomerdienstregeling 
veerpont Akersloot
De zomerdienstregeling van de veerpont van Akersloot is aangepast. In de periode van 
6 april tot 1 november zal de veerpont in het vervolg varen op de volgende tijden:

Deze wijziging gaat in per 1 oktober 2022. Dit houdt in dat de veerpont van 1 oktober 
2022 tot 1 november 2022 al via de aangepaste zomerdienstregeling vaart. 

Maandag 7.00 – 22.00 uur
Dinsdag 7.00 – 22.00 uur
Woensdag 7.00 – 22.00 uur
Donderdag 7.00 – 22.00 uur

Vrijdag 7.00 – 22.00 uur
Zaterdag 8.00 – 22.00 uur
Zondag 8.00 – 22.00 uur

Meedenken over Geesterduin-gebied 
op 28 september 
Wilt u meedenken over mogelijkheden 
voor de verdere ontwikkeling van 
het gebied rondom Winkelcentrum 

eesterduin  Kom dan op woensdag 
28 september vanaf 19.00 uur naar 
Cultureel Centrum Geesterhage 
voor een participatiebijeenkomst, 
die Hoorne Vastgoed organiseert. 
Aanmelden vooraf is niet nodig.

Eigenaren, ondernemers, bewoners, 

cultuurmakers en de gemeente zijn 
welkom bij de bijeenkomst. Iedereen 
wordt uitgedaagd om mee te denken over 
het verder ontwikkelen van dit gebied. 
Bijvoorbeeld: wat is mogelijk als het gaat 
over duurzaamheid? Willen en kunnen we 
hier woningen bouwen? Hoe gaan we om 
met veranderende mobiliteit? Hoe maken 
we het winkelcentrum en omgeving veiliger 
en duurzamer? En hoe verbeteren we de 
ruimtelijke kwaliteit?

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeenteraad 
van Castricum over allerlei onderwerpen die 
spelen in de gemeente. U bent van harte 
welkom om in het gemeentehuis langs te 
komen en daarbij aanwezig te zijn.
De ene week is er een raadsinformatieavond 
en de andere week een Raadsplein. Tijdens 
een Raadsplein vinden commissieverga-
deringen plaats gevolgd door een raads-
vergadering. In een commissievergadering 
vindt het politieke debat over een onderwerp 
plaats. Nadat een onderwerp in de commis-
sie besproken is, wordt er over gestemd in 
de raadsvergadering twee weken later. Wilt u 
uw mening geven in één van de commissie-
vergaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij ons. Bij 
commissies die zijn aangemerkt met een * in 
de agenda is dit niet (meer) mogelijk. Tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten wordt infor-
matie aan de raad gepresenteerd over voor 
de raad belangrijke onderwerpen. Ook voor 
u als inwoner is het mogelijk tijdens deze 
bijeenkomsten vragen te stellen of opmer-
kingen te maken. U hoeft zich hiervoor niet 
aan te melden. Kijkt u liever thuis? U kunt alle 
vergaderingen live volgen en achteraf terug-
kijken via de website castricum.raadsinfor-
matie.nl. Op dezelfde webpagina vindt u alle 
plannen waarover wordt vergaderd.  

nspreken bij de begroting 202
Daarnaast nodigt de gemeenteraad van 
Castricum u van harte uit om op donder-
dagavond 13 oktober uw mening te geven 
over de begroting 2023. De begroting 
wordt gepresenteerd op 29 september. 
De gemeenteraad van Castricum behan-
delt de begroting 2023 op 3 november 

2023 en besluit hierover op 10 november 
2023. Daarmee besluit de raad over hoe 
gemeenschapsgeld in 2023 en verder wordt 
besteed.
Ook voor u als inwoner, organisatie of instel-
ling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk document. De gemeenteraad 
hoort daarom graag uw mening in de verga-
dering van 13 oktober, zodat de raadsleden 
uw input kunnen meenemen bij de verdere 
behandeling van de begroting. U kunt de 
begroting vinden op catricum.raadsinforma-
tie.nl bij de vergaderstukken van 29 septem-
ber 2022.  kunt zich bij de griffie melden als 
u uw mening wilt laten horen. 

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, dan kunt u zich aanmelden voor 
het raadsspreekuur. Het raadsspreekuur 
vindt elke twee weken plaats op maandag-
avond. Aanmelden kan via de griffie, tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur. Het eerstvolgende 
raadsspreekuur is op maandag 3 oktober 
2022.

Contact met de gri e
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. Dat kan per mail via raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch via 088 909 7014, 
088 9097094 of 088 909 9082. Neemt u 
ook eens een kijkje op castricum.nl/raad-en-
college en facebook.com/Raad astricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

Commissies
19.30 – 21.00 Presentatie Kennemer Wonen
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 73 woningen aan de Startingerweg te 
Akersloot waarvan 18 in de sociale huur, 7 in de sociale koop en 48 grondgebonden 
koopwoningen in de overige prijsklassen. Het plangebied is gesitueerd aan de oostzijde 
van de Startingerweg, tussen de straten Tijgerlelie aan de noordzijde en Krochtlaan aan 
de zuidzijde. Tevens is een Besluit Hogere Waarde vastgesteld.

Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan en het Besluit Hogere Waarde kunt u vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPStartingerwg-VS01. Op 
officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 28 september 2022 
tot en met 9 november 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na de 
inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk 
met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan Startingerweg fase 2a Akersloot 

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Aangevraagd

Amberlint 9 in Limmen, het realiseren van een B&B, datum ontvangst 15 september 
2022 (Z22 091540)
‘t Kieftenland 12 in Limmen, het vervangen van de carport, datum ontvangst 
15 september 2022 (Z22 091600)
Hoogeweg 2 in Castricum, het wijzigen van de terreinindeling, datum ontvangst 
21 september 2022 (Z22 092234)
Kooiweg 10 in Castricum, het wijzigen van de uitrit, datum ontvangst 21 september 
2022 (Z22 092371)
Oude Parklaan 8 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen op de garage, 
datum ontvangst 19 september 2022 (Z22 091854)
Strammerboogh 19 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
14 september 2022 (Z22 091598)
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

Tijgerlelie 8 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
20 september 2022 (Z22 085787)
Van Oldenbarneveldweg (nabij 40) in Castricum, het kappen van een kastanje met 
herplantplicht, verzenddatum 19 september 2022 (Z22 082000)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Brakersweg 2c in Castricum, het wijzigen van de gevels, verzenddatum 
15 september 2022 (Z22 079014)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum, het herstellen en restaureren van het spuithuisje 
(monument) (Z22 063424)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van  29 september 2022 zes 
weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na  30 september 2022 
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR 
Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsver-
gunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nlen te vinden door te 
zoeken op bovengenoemd adres. 

Evenementen en overige vergunningen 

Verleende evenementenvergunning kermisattracties Bakkum 2022 van vrijdag 
7 oktober tot en met zondag 9 oktober 2022, Van der Mijleweg in Castricum, 
verzenddatum 21 september 2022 (Z22 090668)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
3 Sierkersen Hélène Mercierhof t.h.v. huisnummers 49, 51, 53.
3 Sierappels Harriët Freezerstraat t.h.v huisnummers 2, 6, 8.
1 Berk Uiterdijk t.h.v. huisnummer 2 te Limmen

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

Inhoud
Het wijzigingsplan “Limmen, Maatlat 9” heeft betrekking op een bestaand 
bedrijventerrein waarop een bouwmarkt is gevestigd op het perceel Maatlat 9 te 
Limmen. De voorzijde van dit perceel is ingericht ten behoeve van het parkeerterrein bij 
deze bouwmarkt. Momenteel wordt dit gebouw niet meer gebruikt en staat het leeg. 
De eigenaar is voornemens dit bestaande pand te verbouwen tot 8 bedrijfsunits. Het 
wijzigingsplan voorziet tevens in de bouw van en nieuw bedrijfspand (op het nieuwe 
bouwvlak) met 18 bedrijfsunits aan de voorzijde van het perceel. De bedrijfsunits zijn 
bedoeld voor bedrijven tot en met milieucategorie 2.
Het ontwerp wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen en hierop zijn geen zienswijzen 
naar voren gebracht.

Ter inzage
Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 29 september t/m woensdag 9 november 
2022 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. 
Tevens is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam 
‘Wijzigingsplan Limmen, Maatlat 9’, met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.
WPL22Maatlat9-vs01. De pdf-bestanden zijn beschikbaar via: https://www.castricum.
nl/inzage. De officiële publicatie vindt u op officielebekendmakingen.nl.
Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. 
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet 
zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden 
van het beroep. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Wijzigingsplan “Limmen, Maatlat 9” 

Afhalen documenten niet 
mogelijk op 4 oktober
In verband met onderhoud aan de systemen is het op dinsdagmiddag 4 oktober niet 
mogelijk om documenten (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) af te halen bij de 
gemeente Castricum. 

Werkzaamheden kruising Brugstraat - 
Bredeburglaan Limmen vanaf 4 oktober
In het doodlopende stuk Vredeburglaan 
wordt een regenwaterriool naar de sloot 
gelegd. Deze maatregel voorkomt dat bij 
hevige regen wateroverlast ontstaat in de 
woningen in de Brugstraat. Tegelijkertijd 
worden de oude betonplaten vervangen 
voor nieuwe betonplaten.

Planning
De werkzaamheden starten op dinsdag 
4 oktober en zijn dinsdag 1 november 
klaar. 

Afsluiting en bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden is de kruising 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Voetgangers kunnen het werkvak over het 
trottoir passeren.

Meer informatie
Meer informatie staat op 
www.castricum.nl onder ‘Parkeren en 
Verkeer/werkzaamheden’.
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Heiloo - In Island Songs wordt de 
krachtige en vurige eeuwenoude 
volksmuziek van Kreta en Ierland 
samengebracht. Pianist en compo-
nist Julian Schneemann deed onder-
zoek naar de muziekcultuur in 
Ierland en op Kreta en vindt het één 
van zijn meest inspirerende erva-
ringen. Voor dit optreden is het hem 
gelukt om geweldige muzikanten 
naar Nederland te halen. Vanuit het 
ruige Kreta komen Adonis (luit) en 
Nikos (lyra) Xylouris, twee broers uit 
de beroemdste muziekfamilie van 

Kreta. John Joe Kelly (Bodhran) en 
Emmy Storms (klassiek viool) nemen 
de muzikale tradities vanuit het 
woeste Ierland mee. Deze muzikale 
connectie tussen Kreta en Ierland 
staat voor het eerst op het podium in 
een avond vol passie, symbiose en 
traditie. 
Kom zaterdag 15 oktober om 20.15 
uur in de Cultuurkoepel genieten van 
deze avond vol passie, symbiose en 
traditie. Kaarten à € 17,50 zijn te 
koop via www.cultuurkoepelheiloo.
nl en aan de deur.

Cultuurkoepel presenteert Julian 
Schneemann’s Island Songs

De volksmuziek van Kreta en Ierland gecombineerd in één voorstelling. Afbeelding: 
aangeleverd

Het koor Music Train in 2021. Foto: aangeleverd

Castricum - Na twee jaren waarin 
corona roet in het eten heeft 
gegooid, is het Music Train dit jaar 
gelukt een leuke muzikale show te 
organiseren. Het koor is druk aan het 
repeteren voor de uitvoering op 4 en 
5 november. Plezier in het zingen en 
samenzijn geldt bij Music Train als 
belangrijkste doelstelling. Het koor 
repeteert elke donderdag in Fase Fier 
in Bakkum. Daarnaast heeft elk lid de 
gelegenheid om thuis te oefenen 
door middel van de verschillende 
arrangementen die Wilma Ploegaert 
op de computer plaatst. Onder haar 
begeleiding zet men de puntjes op 
de i. Net als in de vorige show van 
2018 werkt Music Train in blokken 
met allerlei verschillende nummers 
van toen en nu. Dit keer ook een 
medley met nummers van een 
Nederlandse zanger. De naam van de 

show is ‘After the Silence’ en de 
September Blues Band zal het koor 
muzikaal ondersteunen. 
Kaarten à 12,50 euro zijn via info@
music-train.nl te bestellen. De zaal 

van Fase Fier is op beie avonden om 
19.30 uur geopend. In de pauze kunt 
u een drankje kopen aan de bar van 
Fase Fier. Tevens is er een loterij met 
mooie prijzen.

Music Train stoomt klaar voor 
nieuwe show in november

In de nieuwe tuin liggen verschil-
lende routes. Onderweg wandel je in 
korte tijd door alle soorten natuur 
die in het Noord-Hollands Duinreser-
vaat te vinden zijn; van open duin tot 
natte valleien en bos. De beplanting 
in het ontwerp is zo gekozen dat er 
elk seizoen wel wat moois te zien is. 
De tuin wordt een heerlijke plek om 
in rust te genieten van de natuur, 
vogels te zien door de vogelkijk-
wand, of juist van alles te leren. Er 
worden zeven verschillende 
themagebieden ingericht waarbij je 

van alles leert over de natuur in het 
Noord-Hollands Duinreservaat. Elk 
thema wordt op een eigen manier 
ingericht. Hierdoor ontstaat voor elk 
wat wils; jong en oud wordt geprik-
keld om zich te verwonderen over de 
natuur en op onderzoek uit te gaan.  
Zo worden er stapstenen door een 
poel aangelegd, komt er een doolhof, 
groene tunnels door het bos en een 
vogelkijkscherm aan de rand van de 
ijsbaan. Op www.pwn.nl/nieuwe-
hoeptuin staat het ontwerp van de 
nieuwe tuin.

Vernieuwde tuin voor 
bezoekerscentrum De Hoep 
Castricum - PWN is gestart met het vernieuwen van de tuin achter bezoe-
kerscentrum De Hoep. In de Hoeptuin valt straks van alles te beleven en 
ontdekken voor bezoekers van alle leeftijden. Tijdens de werkzaam-
heden is de tuin mogelijk (deels) afgesloten. Vanaf de kerstvakantie is de 
vernieuwde tuin weer helemaal open.

Michel: ,,Voor mij is het één geheel, de 
natuur in, vogels fotograferen, thuis in 
mijn bescheiden werkkamer tekenen 
en schilderen. En ik lees natuurlijk ook 
veel over vogels.’’ Afgelopen zomer is 
hij in Panama en Colombia geweest. 
In Colombia heeft Michel gewoond 
en gewerkt; hij komt er al sinds jaar en 
dag. Ook dit keer is hij weer het veld 
in geweest om kolibries te zoeken en 
te fotograferen. Niet altijd een gemak-
kelijke klus. Er is veel geduld voor 
nodig. ,,Maar kolibries hebben vaak 
wel een vaste route langs bloemen’’, 
vertelt hij. ,,En dan zit ik op een stoel 
of krukje te wachten in de moordende 
hitte soms aangevallen door een 
horde muggen, mijn camera gereed 

om af te drukken.’’ Kolibries zijn de 
enige vogels ter wereld die achteruit 
kunnen vliegen. Het zijn ook de enige 
vogels die zwevend voor bloemen 
nectar zuigen en dan ook onwetend 
stuifmeel van die bloem meenemen 
naar de stamper van een andere 
bloem van die plant. Ze zorgen dus 
voor bestuiving. De grootste uitda-
ging was om enkele soorten in 
aquarel af te beelden. ,,Ik ben geen 
echte aquarellist. Olieverf is meer mijn 
medium, maar het is voldoende 
gelukt om te kunnen laten zien’’, vindt 
Michel. Of dat zo is, kunt u zelf gaan 
zien. De Tuin van Kapitein Rommel 
vindt u tegenover het NS-station van 
Castricum.

Castricum - Een bijzondere collectie aquarellen is tot en met 10 november 
te zien in de Tuin van Kapitein Rommel. Michel van Noort uit Castricum 
heeft deze gemaakt. Hij is bioloog en docent biologie. In zijn vrije tijd 
gaat hij veel de natuur in om te vogelen, ook in het buitenland.

Aquarellen kolibries in de 
Tuin van Kapitein Rommel

Limmen - Op de grens van Limmen 
en Heiloo staat het Julianaklooster. 

Wie waren de zusters die daar 
woonden en wat hebben ze allemaal 

gedaan? Hoe zag hun leven eruit en 
wat was hun motivatie om zich aan 
te sluiten bij de Julianazusters? Ze 
vertellen zelf hun verhaal over hun 
leven. In het bijzonder zal het verhaal 
gaan over Afra Min (zuster Elisa) die 
als enige Limmense was aangesloten 
bij de Juliaantjes. Deze presentatie 
zal plaatsvinden in de Oude School 
op vrijdag 21 oktober om 20.00 uur. 
De kaartverkoop is vanaf 3 oktober 
tijdens de openingstijden van de 
Stichting Historisch Limmen.
De kaartjes kosten 5 euro (inclusief 
ko�e/thee). Kijk op www.historisch-
limmen.nl voor meer informatie.

Open avond Historisch Limmen

De Juliaantjes voor het klooster. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zondag 15.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Entre deux Mondes

vrijdag 20.00 uur
zaterdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
Moonage Daydream

zondag 15.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Sundown
donderdag 20.00 uur

vrijdag 15.00 & 20.00 uur
zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Soof

zaterdag 20.00 uur
Where the Crawdads Sing

zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

Misfit The Switch
zondag 12.30 uur

DC Club van Super-Pets (NL)

Programma 29 sept t/m 5 oktober

De succesvolle schrijfster Marianne 
verlaat Parijs om aan de kust under-
cover onderzoek te doen voor haar 
volgende boek. Ze trekt naar Ouis-
treham – vlakbij Caen – en gaat aan 
de slag als schoonmaakster op de 
passagiersschepen in de haven. Mari-
anne wordt geconfronteerd met de 
economische onzekerheid en sociale 
onzichtbaarheid van haar collega’s. 
Een leven waarin elke euro telt. Ze 
ontdekt de wederzijdse steun en soli-

dariteit onder haar lotgenoten. Kan 
ze daar deel van uitmaken zonder 
haar eigen identiteit prijs te geven? 
Met Entre deux Mondes schetst 
regisseur Emmanuel Carrère een lief-
devol portret van arbeiders die 
onzichtbaar zijn voor de samenle-
ving, maar solidariteit bij elkaar 
vinden. De �lm is gebaseerd op het 
boek en waargebeurde verhaal van 
journalist en schrijfster Florence 
Aubenas.

Entre deux Mondes

Noah maakt the switch van haar 
leven wanneer ze niet naar het 
Hoogland mag en verplicht naar het 
Lorentz moet. 
Samen met haar bestie Jessey 
bedenkt ze een geniaal plan: wat als 
ze wisselen van identiteit en 

daarmee van school? Alles lijkt te 
werken, tot ze op het Hoogland als 
Mis�t wordt bestempeld. Lukt het 
haar ondanks haar geheim een Mis�t 
squad te vinden en alsnog mee te 
doen aan Dance United, dé danswed-
strijd voor scholen?

isfit e S it
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LEZERSPOST

De laatste weken komen er steeds meer berichten naar buiten dat de Dieren-
ambulance Noord-Kennemerland vanuit Alkmaar nauwelijks functioneert in 
Castricum. Voorheen was dit het gebied van Dierenambulance Kennemer-
land, afgekort DAK, vanuit Heemskerk, wat altijd prima gefunctioneerd heeft, 
al bijna vijftig jaar zelfs. Korte aanrijtijd, goed georganiseerd en veel bevlogen 
vrijwilligers. Vorige week was echter te lezen dat de DAK rijdt vanuit de 
Dierenbescherming, maar de DAK is een stichting en niet verbonden aan de 
Dierenbescherming. De ambulance van de DANK (dus vanuit Alkmaar) is wel 
verbonden met de Dierenbescherming zoals te lezen was. We strijden er nog 
steeds voor dat de DAK terugkeert in de gemeente Castricum.

Trudy Kist
Marjorie Janse

Kostbaar drinkwater gebruiken voor het toilet is natuurlijk in feite zonde, 
maar een technische oplossing vraagt een grote investering. Tegenwoordig 
zet ik twee emmertjes in de douchecabine, die voor een deel gevuld 
worden tijdens mijn douchen door deze beide een strategische plaats te 
geven: bij het openen richt ik dan ook de straal met het eerste koude water 
op de emmertjes! Het toilet in de badkamer spoel ik hier mee door. Als 
mensen een bad hebben, kan dit badwater (bad 1 x per week?) gebruikt 
worden voor het doorspoelen van het toilet; het laatste restje water kan 
men gebruiken om het bad zelf even schoon te maken!

Deze hete zomer diverse keren met genoegen onder de tuindouche (= 
oude douchekop, tuinslang en lange stok :-))  gestaan om wat af te koelen, 
waarbij het water werd opgevangen en gebruikt voor de vroegrijpe 
druiven en de appelbomen, zodat er in de avond niet gesproeid hoefde te 
worden. Af en toe kon het regenwater opgevangen worden en gebruikt. 
Deze ideetjes – die helemaal geen investering vragen – kunnen een 
aanzienlijke besparing van kostbaar drinkwater inclusief energie opleveren. 

Karel Appelboom

Geachte mevrouw Du Chateau,

Ik las uw brief met een zekere afschuw. Wat een onverdraagzaamheid. Als 
eerste wil ik vermelden dat u een familienaam, en dan ook nog in hoofd-
letters, zeer abject heeft gebruikt. Alleen omdat één familie vervelend 
gedrag op tv vertoonde wil dat niet zeggen dat iedereen met die naam 
zo is, u bent wel zeer generaliserend bezig! En dan heeft u het over 
mensen goede manieren bijbrengen!!! Ten tweede gebruikt u het wetsar-
tikel over onrechtmatige daad fout. Als de camper op de openbare weg 
staat, waar geen parkeerverbod geldt, dan zal er geen rechter zijn die de 
eigenaar zal veroordelen voor een onrechtmatige daad. Ten derde, heeft 
u al die mensen op het strand en degene die niet  tussen 10.00 en 19.00 
komen in verband met de APV, maar dit wel zouden willen, persoonlijk 
gevraagd of zij uw mening delen. Vast niet, dus wilt u dan ook niet uit hun 
naam spreken. Uw medemens met honden en paarden passen zich al aan 
door in die tijd niet op het strand te komen, maar dat is blijkbaar voor u 
niet voldoende, u gunt hun blijkbaar geen strand. Tenslotte wens ik u veel 
verdraagzaamheid en goede manieren toe.

Liesbeth van Meerkerk

Dierenambulance

Droogte: alle beetjes helpen

Onrechtmatige daad

Met Zelfstandig Adviseurs is Regio-
Bank actief in heel veel dorpen en 
kleine steden. Zo ook in Castricum. 
De Zelfstandig Adviseurs van Regio-
Bank zijn uitgegroeid tot een 
vertrouwd gezicht in de buurt. 
Klanten hebben een vast aanspreek-
punt voor hun �nanciële zaken. Zo 
kunnen ze vertrouwen op deskundig 
advies, dat past bij hun persoonlijke 
situatie.

RegioBank blijft een vertrouwd 
gezicht in de buurt
Voor RegioBank is het fysiek 
aanwezig zijn van groot belang. De 
bank is de persoonlijke bank in de 
buurt voor de hele familie. En dat 
blijft ze ook. Veel grootbanken zijn 
versneld overgegaan tot het terug-
brengen van hun kantorennetwerk. 

RegioBank beweegt tegen deze 
stroom in. En wil zelfs uitbreiden en 
meer Zelfstandig Adviseurs 
verwelkomen.

Klanten waarderen persoonlijk 
contact
,,Wij zijn ervan overtuigd dat dichtbij 
de klant zijn bijdraagt aan een goede 
klantrelatie. Wij kennen onze klanten 
en staan voor ze klaar’’, vertelt 
Sabrine Kamperman. ,,Even wat hulp 
bij een buitenlandse overboeking of 
persoonlijk advies bij complexere 
�nanciële zaken, wij nemen de tijd. 
Eigenlijk bieden we het beste van 
twee werelden. En in deze tijd, 
waarin grootbanken hun �lialen 
sluiten, merken we dat er veel 
behoefte is aan persoonlijk contact 
met iemand die je situatie kent en 

aan wie je vragen kunt stellen. Wij 
blijven die bank voor onze klanten in 
Castricum. En klanten waarderen dit, 
want dit jaar mag RegioBank zich 
voor de vijfde keer de klantvriende-
lijkste bank van Nederland noemen.’’

Over RegioBank
RegioBank is al ruim honderd jaar 
actief in de buurt. In dorpen en 
kleine steden zijn de Zelfstandig 
Adviseurs van RegioBank een 
vertrouwd gezicht. Zij kennen hun 
klanten en weten hoe belangrijk een 
leefbare buurt is waar iedereen zich 
thuis voelt: bewoners, ondernemers, 
verenigingen en stichtingen. Daarom 
steunt RegioBank samen met het 
Oranje Fonds lokale projecten die het 
buurtgevoel vergroten. En zet de 
bank haar kennis van de regio in om 
lokale ondernemers te helpen met 
de juiste �nanciering. Dat is Regio-
Bank, de buurtzame bank. RegioBank 
is onderdeel van de Volksbank, 
samen met SNS, ASN Bank en BLG 
Wonen. Kijk op www.regiobank.nl 
voor meer informatie.

Castricum - Terwijl grootbanken uit het straatbeeld verdwijnen, blijft 
RegioBank het vertrouwde gezicht in de buurt. Natuurlijk kunnen 
klanten van de bank hun bankzaken digitaal regelen, maar ze kunnen 
ook altijd even binnenlopen voor persoonlijk advies en een kopje ko�e. 
In Castricum kan dat bij Weel Verzekeringen & Hypotheken, Zelfstandig 
Adviseur van RegioBank

RegioBank: de bank waar je
nog gewoon even binnenloopt

Castricum - Eind oktober start in 
Castricum weer de acht weken 
durende basistraining mindfulness. 
Gedurende acht bijeenkomsten op 
zondagochtend kun je leren om een 
meer observerende, milde innerlijke 
houding te ontwikkelen. Een observe-
rende en milde houding naar jezelf, je 
omgeving, de wereld, de dagelijkse 
gang der dingen, naar lichaam, 
denken en voelen. Iets wat we in deze 
roerige tijden zo nodig hebben.
Het opnieuw leren ervaren van wat 
innerlijke vrijheid nu echt betekent, 
waarin ruimte is voor wat zich aan ons 
voordoet zonder dat het ons naar de 
keel grijpt en ons handelen onwille-
keurig bepaalt, op wat voor manier 
dan ook. De mogelijkheid om ons 
dagelijkse handelen te laten sturen 
door bewustzijn, door waardigheid, 
mildheid en compassie. Mindfulness 
biedt je eenvoudige maar doeltref-
fende tools om vanuit je eigen 

bronnen van kracht je leven positief te 
beïnvloeden.
Volker Hinten geeft sinds 2007 mind-
fulnesstrainingen in Castricum en 
omgeving. Hij is gecerti�ceerd trainer, 
VNMB cat. 1. Zelf zegt hij dat het 
trainen in mindfulness, ook voor hem, 
bij iedere cursus weer nieuw en veras-
send is, steeds weer opnieuw. Mocht u 
belangstelling hebben, kijkt u dan op 
www.mindfulness-holland.nl of bel 
met 06 30003065.

Basistraining mindfulness in 
Castricum start eind oktober

Volker Hinten. Foto: aangeleverd

Castricum - Afgelopen donderdag is 
glasvezelexploitant E-Fiber aan de 
Walingstuin begonnen met graaf-
werkzaamheden voor de aanleg van 
een glasvezelnetwerk, waar de 
laatste maanden veel over te doen is. 
De website van deze exploitant laat 
bijgaand kaartje zien, waaruit blijkt 
dat er in zeven deelgebieden wordt 
gewerkt. Volgens planning is het de 
bedoeling dat het project in februari 
2024 eindigt in Akersloot (Gebied 7).
E-Fiber heeft bij de gemeente een 
omgevingsvergunning aangevraagd 
voor de bouw van een centraal glas-
vezelverdeelstation. Dat zou moeten 
verrijzen op het grasveld aan 
genoemde straat naast de school 
Helmgras. Tekst en foto: Hans Boot

E-Fiber gestart met aanleg glasvezel

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:
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Door Hans Boot

Cindy Wolthuis (1974) woont nu acht 
jaar in Castricum en heeft al 23 jaar 
ervaring in het Montessorionderwijs, 
waarover ze vertelt: ,,Ik heb zelf op de 
zevende Montessorischool gezeten 
aan de Nachtwachtlaan in 
Amsterdam. Na mijn middelbare 
school en Montessoripabo ben ik 
daar leerkracht geworden en uitein-
delijk schoolleider in een duobaan. Ik 
heb op de vacature in Castricum 
gesolliciteerd omdat dit een kleine 
school is met korte lijnen. Ook is het 
�jn dat ik nu op de �ets naar mijn 
werk kan. We hebben honderdvijftig 
leerlingen en dertien teamleden. De 
formatie voor dit jaar is bijna sluitend. 
Op één dag na hebben we voldoende 
leerkrachten voor onze klassen. Het 
huidige lerarentekort is nu eenmaal 

een van de grote uitdagingen waar 
niet alleen onze school, maar ook de 
kinderen en de ouders mee te maken 
hebben.’’

Peuters
Cindy legt uit waarom ze het Montes-
sorionderwijs bijzonder vindt: ,,Het is 
ontwikkelingsgericht en gebaseerd 
op de individuele behoefte van een 
kind. Daarbij staat het observeren en 
begeleiden van de leerlingen bij ons 
centraal. Een van de speerpunten is 
‘Leer het mij zelf te doen’. Daarnaast 
vinden wij het belangrijk dat 
kinderen vaardigheden leren waar ze 
de rest van hun leven pro�jt van 
hebben, zeker op sociaal gebied.’’

In het schoolgebouw aan de 
Sokkerwei zijn peuters volgens Cindy 
al vanaf tweeënhalf jaar welkom: ,,Wij 

hebben een samenwerkingsverband 
met de hiernaast gehuisveste Forte 
Kinderopvang. Dat houdt in dat 
peuters een aantal ochtenden 
worden begeleid door Montessorige-
schoolde pedagogische medewer-
kers. Zo kunnen ze alvast aan onze 
school wennen en wordt de drempel 
verkleind om over te stappen. Verder 
zijn we samen met Forte een Buiten-
schoolse Opvang gestart volgens de 
principes van Montessori.’’

Natuurspeelplaats
Op de vraag of ze al gewend is aan 
haar nieuwe functie, antwoordt 
Cindy: ,,Ik ben in een warm bad 
ontvangen door zowel mijn voor-
ganger Emé Jonkman als alle collega’s 
en ouders, dus ik voel mij welkom 
hier. Ook wordt ik goed ondersteund 
vanuit de stichting ISOB.’’

Een van de taken die ook op het 
bordje van Cindy liggen, betreft de 
afronding van de Natuurspeelplaats 
rondom het schoolgebouw, waarmee 
in 2021 met ondersteuning van de 
gemeente werd gestart. Daarover laat 
de nieuwe schoolleider weten: ,,De 
speelplaats is wel gebruiksklaar, maar 
er moeten nog een paar onderdelen 
worden uitgevoerd. Het is ook een 
meerjarenproject waar veel geld mee 
gemoeid is. Op ons verlanglijstje voor 
de komen jaren staan onder andere 
nog een waterpomp en een 
pannaveldje.’’

Omdat het 45-jarig bestaan van 
Montessori Castricum wat in het 
water viel door corona, meldt Cindy 
tot slot: ,,Wij hopen in 2025 het vijf-
tigjarig bestaan groots te vieren, 
maar we hebben gelukkig nog wel 
even de tijd om dat goed voor te 
bereiden.’’

Castricum - Na het afscheid van Emé Jonkman heeft de Montessorischool 
Castricum met ingang van 1 augustus een nieuwe directeur. Zij heet 
Cindy Wolthuis, noemt zichzelf liever leider en is gepokt en gemazeld in 
het Montessorionderwijs. Na een paar weken voelt ze zich als een vis in 
het water aan de Sokkerwei.

Cindy Wolthuis nieuwe
directeur Montessorischool

Cindy Wolthuis. Foto: Hans Boot

Castricum - Zoals eerder aangekon-
digd in deze krant heeft de Fietsers-
bond Castricum opnieuw onderzocht 
waar in onze gemeente hinderlijke 
paaltjes staan voor �etsers. Daarbij is 
het volgens secretaris Alex van der 
Leest niet gebleven: ,,Wij stuurden 
op 19 september aan het college en 
de raad een overzicht met 77 locaties 
die verbeterd kunnen worden. 
Daarom hebben wij geadviseerd om 
die grondig aan te pakken. Bijna 
overal gaat het om onnodige rood-
witte afsluitpaaltjes, maar het geldt 
ook voor andere obstakels, zoals 
donkere palen die te dicht bij �ets-
routes staan of zinloze wegversmal-
lingen met paaltjes. Bovendien 
voldoet de markering te vaak niet 

aan de landelijke richtlijnen. Een 
foto-overzicht op een kaartje is te 
vinden via onze website castricum.
�etsersbond.nl.’’
De bond adviseert het gemeentebe-
stuur veel paaltjes te verwijderen, de 
infrastructuur ter plekke goed in te 
richten en vervolgens na een 
bepaalde periode te kijken of er te 
veel automobilisten zijn die de �ets-
paden gebruiken. Van der Leest 
voegt er nog aan toe: ,,Op een deel 
van de onveilige locaties hebben we 
paaltjes gestickerd. Als �etsers 
vinden dat meer paaltjes een sticker 
moeten krijgen, dan kunnen ze dat 
bij ons melden via castricum@�et-
sersbond.nl.’’ Tekst: Hans Boot / Foto: 
Alex van der Leest

Fietsersbond voorziet onnodige 
paaltjes van opvallende sticker

Castricum - Verschillende aannemers hebben na de bouwvak de draad weer opgepakt op Duin en Bosch. Op maar 
liefst vijf locaties krijgen woningbouwprojecten meer vorm of wordt er verwacht dat er binnen afzienbare tijd met de 
bouw wordt begonnen. Zo wordt de ruwbouw van zeventien woningen van het plan Nieuw Koningsduin op het terrein 
van het voormalige zusterhuis steeds beter zichtbaar. Dat geldt ook voor de woonzorglocatie van Stichting Phila-
delphia Zorg die naast paviljoen Breehorn wordt gerealiseerd. Daarnaast vordert de aanleg van de fundering voor de 
achtenveertig sociale huurwoningen van Kennemer Wonen op de locatie De Clinghe (zie foto) gestaag. Verder is het 
wachten op de start bouw van achtenveertig luxe en welness-appartementen aan de Oude Parklaan tegenover de 
watertoren en elf woningen aan de Duinenboschweg. Tekst en foto: Hans Boot

Volop bouwactiviteiten op Duin en Bosch

Akersloot - Zingen is goed voor je en 
leuk! Maar hoe doe je dat dan? In de 
workshop zangtechniek legt zangdo-
cent Carolien Goeman dit allemaal 
uit. Met behulp van de methode 
‘Complete Vocal Technique’ (CVT) 
krijg je inzicht in hoe de stem werkt. 
Belangrijk, want je wilt de stem 
gezond houden. Heesheid na het 
zingen en een gevoel van ‘knijpen’ is 
echt te vermijden. CVT is een zang-
methode waarbij de aanwijzingen 
die je krijgt helder en begrijpelijk 
zijn. Je krijgt zangoefeningen waarbij 

je stap voor stap leert wat je moet 
doen. De workshop bestaat uit vijf 
lessen met theorie, zangoefeningen 
en het zingen van liedjes van ABBA. 
Ideaal voor alle (koor)zangers die 
meer over gezond stemgebruik 
willen leren. Start 27 oktober vijf 
maal op donderdag of start 1 
november vijf maal op dinsdag. 
Aanvang 20.00 uur op locatie in 
Akersloot. De kosten bedragen 150 
euro. Meer info? www.zangschoolca-
roliengoeman.com of carolien.
goeman@planet.nl.

Zangles: zing mee met ABBA
Zangdocent Carolien Goeman. Foto: aangeleverd
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Door Ans Pelzer

Niek Kaan en Don van Lier, leden van 
de Werkgroep Oud-Castricum, vinden 
het ‘erg jammer’ dat het verleden van 
het pand zo weinig zichtbaar is. Het 
gebouw dateert uit 1912 en is nu dus 
meer dan honderd jaar oud. Het pand 
is aangewezen als gemeentelijk 

monument. ,,Ooit was het een Armen-
huis, voor behoeftige ouden van 
dagen dat gebouwd werd in opdracht 
van het Burgerlijk Armenbestuur. In de 
jaren zestig, bij de ophe�ng van deze 
instelling, kwam het gebouw in 
handen van de gemeente. In 1968 
nam de gemeente het pand in gebruik 
als kantoor. Later werd het verkocht 

aan de woningbouwvereniging St. 
Joseph en daarna aan Kennemer 
Wonen ten behoeve van de verhuur in 
appartementen. Kennemer Wonen 
verkocht het pand in 1984 aan de 
familie De Graaf, die de apparte-
menten in het gebouw nog steeds 
verhuurt.’’

Verkeerde verf
De Werkgroep Oud-Castricum is zeer 
betrokken bij het historische pand en 
zou graag zien dat het in oude glorie 
wordt hersteld. De Monumentenraad 
heeft er vele jaren geleden al op 
aangedrongen. Alle buitenmuren zijn 
in de loop der jaren geschilderd. Daar-
door zijn onder meer de ornamenten 
boven de ramen onzichtbaar 
geworden. Ook zijn de muren met een 
verkeerde soort verf behandeld door 
de gemeente en opeenvolgende eige-
naren. Door de huidige eigenaren 
wordt het gebouw goed onder-
houden maar restaureren naar de 
oorspronkelijke toestand is ‘een te 
grote opgave’. Om het gebouw te 
herstellen heeft Oud-Castricum, na 
overleg met de eigenaren en op basis 
van deskundig onderzoek, een plan 
ingediend bij de gemeente en een 
beroep gedaan op de subsidierege-
ling voor gemeentelijke monumenten.

‘Opknapbeurt nodig’
Ter plekke valt vooral de fraaie tuin 
links van het Armenhuis op. Een van 

de bewoners, Jérôme van der Maes, 
treft ondergetekende in die tuin. Hij 
heeft de tuin zelf aangelegd en zorgt 
met veel plezier voor het onderhoud. 
,,Ik woon hier nu tien jaar. Het zou 
fantastisch zijn als het pand in de 
oorspronkelijke staat hersteld wordt. 
Ik weet wel iets van die geschiedenis. 
Was het niet ooit een oudemannen-
huis? Zo veel monumenten heeft 
Castricum niet en het ligt ook mooi in 
het dorpshart. Het gebouw is onge-
veer in dezelfde periode gebouwd als 
Dijk en Duin en ook in die stijl. Maar 
het heeft wel een opknapbeurt nodig. 
Het pand heeft monumentale waarde 
maar het is ook een van de weinige 

plekken in Castricum waar je ook kunt 
huren tegen Castricumse en geen 
Amsterdamse prijzen. Dat vind ik ook 
belangrijk.’’

,,Het pand is particulier eigendom, dat 
geldt waarschijnlijk voor alle monu-
menten. De gemeente en de vorige 
eigenaren hebben weinig oog gehad 
voor de historie van het gebouw. Ik 
zou het wel mooi vinden als de 
gemeenschap verantwoordelijkheid 
neemt voor de restauratie. Ook dat 
het verhaal verteld wordt achter dit 
mooie historische gebouw. Dat kan 
bijvoorbeeld met een gedenkplaat 
aan de muur’’, meent Jérôme.

Castricum - Het pand op de hoek van de Overtoom-Schoolstraat in 
Castricum is in gebruik als appartementencomplex. Er wonen zo’n acht 
mensen. Op het eerste gezicht is er niet veel bijzonders te zien aan het 
pand. Een wit gebouw grenzend aan het plantsoentje in het hart van het 
dorp bij de middeleeuwse kerk. Het pand heeft een goeddeels verborgen 
verleden.

Pand Overtoom-Schoolstraat Castricum: 
van Armenhuis tot appartementengebouw

Het nieuwe Burgerlijk Armenhuis uit 1912. Voor het huis de eerste bewoners. 
Foto: archief Oud-Castricum

Bewoner Jérôme van der Maes in de tuin aan de zijkant van het Armenhuis. 
Foto: Ans Pelzer

Tijdens de Week van de Ontmoeting 
kunnen mensen elkaar ontmoeten, 
met elkaar wandelen of aan andere 
activiteiten meedoen. Onder het 
motto ‘Kom erbij!’ hoopt het Sociaal 
Team van de gemeente Castricum 
zoveel mogelijk mensen met elkaar 
in contact te brengen. Wethouder 
Falgun Binnendijk: ,,Iedereen in onze 
gemeente hoort erbij. Meedoen in je 
eigen omgeving of iets voor een 
ander kunnen doen vinden we heel 
belangrijk.’’ De activiteiten worden 
mede mogelijk gemaakt door de 
Stichting Welzijn Castricum, Protes-
tantse Kerk Castricum, Steunpunt 
Eenzaamheid, Gezond Natuur 
Wandelen, Sport-Z en diverse plaat-
selijke sportlocaties.

Activiteitenprogramma
Het programma in de gemeente 
Castricum bestaat onder andere 
dauwtrappen (30 september vanaf 
08.00 uur met een ontbijtje toe), een 
puzzeltocht van 1,2 kilometer met 
vragen over werelddelen (30 
september vanaf 16.00 uur met 
proeverij van wereldse hapjes na 
a�oop), een wandeling met natuur-
weetjes en optredens (2 oktober van 
10.00 tot 12.30 uur), een bijeenkomst 
voor ouderen (3 oktober vanaf 14.00 

uur) en ko�edrinken bij grand café 
Fase Vier in Bakkum en bij de Tuin 
van Kaptein Rommel (5 oktober 
tussen 10.00 en 12.00 uur).

Week tegen Eenzaamheid
Door het hele land is er tijdens de 
Week tegen Eenzaamheid extra 
aandacht voor het thema eenzaam-
heid en sociaal isolement. Eenzaam-

heid aanpakken begint met in 
contact komen. In actie komen 
tegen eenzaamheid in de omge-
ving? Dan kunnen mensen iets 
samen doen met een familielid, buur 
of vriend die alleen is of, niet zo vaak 
de deur uitgaat. Een steuntje in de 
rug kan veel betekenen voor iemand 
die zich eenzaam voelt.

Meer informatie en aanmelden
Op www.castricum.nl/weekvande-
ontmoeting vindt u de complete lijst 
met activiteiten in de buurt. 
Ook kunt u zich hier aanmelden voor 
bepaalde activiteiten waar een 
inschrijving voor nodig is.

Castricum - Tijdens de Week van de Ontmoeting (29 september t/m 6 
oktober) zijn in de gemeente Castricum diverse leuke en sportieve activi-
teiten. Hier kunnen inwoners elkaar ontmoeten en nieuwe contacten met 
elkaar leggen. Deze week valt samen met de landelijke Week tegen 
Eenzaamheid, waarin extra aandacht wordt gevraagd voor het thema 
eenzaamheid.

De Week van de Ontmoeting
in de gemeente Castricum

De Week van de Ontmoeting in Castricum valt samen met de landelijke Week tegen 
Eenzaamheid. Foto: aangeleverd

Anandi betekent vreugde en gelukza-
ligheid. De initiatiefnemers hebben 
deze naam gekozen omdat ze meer 
mensen de vreugde van yoga willen 
laten ervaren. De yogalessen worden 
gegeven door Judith Schram-de Vries 
en Aniek Schrijver-Blik. Een yogastudio 
die naast de reguliere yogalessen (yin-
yang yoga, �owyoga, yin-yoga, yoga-
nidra, hutspotyoga, kinderyoga en 
jongerenyoga) ook bekkenbodemyoga 
en hormoonyoga aanbiedt. De 
hormoonyoga is voor vrouwen in de 
overgang en vrouwen met menstrua-
tieproblemen. Tijdens de bekkenbode-
myoga begeleidt men vrouwen en 
mannen door middel van yoga om 
ontspanning te brengen in het bekken. 
,,We zijn trots dat we verschillende 
mensen kunnen begeleiden en 
helpen’’, aldus Judith en Aniek. Naast 

de yogalessen kun je ook een massage 
boeken voor nog meer ontspanning en 
om je goed te voelen in je hele lijf.

Grand opening
Vanaf zaterdag1 oktober tot en met 
vrijdag 7 oktober kan iedereen kennis 
maken met de verschillende 
yogalessen en met de yogadocenten. 
Rooster zaterdag 1 oktober: 09.30-
10.00 uur vinyasa, 10.00-11.00 uur 
informatie over de yogastudio en iets 
lekkers, 11.00-11.30 uur hormoonyoga, 
11.30-12.00 uur yin-yoga en massage, 
12.30-13.00 uur pauze, 13.00-13.30 uur 
kinderyoga. Deze hele week worden er 
gratis lessen aangeboden. Kom de 
sfeer proeven en maak kennis met de 
yogadocenten. Kijk op www.anandi-
yoga.nl voor meer informatie of bel: 06 
13144738 / 06 81052312.

Nieuwe yogastudio ‘Anandi Yoga’
Castricum - Op 1 oktober 2022 opent Yogastudio Anandi Yoga haar 
deuren. Een knusse yogastudio in een huiselijke sfeer waar je je meteen 
thuis voelt. Yogastudio Anandi Yoga kenmerkt zich door persoonlijke 
begeleiding te bieden in kleine groepen.

Judith en Aniek gaan de yogalessen verzorgen. Foto: aangeleverd
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Door Aart Tóth

In gezinsverband werden de maal-
tijden gezamenlijk genoten aan een 
grote tafel met dertien personen 
inclusief de ouders. Zes aan elke 
kant en één aan de kop. De andere 
kop was niet bruikbaar, waardoor 
zoon Piet altijd op een hoekje zat 
met het bord op schoot. Over het 
eten was niet te klagen, dat was 
goed en uit eigen tuin met zelfge-
maakte soep, twee soorten 
groenten, vlees of een gehaktbal en 
warme pap toe van melk van de 
eigen koeien. Erna ook nog een 
appel of sinaasappel. Normaliter 
ging er zo’n tien liter melk per dag 
doorheen.

Vermaak
In die tijd natuurlijk geen televisie of 
computerspelletjes. Wel veel buiten 
spelen op het erf, in de stal schuur 
of hooiberg. De zondag was veelal 
gereserveerd voor vermaak in fami-
lieverband, waarbij vrienden en 
vriendinnen ook welkom waren en 
zelfs konden mee-eten. Dat bestond 
uit lekker eigen gebakken brood 
door moeder Annie, met heel veel 
melk van de eigen koeien. Zo ging 
er op zondag veelal zo’n vijftien tot 
twintig liter melk doorheen. Bij het 
intappen van het eerste glas kon 
men aan het eind van de groep 
alweer opnieuw beginnen.

Buiten die zondagse maaltijden was 
het afhankelijk van het jaargetijde 

veelal op de sportieve toer met 
�etsen, schaatsen en hardlopen. 
Meteen worden door Jan de Friese 
doorlopers genoemd waarvan 
meestal natte, bevroren binders niet 
meer los waren te krijgen. Vele jaren 
later werden in 1968 na de winter 
bij het opruimen kranten verbrand, 
waarbij ook per ongeluk wat Friese 
doorlopers in het vuur terecht 
kwamen omdat deze in kranten 
waren opgeborgen. Na die verma-
kelijke uitspattingen ging ieder van 
de elf jongens en meisjes Veldt naar 
hun slaapruimte, waarbij beneden 
zes jongens gingen snurken en de 
vijf meisjes op de bovenverdieping 
in slaap sukkelden.

Vieringen

Alle elf kinderen Veldt houden de 
uitspraak van vader Veldt in ere, te 
weten: ,,Je moet vieren wat je kunt 
vieren.’’ Dat gebeurt dan ook gere-
geld bij alle bruiloften en verjaar-
dagen waar echt iedereen 
verschijnt. ,,Elk jaar wordt de trouw-
datum van Pe en Annie Veldt op 28 
juni gevierd met een dagje uit, 
meestal naar iets leuks in de buurt 
per �ets. Onderweg lekker pick-
nicken en in de avond borrelen en 
naar de �lm kijken die broer Jan van 
bijzonderheden van het afgelopen 
jaar had gemaakt’’, vertelt Joke. Zo is 
het 100-jarig bestaan van boerderij 
Veldt ook uitbundig gevierd en zijn 
er nog heel wat vieringen in het 
vooruitzicht.

Dit jaar is intussen gevierd dat de elf 
kinderen bij elkaar maar liefst 750 
jaar zijn geworden. De Veldtjes 
vierden dat met een geweldige 
boottocht op het Alkmaardermeer, 
beginnend met ko�e en taart en 
later met een borrel en meer.

Tradities
Duidelijk is al dat vieringen, tradities 
en jubilea een geweldig belangrijke 

ingeburgerde gewoonte zijn bij de 
familie Veldt. Zo is het recept van 
moeder Annie van overheerlijke 
tulband met krenten en rozijnen 
intussen een toppertje geworden. 
Al 35 jaar gaat men met de hele 
ploeg en aanhang met Pinksteren 
kamperen. Eerder naar Spaarn-
woude en de laatste vijftien jaar 
gewoon in Akersloot op het weiland 
van boerderij Veldt, waar ook weer 
de hele muk aanwezig is. Daarbij 
bakt de hele familie tulbanden 
volgens moeders recept.

Ook zo’n traditie: in 1963 en andere 
koude winters was het normaal de 
warmte op te zoeken in de koeien-
stal bij de achterkant van de koeien, 
waar het het warmste was. Traditie 
of gewoon gewoonte was dat alle 
jongens normaliter gewoon de 
helpende hand boden als de koeien 
gemolken moesten worden. Jan 
Veldt herinnert daarbij zijn vader 
met de spreuk ‘Het is een genoegen 
genoeg te hebben aan genoeg’, met 
aanvullend: ,,Doe maar gewoon dan 
doe je gek genoeg’’, wat afsluitend 
tekenend is voor de familie Veldt uit 
Akersloot in 2022.

Akersloot - Het was niet echt stilzitten toen Pe Veldt en Annie van Langen op 28 juni 1945 trouwden. Het ouder-
lijk huis was vanaf 1899 de boerderij langs de Sluisweg op Starting in Akersloot. Zoals gezegd was er geen 
sprake van nietsdoen op de boerderij met tig melkkoeien, waarbij je toch wel vroeg uit de veren moest 
vanwege het melken, dat toen nog geheel via handwerk verliep. Toch bleek er tijd over voor Pe en Annie om 
voor het nageslacht te zorgen, hetgeen zich openbaarde in maar liefst elf kinderen, waarvan zes jongens en vijf 
meiden. De familieband bleek hecht, gezellig, familiair maar toch met strakke regels. Intussen is iedereen 
natuurlijk uitgevlogen, waarbij alle elf kinderen zijn getrouwd en ook al opa of oma zijn geworden. De oudste is 
nu 76 en de jongste 60 jaar. Totaal bestaat de familie Veldt nu uit 149 personen waarvan er twee zwanger zijn.

750 jaar familie Veldt en dat willen ze weten ook

Elf kinderen van de familie Veldt in 1970, van links naar rechts staand Ton, Willem, vader Pe, Gonnie en Arie. Zittend: Ans, Piet, 
moeder Annie, Joke, Ria, Jan, met ervoor Marga en Sjors. Foto: aangeleverd

Opnieuw de elf kinderen van de familie Veldt in 2022, van links naar rechts staand 
Piet, Jan, Arie, Sjors, Ton en Willem, met ervoor Marga, Joke, Ria, Ans en Gonnie.
Foto: aangeleverd

Castricum - Expert Castricum is 
wederom blij en trots. Voor de 
vijfde keer achtereenvolgend is het 
bedrijf in de prijzen gevallen. Bij de 
publieksprijzen is Expert uitge-
roepen tot beste winkelketen van 
Nederland in de categorie elektro-
nica. ,,We zijn erg blij met deze 
prijs’’, zegt Danny de Graaf. ,,De 
winnaars worden door klanten 
gekozen. We hebben nu dus voor 
de vijfde keer op rij gewonnen. Ons 
advies en werk wordt 
gewaardeerd.’’

Danny spreekt van een toppres-
tatie, waarbij de klantgerichtheid, 
de persoonlijke aandacht en advies 
en de hoge servicegraad van het 
bedrijf ervoor hebben gezorgd dat 
klanten op Expert gestemd hebben. 
,,We zijn inmiddels al 93 jaar een 
vertrouwd adres voor onze klanten 

en daar zijn we trots op! We merken 
dat de combinatie van online en 
o�ine nu nog belangrijker is. De 
voorraad kan online al bekeken 
worden en daarom rijdt u nooit 
voor niets naar onze winkel. Ook 
kunt u online bestellen, waarna wij 
de aankoop kunnen bezorgen of 
installeren. De manier waarop 
Expert Castricum verkoop, instal-
latie en service op een unieke wijze 
weet te combineren wordt door de 
trouwe klanten gelukkig erg 
gewaardeerd.’’

Om dit feestje te vieren heeft 
Expert Castricum deze week het 
Korting Festival met vrijdag twintig 
procent korting op veel inbouwap-
paratuur en in het weekend twintig 
procent korting op wassen en 
drogen. Uiteraard bent u ook eerder 
welkom om uw keuze te maken.

Expert Castricum viert opnieuw feest!

Het winnen van de publieksprijs in de categorie elektronica vierde het team van Expert Castricum met een heerlijke taart. 
Foto: aangeleverd
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Door Willem Koot (vv Limmen)

Ik moet diep in mijn geheugen 
graven wanneer Limmen de compe-
titie opende tegen Zeevogels. Dat is 
minimaal vijftig jaar geleden. Toen 
speelde Limmen nog op het oude 
veld. Het was traditie dat Limmen een 
thuiswedstrijd met kermis had en wel 
tegen Zeevogels. Dit keer een half 
uur eenrichtingsverkeer op het doel 
van Zeevogels zonder doelpunten. 
Daar maakte Stan Donker een einde 
aan. Uit een goed lopende aanval 
rondde hij bekwaam af. Nog geen 
minuut later kregen de Hoevers een 
kans uit een corner, echter iedereen 
liet de bal lopen. Vlak na de rust weer 

een mooie aanval van Limmen. Mees 
Duijnmeijer kapte schitterend een 
verdediger uit en schoot met links 
onder de keeper de 2-0 binnen. In de 
60e minuut een niet te missen kans 
voor Zeevogels, maar het schot ging 
over. Naarmate de wedstrijd vorderde 
werd het spel er niet beter op. Sem 
Winter en Job Min werden gewisseld 
voor Wester Kuijper en Björn Valke-
ring. Met nog tien minuten op de 
klok moest het achterin dichtgetim-
merd worden. Dat lukte, maar als 
Zeevogels een klein beetje zorgvul-
diger met de kansen was omgegaan, 
had het zomaar een andere uitslag 
kunnen zijn. Toch wel een verdiende 
overwinning.

Limmen - Limmen ontving in het afgelopen weekeinde Zeevogels. De 
thuisploeg wist de wedstrijd te verzilveren: 2-0.

Voetbalvereniging Limmen scoort 
eerste punten tegen Zeevogels

De pupillen Naud en Bram vergezellen 
scheidsrechter De Jager. 
Foto: aangeleverd

Veel aandacht ging uit naar het duel 
tussen Luc Janssen en Bert Hollander, 
de nummers één en twee van afge-
lopen seizoen. Na een even bizarre 
als intrigerende ruil van stukken 
ontstond in het middenspel een stel-
ling waarin Hollander twee torens 
had en Janssen twee lopers en een 
paard. Hollander bood remise aan, 
maar Janssen was te gebiologeerd 
door het experimentele karakter van 
de stelling dat hij de remise weigerde 
en op zoek ging naar een winstpo-
ging. Daarbij kwam echter een loper 
om in het mijnenveld en zo noteerde 
Hollander een kostbare zege.

In zijn partij tegen Nico Pepping wist 
Marcel Wester winnend de f-pion 
naar de overzijde te loodsen. Ed 
Stolp entameerde een gevaarlijke 
aanval, maar opponent Harold Ebels 
hield de defensieve deur gesloten. 
Na ruil van de dames was de angel 
uit de stelling en was remise het logi-
sche resultaat. Nieuwkomer Pieter 
Klein bleef lang op de been in zijn 
partij tegen de doorgewinterde Gijs 
Pouw. Pas in het diepe eindspel wist 
Pouw een kwaliteit te veroveren en 
ging op techniek naar het volle punt. 
Hans de Goede speelde een lekkere 
partij tegen Robin Rommel, maar 

kreeg het deksel op de neus toen een 
toren op de tweede rij van zijn stel-
ling binnendrong en mat niet meer 
te verhinderen was. Met zijn tweede 
opeenvolgende zege gaat Rommel 
naar de kop van de ranglijst.

Remi Aa�es noteerde een knappe 
overwinning op Tars Wanders, terwijl 
Harry Levering in een spannende 
partij zegevierde over Adri Beentjes. 
Als er één speler is bij SV Vredeburg 
die zichtbaar steeds beter wordt, is 
het Ferry Haan. Met een degelijke 
overwinning op Jaap Limmen illus-
treerde hij zijn kandidatuur voor een 
plek in de top tien. Komende vrijdag 
speelt Vredeburg 1 het eerste duel in 
de bondscompetitie: Opening ’64 1 
uit Sint Pancras komt op bezoek.

Limmen - Op vrijdag 23 september speelden de schakers van SV Vrede-
burg de tweede ronde van de interne competitie. Elf partijen stonden op 
het a�che.

Kostbare zege voor Hollander

Door Nico Adrichem (Meervogels)

Meervogels 1 speelde onder ideale 
omstandigheden zijn openingspartij 
tegen het stugge Hollandia T uit Tuit-
jenhorn. Een ploeg die zich qua 
namen enigszins versterkt had ten 
opzichte van het vorige seizoen. Meer-
vogels startte echter goed en zette 
Hollandia meteen de duimschroeven 
aan. Het eerste wapenfeit was voor 
Jelle van der Eng, die vanuit een vrije 

trap de paal teisterde. Ook daarna nog 
wat kleine kansjes, maar na het eerste 
half uur was de storm wel gaan liggen. 
Het werd toen een matig schouwspel 
tussen twee ploegen die de bal liever 
niet leken te hebben. Meervogels leek 
even wat teveel ontzag voor de ietwat 
tegenvallende tegenstander te 
hebben en kroop teveel in de schulp.
Na rust startten de geelzwarten echter 
weer goed: veel eerder druk zettend 
en Hollandia T kreeg geen kans om tot 

een goede opbouw te komen. Kansen 
leverde het overwicht eigenlijk niet 
op, maar net toen het o�ensief leek 
weg te ebben, was daar de voorzet 
van Sem Leijen en de diagonale afwer-
king van spits Boy Schrier, die de geel-
zwarte harten sneller deed kloppen: 
1-0.
Hollandia kroop daarna wat meer uit 
de schulp en dat deed Meervogels 
toch achteruit deinzen. In de 75e 
minuut leverde dat het eerste echte 
wapenfeit op: een vrije trap ging via 
de paal het veld gelukkig weer in en 
ook de rebound was te moeilijk. Het 
was wel het sein voor een o�ensief 
van de Tuitjenhorners en Meervogels 
beleefde enkele hachelijke 
momenten. Dat de gelijkmaker niet 
viel had te maken met onkunde van 
Hollandia T en onverzettelijkheid van 
de onzen. Feit was in ieder geval dat 
scheidsrechter Theo Groot na 98 
minuten voor het laatst blies en de 
eerste drie punten binnen waren. Dat 
was meer dan waar we op gerekend 
hadden na een toch wel teleurstel-
lende seizoensvoorbereiding.

Programma 2 oktober:
12.00 uur De Rijp 2 - Meervogels’31 2
14.00 uur Koedijk 1 - Meervogels’31 1
Meteen een paar potten van ploegen 
die menen bovenin te kunnen 
meedraaien. Supporters, steun jullie 
favorieten!

Akersloot - Voetbalvereniging Meervogels kende een goed openings-
weekend van de competitie: de reserves wisten ternauwernood een 
2-1-overwinning uit het vuur te slepen tegen de Horinezen van promo-
vendus Always Forward 2 en daar mochten ze best tevreden over zijn. 
Een redelijke eerste helft werd gevolgd door een matige tweede en drie 
punten zijn dan op zijn lekkerst.

Meervogels gelukkig naar overwinning

Youngsters Lex Broertjes en Tijmen Smit zoeken de ruimte. Foto: Jacky Adrichem

Castricum - Vrijdag 23 september 
werd de eerste thuiswedstrijd van de 
najaarscompetitie tafeltennis in het 
tafeltennisgebouw aan de Gobatstraat 
12a in Castricum gespeeld. Na een �it-
sende 9-1-winst de week ervoor in 
Rijsenhout moest team 1 het 
opnemen tegen TTAZ  Het ijzersterke 
trio uit Uitgeest  won overtuigend met 
2-8. Team 2 en het Duo pakten de 
winst tegen respectievelijk Tempo 
Team uit Amsterdam en Diemen. Bart 
Klomp en Dirk Oudejans wonnen al 

hun enkels en met het punt van Kay 
en de dubbel werd het 8-2. In Duo 1 
maakte Marijn Verkuijlen zijn debuut 
voor Tafeltennisvereniging Castricum. 
Zijn eerste partij was een 5-setter die 
nipt naar Sheila Blokziel ging. In de 
partij tegen Anneke Flore liet Marijn 
zien dat al het trainen zijn vruchten 
afwierp. Met prachtige fore- en back-
hands en zonder setverlies ging de 
partij naar de Castricummer toe. Met 
de beide winstpartijen van Jos Stet 
werd de eindstand 3-2.

Najaarscompetitie tafeltennis 
van start met mooie cijfers

Marijn Verkuijlen uit Duo 1 in actie. Foto: aangeleverd

Door Vitesse ’22

Al in de 6e minuut kwam LSVV op 
voorsprong uit een spelhervatting. 
Uit die vrije trap kwam de bal wat 
gelukkig voor de voeten van Brian-
Paul Tesselaar en hij kon de bal 
vervolgens simpel binnen tikken. 
Zoals gezegd volgde daarna een 
gelijk opgaand duel zonder specta-
culaire hoogtepunten en echte 
kansen. 
Na rust viel er méér te beleven. De 
eerste kans was weer voor de thuis-
ploeg, maar de bal ging voor het 
doel langs. Nog geen minuut later 
had Rik Beentjes de gelijkmaker al 
op zijn schoen, maar hij vond keeper 
Lars van Zijl op zijn weg. Vanaf dat 
moment nam Vitesse het initiatief in 
handen. In de 57e minuut had LSVV 
opnieuw het geluk aan hun zijde. Na 
een verre ingooi wist een Vitesse-
speler in een mêlee van keeper én 
verdedigers de bal toch door te 

koppen, maar via de bovenkant van 
de lat kwam de bal weer het veld in.

Daarna volgden nog kansrijke doel-
pogingen van de nieuwe spits Max 
Lodewijks, die net naast schoot, en 
Rik Beentjes, die opnieuw door Lars 
van Zijl van scoren werd afge-
houden. In de 84e minuut was de 
net als extra spits ingevallen Bas 
Kiebert dicht bij de gelijkmaker, 
maar zijn acrobatische omhaal ging 
buiten bereik van alles en iedereen 
net over. 
De meer dan verdiende gelijkmaker 
viel alsnog in de 89e minuut. Een 
toegekende vrije trap net buiten het 
strafschopgebied werd door Max 
Lodewijks vanaf links op schitte-
rende wijze en met een akelige 
precisie onhoudbaar bij de eerste 
paal in de kruising gekruld. Niet veel 
later werd het duel afge�oten en dus 
kreeg Vitesse loon naar werken na 
een prima gespeelde tweede helft.

Prima seizoenstart Vitesse in 
eerste klasse uit bij LSVV: 1-1
Castricum - Het is alweer 27 jaar geleden dat Vitesse voor het laatst actief 
is geweest in de 1e klasse. Maar bij de hernieuwde kennismaking op dat 
hogere niveau tegen LSVV heeft het team wel een visitekaartje afge-
geven. In de eerste helft ging de strijd redelijk gelijk op, maar de tweede 
helft was duidelijk voor Vitesse. Op basis daarvan had Vitesse eigenlijk 
meer verdiend dan dat ene puntje, maar omdat de gelijkmaker pas vlak 
voor tijd viel, kon iedereen toch wel vrede hebben met de puntendeling.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. ouderwets huishoudelijk apparaat; 7. rolvormig
kneedmiddel; 12. ordner; 13. verdieping; 14. boomsoort; 15 int.
autokenteken Roemenië; 17. moed; 19. ongegist druivensap;
21. landbouwwerktuig; 22. alleenstaande minderjarige asielzoe-
ker (afk.); 24. deel van theeservies; 27. scheepstouw; 28. strak
en smal; 30. bladgroente; 31. eikenschors; 32. Portugees
levenslied; 33. jong dier; 35. gelijk en glad; 37. aardkluit; 38.
voormalige PLO-leider; 41. hoogste punt; 42. tropische vrucht;
44. bijbelse profeet; 46. deel van arm; 47. vlug en snel; 48. mixer
om cocktails te maken; 49. (ver)bond; 50. metaal; 52. ver (in
samenst.); 54. tegenstand; 56. afval van metselwerk; 58. in zeer
goede conditie; 61. onnozel iemand; 62. strafwerktuig; 64. ten-
toonstellingsgebouw in Amsterdam; 65. scheepsstuur; 67. soci-
aal economische raad (afk.); 68. regionaal opleidingscentrum
(afk.); 70. ongaarne; 72. gewaagde kans; 73. veiligheidsdoek;
76. rivier in Engeland; 77. in memoriam (afk.); 78. familielid; 79.
deel van geweer; 81. langspeelplaat (afk.); 82. gehoororgaan;
83. wending; 84. voordeel (profijt); 86. gebakje; 87. literair pro-
duct (vers).

Verticaal 1. uitbouw aan een huis; 2. sadomasochisme (afk.); 3.
verfrissing; 4. muzikaal werkstuk; 5. militaire parade; 6. losplaats
voor schepen; 7. dichtgooien van een gracht; 8. droogvloer; 9.
harde zwarte delfstof; 10. godsdienst (afk.); 11. grote menigte
supporters; 16. familielid; 18. Oost-Europeaan; 20. bovendien;
21. plechtige belofte; 23. grote gehoorzaal; 25. omslag van een
boek; 26. strook; 27. hoffeest; 29. bakvorm voor wafels; 32. pan
voor gesmolten kaas; 34. gietvorm; 36. gasstel; 37. Griekse bos-
god; 39. interest; 40. deel van de Himalaya; 42. hoofddeksel; 43.
het aanwezig zijn elders; 45. advanced logic research (afk.); 46.
lidwoord; 51. vorm van Boedhisme; 53. versleten lap; 54. gaatje-
span; 55. raafachtige vogel; 56. Zwitserse hoofdstad; 57. bin-
nenste deel; 59. fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (afk.);
60. deel van servies; 62. vergiffenis; 63. grappig; 66. familielid;
67. vruchtennat; 69. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 71.
duinvallei; 73. deel (stuk); 74. geestdrift; 75. gewicht; 78. duw
(zet); 80. ondergevel; 82. onder andere (afk.); 85. transmission
control (afk.).

Paola’s
kapsalon

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

Foto: aangeleverd

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

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

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

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

Verticaal 1. onzinnig gepraat; 2. gecastreerde stier; 3. klein
teugje; 4. gewicht; 5. trap of leer; 6. koraaleiland; 7. vlees
bereiden; 8. bakplaats; 9. kever; 10. oosterlengte (afk.); 11.
regenscherm; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18.
namaak; 20. naaldboom; 21. horizon; 23. gemakzuchtig en
lui; 25. bijbelse reus; 26. noeste arbeid; 27. balsport te paard;
29. zeevis; 32. journalistiek beroep; 34. grap (anekdote); 36.
nylonkous met broekje; 37. mager en tenger; 39. visetend
zoogdier; 40. tippelen; 42. haarlint; 43. erfelijke stand bij Hin-
does; 45. zeepwater; 46. roem; 51. Europese artikel numme-
ring (afk.); 53. loot of stek; 54. ondoordringbaar bos; 55.
gedraaide haarlok; 56. aangenaam van smaak; 57. brom-
beer; 59. telwoord; 60. vijfjarig tijdvak; 62. plaats in België;
63. onder invloed van drugs; 66. bloeiwijze; 67. gordijnrail;
69. paleis in Apeldoorn; 71. elektrische geladen deeltje; 73.
deel van een voet; 74. naaldboom; 75. bolgewas; 78. steen;
80. kever; 82. persoonlijk voornaamwoord; 85. gewijzigde
aansprakelijkheid (afk.).
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Win een kappers-
behandeling voor 
wassen-knippen-
fohnen t.w.v. 
€34,00 bij: 
www.paolaskapsalon.nl   
Burgemeester 
Mooijstraat 24c   
Castricum
Tel.0251 730469
Mail de oplossing 
voor maandag 
3 oktober naar 
puzzel@castricummer.nl

AGENDA

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

DONDERDAG 29 SEPTEMBER
Voorstelling ‘Museum van de 
verloren herinneringen’ om 14.30 
uur in cultureel centrum Vredeburg 
aan de Dusseldorperweg 64 in 
Limmen. Toegang gratis. Info op 
www.tinaninani.com.

Inloopavond gemengd koor De 
Vredeburgers van 20.00 tot 22.00 
uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het 
PKN-kerkje aan de Zuidkerkenlaan 
23 in Limmen. Info op www.devre-
deburgers.nl of bel/mail Marianne 
Rijser (072 5337158 / info@devre-
deburgers.nl). Foto: aangeleverd

VRIJDAG 30 SEPTEMBER
Dauwtrappen in de duinen om 
08.00 uur bij Onderlangs met 
aansluitend ontbijt in restaurant De 
Oude Keuken in Bakkum. Deel-
name kost 15 euro. Aanmelden via: 
c.min@welzijncastricum.nl.

ZATERDAG 1 OKTOBER
Trekvogels tellen van 07.30 tot 
11.00 uur (of eerder, als er niets 
meer vliegt) ter hoogte van de �et-
senstalling achter de zeereep aan 
het eind van de Grote Veldweg.

Stek- en plantjesmarkt van 11.00 
tot 14.00 uur aan de Kapelweg 70 
in Limmen. Info op https://midden-
kennemerland.groei.nl.

Voorstelling Drums United door 
Lucas van Merwijk om 20.00 uur in 
theater Koningsduyn aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum. Info en 
kaarten via https://geesterhage.nl/
theater-koningsduyn.

Optreden Thin Lizzard om 22.00 uur 
(inloop 21.00 uur) bij de Storey 
Club aan het Wilhelminaplein 1 in 
Akersloot.

ZONDAG 2 OKTOBER

Workshop ‘Dans vanuit je hart’ voor 
kinderen (3 t/m 12 jaar) samen met 
hun (groot)ouders van 09.30 tot 
10.30 uur in de gymzaal aan de 
Eerste Groenelaan 62 in Castricum. 
Deelname kost 6 euro per persoon. 
Aanmelden via rozequarts@
hotmail.com en info op www.
margreetrodenburg.nl/dans. Foto: 
Marcel Fraij.

Wandeling door de duinen met 
natuurweetjes en muziekoptredens 
van 10.00 tot 12.30 uur vanaf 

bezoekerscentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2 in Castricum. Deel-
name is gratis. Info op www.
gezondnatuurwandelen.nl. Foto: 
Jan van Leeuwen

Maandelijkse wandeling door het 
Oer-IJ-gebied om 13.00 uur bij 
Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 
in Akersloot. Dit is de laatste editie 
van dit seizoen. Deelname kost 2 
euro inclusief toegang tot de 
expositie.

Concert ‘Experience Klassiek’ door 
pianist Ruben Plazier om 14.00 uur 
in theater Koningsduyn aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Info en kaartverkoop via www.
experienceklassiek.nl. Foto: 
aangeleverd

Concert met zeven organisten, een 
�utiste en twee sopranen om 15.00 
uur in de Sint Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum. Pauze 
met ko�e en thee en deurcollecte 
na a�oop. Foto: aangeleverd

Zeepkistsessie door GroenLinks 
Castricum en PvdA Castricum van 
16.00 tot 18.00 uur in het café van 

sporthal De Bloemen aan de 
Bloemen 71 in Castricum. 
Gesprekken over een groener en 
socialer Castricum. Aanmelden is 
niet nodig, de toegang is gratis.

Ontmoetingsavond voor jongvol-
wassenen door Welzijn Castricum, 
Reakt en het RIBW van 19.00 tot 
21.00 uur in gebouw De Landbouw 
aan de Dorpsstraat 30 in Castricum. 
Aanmelden niet nodig, toegang 
gratis. Info via info@welzijncas-
tricum.nl of bel 06 15396476.

DINSDAG 4 OKTOBER

De Fioretti-verhalen op muziek 
door musicus Frans Moussault en 
franciscaan Rob Hoogenboom om 
19.30 uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Toegangs-
prijs: 5 euro. Aanmelden via info@
rvkcastricum.nl of WhatsApp 06 
81408112. Afbeelding: aangeleverd

WOENSDAG 5 OKTOBER
Start Kinderboekenweek 2022 in 
Bibliotheek Kennemerwaard. 
Diverse activiteiten tot en met 16 
oktober. Info en aanmelden via 
www.bknw.nl/kinderboekenweek.

Jeu de Boules voor 55-plussers om 
13.45 en 19.00 uur bij cultureel 

centrum Vredeburg aan de Dussel-
dorperweg 64 in Limmen. 
Aanmelden niet nodig, deelname is 
gratis.

Lezing door Cees Verkerke over zijn 
Engelse tuin om 20.00 uur (inloop 
19.30 uur) in de Ter Coulsterkerk 
aan de Holleweg 111 in Heiloo. 
Entreeprijs 3,50 euro (gratis voor 
leden Groei & Bloei). Info op https://
midden-kennemerland.groei.nl.

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

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

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

Bioloog Michel van Noort toont tot 
en met 10 november een bijzon-
dere collectie aquarellen met als 
thema de kolibrie. De expositie is te 
zien in de Tuin van Kapitein 
Rommel tegenover het NS-station 
van Castricum. Geopend maandag 
tot en met vrijdag van 09.30 tot 
16.30 uur.
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De sportlessen wordt vanaf 
donderdag 29 september elf weken 
lang (uitgezonderd de herfstva-
kantie) op donderdagmiddag van 
16.00 tot 17.00 uur gegeven. Dat 
gebeurt in de gymzaal aan de Juliana 
van Stolbergstraat 3. Onder begelei-
ding van de buurtsportcoach gaan 
de kinderen lekker sporten. 
Plezier maken staat tijdens de lessen 
centraal. Daarnaast leren ze spelen-
derwijs over een gezonde leefstijl. 
Aan bod komen bijvoorbeeld boot-
camp, balsport en leerzame spellen 
met thema’s als gezonde voeding, 
water drinken en het belang van 

voldoende bewegen. Een extra 
gymles, dat wilt toch ieder kind!

Aanmelden
Ga naar www.teamsportservice.nl/
kennemerland voor meer informatie 
en inschrijven voor sport�t. De lessen 
zijn helemaal gratis. Vooraf nog 
vragen? 
Neem contact op met buurtsport-
coach Wessel Dekker (wdekker@
teamsportservice.nl / 0251 254740). 
De gemeente Castricum vindt de 
gezondheid van haar inwoners zeer 
belangrijk, vandaar dat zij de buurt-
sportcoach �nanciert.

Castricum - Kinderen die in Castricum wonen en in groep 5 t/m 8 van het 
basisonderwijs zitten, kunnen tot aan de kerstvakantie meedoen met de 
gratis sport�tlessen van Team Sportservice Kennemerland. Tijdens deze 
lessen leren de kinderen spelenderwijs over een gezonde leefstijl en 
gezond gewicht.

Gratis wekelijkse gymles voor 
bovenbouw basisonderwijs

Limmen - Op 6 oktober opent 
Peutercafé Limmen zijn deuren. Dit 
belooft een feestelijke opening te 
worden. Vanaf dat moment is het 
peutercafé iedere donderdagoch-
tend van 10.30 tot 11.30 uur open 
voor alle (groot)ouders of verzor-
gers met peuters (tot 4 jaar). Kom 
knutselen, gezellig bijpraten of 
gewoon lekker spelen. Regelmatig 
worden er leuke activiteiten geor-
ganiseerd. Voor (groot)ouders of 
verzorgers staat de ko�e klaar.

Feestelijke opening
Op 6 oktober van 10.00 tot 11.30 
uur is iedereen van harte welkom. 
Het café gaat van start met peuter-
dans en knutselen. Iedereen is van 

harte welkom. Alvast een voor-
proe�e van komende maand: op 13 
oktober is er ‘Muziek op Schoot’, 
donderdag 20 oktober wordt er 
voorgelezen en geknutseld. Kleu-
ters zijn dan ook van harte welkom 
omdat het vakantie is. En 27 
oktober is er een specialist van het 
consultatiebureau aanwezig voor 
eventuele vragen. Er worden spel-
letjes gespeeld en er wordt geknut-
seld. Op Facebook (Peutercafe 
Welzijn Castricum) staan alle activi-
teiten. Peutercafé Limmen is geves-
tigd in de bibliotheek aan de Lage 
weide 2. Neem voor meer infor-
matie contact op via peutercafe@
welzijncastricum.nl of bel 06 
42892157.

Peutercafé Limmen opent deuren

Castricum - Fruittelers spreken dit jaar van een goede oogst. De lange droge 
en warme zomer lijkt hieraan te hebben bijgedragen. Ook valt het particu-
lieren op dat de fruitbomen in hun tuin meer dan een gemiddelde opbrengst 
leveren. Appels en peren lijken ook wel groter dan voorgaande jaren. De appel 
op de foto plukte een bewoner aan de Wayenburgh afgelopen week van z’n 
boom. Hij is �ink uit de kluiten gewassen, meet een omvang van 38 centi-
meter en weegt zes ons. De eigenaar kon niet aangeven om welk soort appel 
het gaat. Wellicht dat een lezer het juiste antwoord weet. Heeft u thuis een 
grotere appel of peer aan de boom hangen? Laat het de redactie weten. Foto: 
Henk de Reus

Appeltje voor de dorst

De week wordt afgetrapt op vrijdag 
30 september met Dauwtrappen 
door de duinen, afsluitend een heer-
lijk ontbijt bij De Oude Keuken. 
Verzamelen om 08.00 bij Onderlangs, 
de deelnamekosten bedragen 5 euro 
per persoon. 
Vragen en aanmelden via: c.min@
welzijncastricum.nl of 0251 656562. 
Op woensdag 5 oktober kun je 
aansluiten bij de Tafel van Veel, het 
restaurant naar keuze houdt een tafel 
vrij voor diegenen die op zoek zijn 
naar gezelligheid en van uit eten 
gaan houden. Voor een gereduceerd 
tarief bieden de restaurant lunch of 

diner aan (respectievelijk 7,50 en 
15,00 euro) en natuurlijk gezellig-
heid. De lunch wordt aangeboden 
door De Oude Keuken en het diner 
bij het Ruiterhuys en Restaurant VRIJ. 
Reserveer de dag van tevoren bij het 
desbetre�ende restaurant. Voor 
jongeren organiseert Jongerenwerk 
een barbecue en pubquiz. Vanaf 
17.00 uur kun je aansluiten en het is 
geheel gratis.

Aanmelden via k.stolk@welzijncas-
tricum.nl. Kijk op www.welzijncas-
tricum.nl/weektegeneenzaamheid 
voor alle activiteiten.

Week tegen de Eenzaamheid
Castricum - In Nederland voelt ruim een kwart van de bevolking zich 
gematigd eenzaam en negen procent sterk eenzaam (bron: www.cbs.nl). 
Deze cijfers dateren zelfs nog uit 2019, dus vóór de coronapandemie. Om 
eenzaamheid tegen te gaan is het van 29 september tot 6 oktober de 
Week tegen Eenzaamheid. Welzijn Castricum organiseert voor deze week 
veel activiteiten.

Castricum - Denk je wel eens: ik zou 
best op zangles willen… maar twijfel 
je of het iets voor jou is, of komt het er 
gewoon niet van? Lees dan snel 
verder! Op donderdag 6 oktober geeft 
zangdocente Claudia Rey tussen 13.00 
en 17.00 uur gratis proe�essen bij 
Toonbeeld Geesterhage. Samen met 
jou bekijkt ze wat voor type stem je 
hebt en haalt ze het beste in jou naar 
boven. Zo kun je helemaal vrijblijvend 
kijken of je het wat vindt! Natuurlijk 
kun je ook met een groepje komen, 
leuk, neem wat vrienden of vrien-
dinnen mee! Zin? Meld je dan snel aan 
via info@toonbeeld.tv want het aantal 
plaatsen is beperkt! Na je aanmelding 
neemt men telefonisch of per e-mail 
contact met je op om het tijdstip van 
de proe�es met je af te stemmen.

Gratis proeflessen 
zang bij Toonbeeld

Castricum - De gang van zaken rond 
de aanleg van een glasvezelnetwerk 
in de gemeente heeft nu ook tot 
raadsvragen geleid. Raadslid Remco 
van Zelst (Lokaal Vitaal) wil van 
burgemeester en wethouders weten 
waarom aanbieder Delta pas mag 
starten met de aanleg als E-Fiber 
klaar is, waardoor laatstgenoemde 
dus een concurrentievoordeel heeft. 
Ook heeft hij gevraagd waar de 
zeven glasvezelcentrales in de 
gemeente zullen worden geplaatst 
en op welke manier de hiervoor 
benodigde grond wordt verworven. 
Het is overigens onduidelijk of deze 
containers ook door andere aanbie-

ders gebruikt kunnen worden. Veel 
inwoners verbazen zich over het feit 
dat de straat twee keer open moet 
voor het aanleggen van beide 
netwerken. Van Zelst: Kunt u ook 
aangeven waarom beide aanbieders 
niet gelijktijdig zullen graven en 
waarom de straat dus twee keer 
open moet? Is er na a�oop van de 
graafwerkzaamheden een kwaliteits-
borging door de gemeente, zodanig 
dat de herbestrating op een ordelijke 
wijze wordt uitgevoerd?’’ Het raadslid 
dringt er verder op aan om regels op 
te stellen die in de toekomst moeten 
verhinderen dat in korte tijd de straat 
twee keer moet worden opgebroken.

Nu ook raadsvragen omtrent 
Castricumse glasvezelsoap

Voor veel Nederlanders is ‘hun club’, 
ook anno 2022, onmisbaar. Vereni-
gingen zorgen voor sociale samen-
hang, het zijn plekken waar vriend-
schappen voor het leven worden 
gesloten, waar het eigen talent wordt 
ontdekt en gezamenlijk mooie 
momenten worden beleefd. De Grote 
Clubactie is de grootste, en meest 
breed gedragen, fondsenwervende 
actie voor sport-, cultuur- en 
hobbyverenigingen. Door loten te 
verkopen, dragen leden actief bij aan 

het realiseren van hun 
verenigingsdoelen.

Lokale deelnemers
Dit jaar doen in de gemeente 
Castricum de volgende clubs mee: 
Atletiekvereniging Castricum, CSV 
Handbal, Korfbalvereniging Helios, TV 
Castricum, FC Castricum, Castricumse 
Rugby Club, MHCC, Gymnastiekver-
eniging DOS, Kinderkoor Mucistar, HV 
Meervogels ’60 (Akersloot) en sport-
vereniging TIOS (Limmen).

Verenigingen uit Castricum gaan 
loten verkopen via Grote Clubactie
Castricum - Zaterdag 24 september starten elf verenigingen uit 
Castricum met de verkoop van loten voor hun club. Dit jaar is dat extra 
bijzonder. De Grote Clubactie bestaat vijftig jaar! Met de felicitaties van 
koning Willem-Alexander op zak is dit nu al een jaar met een extra 
gouden randje. Wat in 1972 is begonnen als een lokale loterij is uitge-
groeid tot de grootste fondsenwervende organisatie die meebouwt aan 
het in stand houden van een gezond verenigingsleven in Nederland.

De Grote Clubactie bestaat dit jaar vijftig jaar. Foto: aangeleverd

GIGAGROEN!

5 OKT T/M  16 OKT 2022 

Castricum - De natuur is overal om ons 
heen en buiten is er van alles te 
ontdekken en te doen. Wil jij weten 
hoe een panda, tijger of ijsbeer leeft? 
Of ben jij juist nieuwsgierig naar de 
dieren in de zee of diep onder de 
grond? Misschien wil je alles leren over 
bloemen, een hut bouwen of ben je 
benieuwd hoe jij de natuur en het 
klimaat een handje kan helpen? 
Ontdek het allemaal in de bibliotheek, 
waar kinderen van harte welkom zijn 
om een echte natuurheld te worden!
Tijdens de Kinderboekenweek organi-
seert Bibliotheek Kennemerwaard 
verschillende gave activiteiten voor 
kinderen. Met én zonder boeken! In de 
speciale Kinderboekenweekfolder die 
in de bibliotheek ligt kun je er alles 
over lezen. Hieronder staat een greep 
uit alle activiteiten. Kom naar de bieb 
en doe mee! Er zijn nog een heleboel 
leuke workshops als ‘Een lekke band? 
Plak hem lekker zelf!’, een Uilenwork-
shop en Mixed-Media animal-art. En 
bezoek jij het te gekke Theaterfeest 
van Mad Science? De Mad professor 
neemt je mee in een wervelende show 
met een spectaculair staaltje weten-
schap. Neem een kijkje in de Ener-
giebus en repareer jouw kapotte lieve-
lingsspeelgoed tijdens het Repair Café. 
En doe mee aan de avontuurlijke 
speurtocht! Ook dit jaar is er weer een 
geweldig Doe-book boordevol puzzels, 
spelletjes, zoekplaten en interessante 
weetjes. Je mag het gratis meenemen. 
Let op: op = op. Reserveer alvast jouw 
plek via www.bknw.nl/kinderboeken-
week. Tot 18 jaar is het lidmaatschap 
gratis! En kinderen lenen boetevrij! 
Schrijf jij je in tijdens de Kinderboeken-
week? Dan krijg je de Kinderboeken-
weekkrant! Er zijn duizenden leuke, 
spannende, grappige, mooie en 
ontroerende boeken geschreven. Voor 
elk kind zit er wel een geschikt boek 
tussen. Alleen hoe vind je die boeken 
in dat grote aanbod? Speciaal voor de 
kinderen is er de Kinderboekenweek-
krant, maar ouders mogen ook stiekem 
meelezen.

Kinderboekenweek 
2022: gi-ga-groen

De Kinderboekenweek 2022 vindt 
plaats van 5 tot en met 16 oktober. 
Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Gymnastiekvereniging 
DOS gaat beginnen met een ‘buiten-
�t’-les. Deze les is voor volwassenen 
(gemengd 50+) en start op donder-
dagmiddag 6 oktober van 14.00 tot 
15.00 uur op het kunstgras-panna-
veldje op sportpark De Puikman. 
Tijdens deze les worden alle spier-
groepen getraind en worden de 
oefeningen staand, zittend of 
liggend op een (eigen) matje of 
handdoek uitgevoerd. Heerlijk in de 

buitenlucht! Bij minder goed weer 
kan men uitwijken naar de overkapte 
tribune bij het hoofdveld of kan men 
de oefeningen tijdens een wandeling 
door het bos doen. Het terrein grenst 
aan het bos en dat kan een goede 
gelegenheid zijn om na de les zelf-
standig een boswandeling van een 
half uur tot een uur te maken langs 
de Papenberg, over de Piet Gooijer of 
naar Kijk-Uit, de nieuwe trap op of af 
en het nieuwe uitkijkpunt. 

DOS verzorgt ‘buiten-fit’-les
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Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Castricum - Haal de �ets uit de 
schuur en �ets op 6 oktober gezellig 
mee met de buurtsportcoaches van 
Team Sportservice Kennemerland. De 
deelnemers verzamelen zich om 
10.00 uur bij de ingang van het 
Gemeentehuis van Castricum. De 
route is 25 kilometer en tussendoor 
drinkt men gezamenlijk een kopje 
ko�e of thee. Iedereen die het 
gezellig vindt om samen met anderen 

te �etsen is van harte welkom. Het 
belooft een ochtend vol gezelligheid 
te worden. Men verwacht rond 12.30 
uur weer terug te zijn bij het gemeen-
tehuis. Aanmelden voor deze activi-
teit via www.teamsportservice.nl/
kennemerland is verplicht. Heeft u 
vooraf nog vragen? Neem dan gerust 
contact op met buurtsportcoach 
Winnie Assendelft (0251 254740 / 
wassendelft@teamsportservice.nl).

Fiets gezellig mee 
met de buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches Wessel Dekker en Winnie Assendelft. Foto: aangeleverd

De start van de kinderen tot en met acht jaar. Foto: aangeleverd

De Akersloter Marathon Klub (AMAK) 
heeft voor drie groepen deelnemers 
een traject uitgezet. Om 10.00 uur 
stonden 34 kinderen tot en met acht 
jaar aan de start voor hun halve mijl. 
Kort daarna begonnen 24 kinderen 
van negen tot en met dertien jaar aan 
hun traject. Zij liepen een hele mijl. 
Aangemoedigd door vele vaders, 
moeders, opa’s en oma’s kwam 
iedereen moe maar voldaan over de 
�nish.

Om 11.00 uur was het de beurt aan 
84 volwassenen. Onder hen waren 
vijf nieuwe AMAK-leden die pas in 
juni dit jaar met de training voor hun 
eerste AMAK-loop zijn begonnen. Ze 
liepen, samen met de andere 5-kilo-
meterlopers, één rondje dat hen 
voerde langs het Alkmaardermeer en 
om de voetbalvelden, om vervolgens 
weer terug te keren naar het start-
punt bij handbalvereniging Meervo-
gels. Een aantal doorgewinterde 

hardlopers plakte er een tweede of 
zelfs een derde ronde aan vast. Alle 
deelnemers haalden uiteindelijk de 
�nish.
De organisatie kijkt terug op een zeer 
geslaagd evenement en hoopt 
natuurlijk dat er volgend jaar nog 
meer lopers aan de start zullen staan 
van de 37e AMAK-loop. Winnaars in 
de diverse categorieën: tot en met 
acht jaar: Brendon Onos en Eva van 
Luit. Negen tot en met dertien jaar: 
Luke van Luit en So�e Bosma. Vijf 
kilometer: Niels Bleeker en Jamie van 
Son. Tien kilometer: Oscar Wokke en 
Sandra Kost. Vijftien kilometer: Roy 
Fenking en Miranda de Graaf.

Akersloot - Onder een stralende herfstzon ging zondag de 36e AMAK-
loop van start. Na een rustperiode van twee jaar door corona mocht deze 
jaarlijkse hardloopwedstrijd eindelijk weer gehouden worden. Alle deel-
nemers, jong en oud, hadden er duidelijk zin in.

Succesvolle editie: veel deel-
nemers aan start 36ste AMAK-loop
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Castricum - Op Helmgras kunnen 
alle kinderen hun eigen talenten 
ontdekken en ontwikkelen. Daarin 
hebben ze ook zelf inspraak. Daarom 
is de Kinderraad opgericht, waarin 
Hugo, Keeke, Felix, Fenne, Eva en Gijs 
uit groep 6 tot en met 8 alle kinderen 
van Helmgras vertegenwoordigen. 
De Kinderraad overlegt een paar keer 
per jaar met Lisette Blom (adjunct-
directeur) en Cindy Liefting (opvang-
coördinator). Ook Mirel Boerhoop, de 
nieuwe directeur van Helmgras, 
schoof even aan. Tijdens de eerste 
vergadering was er al direct veel te 

bespreken: plannen voor een nieuwe 
schoolkrant, spelregels op het voet-
balveld, muzieklessen na schooltijd 
en nieuw speelgoed bij de opvang. 
Ook de week tegen het pesten stond 
op de agenda. De Kinderraad brengt 
ideeën in, geeft tips en tops en 
behartigt de belangen van alle 
kinderen in onderwijs en opvang. 
Daarmee is de Kinderraad de 
opvolger van de leerlingenraad. Door 
kinderen bewust te maken van hun 
eigen rol krijgen ze zelf invloed op 
hun omgeving en op hun eigen 
ontwikkelingsproces.

Kinderraad van start op Helmgras

Tijdens de eerste vergadering van de Kinderraad op Helmgras was er al veel te 
bespreken. Foto: aangeleverd

Castricum - Op zaterdag 8 oktober 
houdt de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland in samenwerking met 
PWN een lezing met beelden onder 
de titel ‘Door de seizoenen’. Jan 
Castricum verzorgt deze lezing om 
14.00 uur in bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2.
Jan Castricum is een echt natuur-
mens en heeft ook in het onderwijs 
zijn leerlingen met de natuur kunnen 
boeien. Hij licht toe: ,,Natuurfoto-
gra�e is iets wat me al heel lang 
bezig houdt. Ik koester de ons omge-
vende natuur en probeer die zo mooi 
mogelijk vast te leggen. De 
seizoenen bepalen mijn pad in de 
fotogra�e. Soms leg ik enige tijd de 
focus op bepaalde onderwerpen, 
bijvoorbeeld paddenstoelen, dan 
weer op kust- of duinvogels of zoog-
dieren. Maar ook insecten krijgen 
hun aandacht, met name de vlinders. 
En natuurlijk het landschap waarin ik 
deze onderwerpen fotografeer. Ik 
neem jullie mee vanaf de winter tot 
en met de herfst door onze omge-
ving.’’ De lezing is gratis voor leden 
van de vogelwerkgroep, niet leden 
betalen drie euro. Er kunnen 114 
mensen in de zaal.

Lezing met beelden: 
‘Door de seizoenen’

De Steenloper. Foto: Jan Castricum

Limmen - Zaterdag 1 oktober 
worden tussen 11.00 en 14.00 
plantjes, stekjes en kleine heestertjes 
verkocht. Deze plantjes zijn afkom-
stig van de kwekersclub van Groei & 
Bloei. Onder meer asters van Anne-
marie, mottenkruid van Mercedes, 
nerines van Niek en nog heel veel 
meer is te koop. Een (groot) deel van 
het assortiment staat op de website. 
De markt wordt gehouden aan de 
Kapelweg 70 in Limmen. Kijk op 
https://midden-kennemerland.groei.
nl voor meer informatie.

Stek- en 
plantjesmarkt

Castricum - Regiohockey is terug met 
meer initiatieven. Deze winter start 
een nieuw initiatief voor het zaal-
hockey in de regio. Alle kinderen in de 
O12-categorie (D-jeugd) krijgt een 
uitnodiging om deel te nemen aan 
zaalhockeyclinics in de herfst- en 
kerstvakantie. De clinics staan onder 
leiding van kundige trainers en 
bevatten veel leuke en uitdagende 
oefeningen. Men probeert de opzet zo 
laagdrempelig mogelijk te houden. 
Iedereen in deze leeftijdscategorie is 
welkom. Kijk op www.regiohockey.nl/
regiohockey-indoor voor meer infor-
matie en om aan te melden.

30-plus: hockey en happen
Heb jij ook weleens zin om weer met 
je stick achter een balletje aan te 

rennen, maar kun je geen commit-
ment geven aan een team? Op 
zondag 30 november organiseren 
Jisse Waasdorp en Ray van der Klis 
onderlinge wedstrijden voor (oud-)
hockeyers en trimhockeyers afkomstig 
uit de regio. Het doel van dit evene-
ment is om de verschillende clubs en 
hockeyers meer aan elkaar te 
koppelen en gezelligheid te creëren. 
Deze editie vindt plaats bij Hockeyver-
eniging Uitgeest. Het ligt in de bedoe-
ling dit initiatief in de toekomst een 
aantal keer per jaar op diverse locaties 
te kunnen organiseren. Nog voor 
corona in seizoen 2020 heeft al een 
succesvolle editie plaats gevonden bij 
MHC Castricum en vorig seizoen bij 
hockeyclub Terriers. Ga naar www.
regiohockey.nl voor aanmelding.

Nieuw initiatief: Regiohockey.nl

Castricum - In het kader van de 
Week van de Ontmoeting organi-
seert Bibliotheek Kennemerwaard op 
donderdag 6 oktober een gezellige 
activiteit. Van 11.00 tot 12.00 uur kan 
men taalbingo spelen in de biblio-
theek in Castricum. Het spel wordt 
op een bijzondere manier gespeeld. 
De medewerkers van de bibliotheek 
in Castricum bieden u een kopje 
ko�e aan met een bingokaart. Er 
gaat geen molen draaien met balle-
tjes, maar er wordt een verhaal voor-
gelezen, waarin telkens cijfers 
genoemd worden. Een verrassend 
nieuwe en hilarische manier om 
bingo te spelen. Er zijn ook prijsjes te 
winnen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Tijdens de Week van de 
Ontmoeting staan ontmoeting en 
verbinding centraal en de mogelijk-
heid om nieuwe contacten te maken.

Taalbingo in
de bibliotheek

Het najaar is dé tijd van het jaar om 
recordaantallen vogels te zien. Veel 
vogels die bij ons hebben gebroed 
trekken nu weg naar het zuiden, 
maar ze worden vanuit Scandinavië 
en Oost-Europa aangevuld door 
grote drommen vogels die in ons 
land overwinteren of er doorheen 
trekken naar zuidelijker streken. 
Langs onze kustlijn kan dat feno-
meen spectaculair zijn, doordat deze 
fungeert als een barrière waarlangs 
de vogels afbuigen en zich concen-
treren. Bij geschikte weersomstan-
digheden ontstaat dan een stroom 
van passerende groepen vogels. 
Piepers, kneuen, vinken, lijsters en 
spreeuwen vormen de hoofdmoot, 
maar op één ochtend kunnen tien-
tallen soorten passeren, waaronder 
ook roofvogels, ganzen en eenden. 

Herkenning van de vele kleine vogels 
gebeurt meestal op basis van hun 
trekroepjes.

Voor vogelaars is dit dé tijd van het 
jaar om naar buiten te gaan, de 
vogels te zien en te tellen. Ook vanaf 
de �etsenstalling achter de zeereep 
aan het eind van de Grote Veldweg 
(van Camping Bakkum naar het 
strand) wordt komend weekeinde 
geteld. De vogelwerkgroep is hier 
vanaf 07.30 uur paraat om de over-
vliegende vogels te turven. De vrij-
willigers tellen door tot omstreeks 
11.00 uur, tenzij er niets (meer) vliegt. 
Bezoekers zijn welkom om een 
poosje mee te kijken. Na a�oop 
kunnen de getelde aantallen op 
www.trektellen.nl/count/view/1066 
worden bekeken.

Trekvogels tellen op zaterdag
Castricum - Op zaterdag 1 oktober neemt de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland deel aan de internationale vogelteldag Euro Birdwatch. In 
veertig landen in heel Europa tellen vrijwilligers op deze dag de langs 
vliegende trekvogels. In Nederland gebeurt dat op meer dan honderd-
vijftig telposten. De VWG staat die ochtend in het Vogelduin in het 
Noord-Hollands Duinreservaat en bezoekers zijn welkom.

Kauwen uit Noord-Europa op trek langs de zeereep. Foto: Hans Schekkerman

Door FC Castricum

Van grote afstand schoot aanvoerder 
Roy Haars naar de 1-0-overwinning. 
FC Castricum stond erbij en keek 
ernaar. Opbouwend matig en aanval-
lend idem had SDOB weinig moeite 
met de bezoekers. Vorig seizoen 
promoveerde de vierdeklasser 
dankzij de periodetitel naar de derde 
klasse. Het knusse Broek-op-Water-
land gold voor FC Castricum als 

decor voor een schiettent. Alleen 
ontbraken de hoofdrolspelers. Na 
rust mocht Carlo Vrijburg alleen voor 
de keeper van SDOB uithalen, Vrij-
burg miste. Halverwege de tweede 
helft werd de wedstrijd beslist met 
een klassiek duel en een voltre�er. 
Haars scoorde van elf meter. Het leed 
was niet te overzien toen Elario 
Zweet natrapte en met een rode 
kaart kon vertrekken. Daarmee was 
het dieptepunt bereikt.

Valse start FC Castricum
Castricum - Het moest een glorieus vervolg worden op de geslaagde 
bekercampagne, het werd een afknapper. Tegen SDOB uit Broek-op-
Waterland kon FC Castricum geen moment een vuist maken. Niet een 
speler haalde zijn normale niveau en dan weet je dat één doelpunt 
meestal voldoende is voor de overwinning. Aldus geschiedde.

FC Castricum kon geen vuist maken tegen opponent SDOB. Foto: Sandy Klaver

Akersloot - Henk Verdonk junior uit 
Egmond-Binnen heeft ook de derde 
a�evering van de kwartaalreeks in de 
OIT Mountainbike Cup gewonnen. 
Deze bijna vanzelfsprekendheid ging 
dit keer niet helemaal op, want Walter 
van Kuilenburg had een goede dag en 
probeerde roet in het eten te gaan 
gooien. Iedere keer wist hij weer aan te 
klampen, maar toen Verdonk junior er 
een rondje van 4 minuten en 45 
seconden uit wist te persen, was het 
gedaan met de koopman. Hier had 

Walter van Kuilenburg niet van terug 
en moest toezien hoe Henk Verdonk 
junior toch zijn derde opeenvolgende 
zege behaalde, maar niet zo overtui-
gend als de twee vorige edities.
Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, 
Egmond-Binnen; 2. Walter van Kuilen-
burg, Akersloot; 3. Wout Bakker, 
Heiloo; 4. Henk Jan Verdonk senior, 
Egmond aan den Hoef; 5. Maurice 
Kau�man, Beverwijk; 6. Barry Schrama, 
Akersloot; 7. Chris Kemp, Egmond aan 
den Hoef; 8. Piet Veldt, Akersloot.

Verdonk junior pakt weer winst

Regio - Het winterseizoen staat voor 
de deur. De Landelijke Vereniging 
Schoonrijden bestaat 75 jaar. Ben je 
liefhebber van schaatsen, maar wil je 
bijvoorbeeld wel eens iets anders 
dan rondjes rijden en hou je van een 
uitdaging? Kom dan eens kennis 
maken met schoonrijden! Dat is 
schaatsen wat ze vroeger zwaaien en 
zwieren noemden. Het kan solo, met 
z’n tweeën of met meerderen aan de 
stok. Kom het twee keer gratis 

beleven op donderdagmiddag op 
schaatsbaan De Meent in Alkmaar 
van 16.15 tot 17.30 uur. Als je je 
aanmeldt zorgt de vereniging voor 
schaatsen, maar je kunt het ook op je 
eigen kunstschaatsen uitproberen. 
Het seizoen begint op 13 oktober. 
Aanmelden bij Marjolein Porsius 
(marjolein.porsius@me.com) of 
Yvonne Nieboer (06 47452130). Meer 
informatie is op www.schoonrijden.
nu te vinden.

Kennis maken met schoonrijden



Transparante zonnepanelen 
perfect voor serre of 
tuinoverkapping

Trend: 
meubels van de 
kringloopwinkel

Dit zijn de 
interieurkleuren voor 
de komende winter



De kosten die je maakt voor het verduurzamen 
of verbouwen van een koopwoning zijn niet 
aftrekbaar in de belastingaangifte. Maar veel 
mensen vragen voor het verduurzamen of 
verbouwen van hun woning een hypotheek of 
lening aan. In het tweede kwartaal van 2022 
werden 28.000 hypotheekaanvragen ingediend 
voor het verbouwen of verduurzamen van de 
eigen woning, blijkt uit cijfers van Hypotheken 
Data Netwerk. De kosten die je maakt wanneer 
je geld leent voor het verduurzamen of 
verbouwen, zijn meestal aftrekbaar in je 
aangifte inkomstenbelasting. Denk bijvoor-
beeld aan de �nancieringskosten en de rente 
die je over de lening betaalt. Om je te helpen 
bepalen welke kosten aftrekbaar zijn, geeft de 
Belastingdienst tips.

1. Controleer welke �nancieringskosten 
je mag aftrekken

Sluit je een lening af voor het verduurzamen of 
verbouwen van de eigen woning? Dan mag je 
de �nancieringskosten meestal aftrekken in je 
aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt als er 
sprake is van een verbouwingslening of verbou-
wingsdepot. Financieringskosten zijn de afsluit-
kosten, bemiddelingskosten en notariskosten 
voor het afsluiten van de lening. De �nancie-
ringskosten van de verbouwingslening of het 
verbouwingsdepot mag je in één keer 

aftrekken. Ook goed om te weten: als je het 
verbouwen of onderhouden van de woning 
betaalt met eigen geld, dan zijn er geen �nan-
cieringskosten en kun je niets aftrekken bij de 
belastingaangifte.

2. Check of de rente over de lening 
aftrekbaar is

Je kunt het verduurzamen van je huis ook 
�nancieren via je hypotheek. Bijvoorbeeld door 
de hypotheek te verhogen. Over deze extra 
lening mag je de hypotheekrente aftrekken. 
Een voorwaarde is dat je ook deze extra lening 
binnen maximaal dertig jaar volledig a�ost én 
dat je jaarlijks een bepaald bedrag afbetaalt. 
Een andere voorwaarde is dat het bedrag alleen 
gebruikt wordt voor de eigen woning. Je mag 
het dus niet gebruiken voor een tweede huis of 
vakantiewoning. Ook kun je de hypotheek 
oversluiten wanneer je je huis verduurzaamt of 
verbouwt. Hier komen oversluitkosten en vaak 
boeterente bij kijken. Beide zijn meestal 
aftrekbaar.

3. Check voor welke werkzaamheden en 
materialen je de rente over de lening 
mag aftrekken

Voor sommige energiebesparende zaken mag 
je de rente over de lening aftrekken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen of een warmte-

Vijf belastingtips om te helpen 
bij het verduurzamen van je huis

Met de hoge energieprijzen zetten steeds meer mensen de stap om hun huis te 
verduurzamen. De kosten voor het verduurzamen of verbouwen zijn niet aftrekbaar, 
de �nancieringskosten voor een lening en de rente vaak wél. Om iedereen die zijn huis 
wil verduurzamen te helpen, deelt de Belastingdienst vijf tips om rekening mee te 
houden.

pomp. De kosten voor het verduurzamen zelf 
mag je niet aftrekken.

4. Bewaar alle bonnen en rekeningen
Om de �nancieringskosten en rente te kunnen 
aftrekken, moet je kunnen aantonen dat de 
lening of het depot gebruikt is voor het 
verduurzamen van de woning. Bewaar daarom 
alle rekeningen en bonnen van de verbouwing.

5. Zonnepanelen op het dak? 
Vraag de BTW terug bij de Belastingdienst

Heb je voor de eerste keer zonnepanelen 
aangeschaft en geplaatst? De BTW kun je via 
het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ 
terugvragen bij de Belastingdienst. Daarbij 
gelden de volgende voorwaarden:
• Je naam staat op de factuur van de 

zonnepanelen
• Je naam staat op het energiecontract én op 

de factuur van het energiebedrijf
• Je vraagt de btw binnen 6 maanden na het 

jaar waarin u investeert in zonnepanelen 
terug

Op de website van de Belastingdienst vind je 
meer informatie en het benodigde formulier 
om de BTW over zonnepanelen terug te vragen. 
Ook wanneer je geen lening afsluit bij het 
verduurzamen van je huis kan de overheid je 
misschien tegemoetkomen. Sinds 1 januari 
2022 kun je onder voorwaarden dertig procent 
subsidie krijgen als je je koophuis isoleert. Met 
deze investeringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) kun je een vergoeding 
aanvragen voor isolatiemaatregelen, zoals 
spouwmuur-, dak- en vloerisolatie, dubbelglas, 
HR-glas en triple glas. De subsidie geldt alleen 
bij twee of meer maatregelen. Kijk op 
www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

IN 4 STAPPEN
UW HUIS VAKKUNDIG GEÏSOLEERD

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

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

INSPECTIE BOREN VULLEN AFWERKEN

ENERGIEREKENING 
OMLAAG
WOONCOMFORT 
OMHOOG

Isototaal  |  Maatlat 25a, 1906 BL Limmen
Tel: 072 - 303 3448  |  info@isototaal.nl  |  www.isototaal.nl
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Helaas gaat dat lang niet 
altijd op  bijna vier van 
de tien relaties gaan 
ook weer uit . et alle 
gevolgen van dien  zoals 
bijvoorbeeld de vraag 
wie er in het huis blij  
wonen. n o  daar wel 
genoeg geld voor is.

ezamenlijk koophuis
Dat geldt zeker als jullie in 
een koophuis wonen. Dat 
behoort meestal tot het 
gezamenlijke vermogen. 
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of samenwonen, is het huis vaak voor de 
helft van de een en voor de helft van de ander. Datzelfde geldt voor de hypotheek.

Wil één van jullie in er blijven wonen? Dan moet hij of zij de ander uitkopen. Als je niet voldoen-
de vermogen zoals spaargeld hebt, zul je de hypotheek moeten verhogen. Maar gaat de bank 
wel akkoord? 

Ander huis kopen
Tenminste één van jullie zal ergens anders willen gaan wonen. Dat kan in een huurhuis zijn of een 
koophuis. In het laatste geval zul je waarschijnlijk een (nieuwe) hypotheek moeten afsluiten. 
Als je alimentatie aan je ex moet betalen, is het leenbedrag lager.

potheek verhogen o  een nieuwe a sluiten
Gaan – of zijn – jij en je partner uit elkaar en wil je graag in jullie huis blijven wonen of juist een 
andere woning kopen? Maak dan eens een afspraak met me. 

pen en transparant is ons mo o  zoek ons eens op via 
www. potheekacademie.nl o  Advieskeuze.nl voor reviews. 

 neem contact op via usan h potheekacademie.nl o     
voor een eerste gesprek op onze kosten!

ij en je partner gaan nooit uit elkaar  toch  



Juridisch dienstverlener ARAG liet onlangs 
onderzoeken in hoeverre huiseigenaren 
tevreden zijn over de prestaties en communi-
catie van hun aannemer. Het gaat om mensen 
in de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar. De cijfers zijn 
best schokkend te noemen, want maar liefst 63 
procent van de ondervraagden bleek tijdens of 
na de verbouwing een geschil met de 
aannemer te hebben gehad. Overigens is het 
geen groot nieuws, want uit een eerdere publi-
catie van juridisch dienstverlener DAS blijkt iets 
soortgelijks. Die organisatie liet eerder dit jaar al 
weten dat het aantal juridische con�icten met 
aannemers in 2021 ongeveer verdubbeld was 
ten opzichte van 2020.

Waar gaat het mis?
Een deel van de stijgende cijfers valt eenvoudig 
te verklaren doordat er wellicht meer verbou-
wingen worden uitgevoerd. Het is tegen-
woordig erg lastig om een huis te kopen, dus 
kiezen vermoedelijk meer mensen ervoor om 
de bestaande woning te laten verbouwen. Waar 
meer gewerkt wordt, kan ook meer fout gaan. 
Maar er is nog een andere verklaring denkbaar. 
Juist in deze tijd van krapte op de woningmarkt 
doen aannemers goede zaken. Overal worden 
nieuwbouwprojecten gerealiseerd om aan de 
stijgende vraag naar woonruimte te kunnen 

Verbouwing…? 
Leg alle afspraken goed vast!

Je huis laten verbouwen is geen dagelijkse routine. Steeds vaker ontstaan problemen 
in de communicatie tussen aannemers en opdrachtgevers. Vaak komt dit doordat niet 
voldoende duidelijk is vastgelegd wat er precies moet gebeuren en op welke manier. 
Ons advies: laat je deskundig informeren voordat je naar een aannemer stapt en leg 
vervolgens alle afspraken met die aannemer schriftelijk vast.

de aannemers het dus bijzonder druk hebben. 
De kans is dan groot dat opdrachtgevers dan 
uitwijken naar een beunhaas die slecht werk 
a�evert.

Schriftelijke overeenkomst
Wanneer je als opdrachtgever alleen monde-
linge afspraken met een aannemer maakt, heb 
je achteraf juridisch weinig houvast. Het beste 
kun je alle gemaakte afspraken schriftelijk vast-
leggen. Zorg ervoor dat je alle documenten 
zorgvuldig bewaart tot het project geheel naar 
tevredenheid is afgerond. Denk ook aan het 
maken van foto’s. Start met een zogenoemde 
nulmeting, waarbij je de situatie vastlegt zoals 
die is op het moment dat je de aannemer voor 
het eerst consulteert. Vervolgens maak je gedu-

rende de uitvoering van het project ook regel-
matig gedetailleerde foto’s. Zo kun je achteraf 
eenvoudig aantonen of bepaalde schade 
tijdens het uitvoeren van de verbouwing is 
ontstaan.

Deelbetaling
Wanneer je bent overeengekomen dat de beta-
ling in delen geschiedt, laat dan ook direct vast-
leggen dat je het laatste deel pas betaalt 
wanneer alles naar tevredenheid is afgerond. In 
de regel zal een betrouwbare kwaliteitsaan-
nemer hier geen moeite mee hebben. Het 
bedrijf heeft immers een reputatie opgebouwd 
en wil zijn goede naam niet schaden. Zo’n 
bedrijf zal er dus veel aan gelegen zijn om 
eventuele problemen netjes op te lossen.

voldoen. Tel daar nog eens het stijgende aantal 
opdrachten voor verbouwingen bij op. Je hoeft 
geen wonderkind te zijn om te beredeneren dat 

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

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

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’
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openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur

Schouwen – Haarden - Kachels

NU
SPECIALE

AANBIEDING
van 1695,-

voor 1450,-
Zolang de 

voorraad strekt

Kom 
vrijblijvend 

langs in onze 
gezellige 

showroom!

Bespaar op energiekosten met een nieuw kunststof of aluminium kozijn, 
creëer verbintenis tussen jouw woning en tuin met een schuifpui.
Inbraakwerend en super kwaliteit. Hoge isolatiewaarde, 
nooit meer schilderen en in vele kleuren leverbaar.
Bovenal; vermeerder de waarde van jouw woning.

Blaas jouw huis
nieuw leven in

Meer weten? Advies op maat?
Bezoek onze website of geef gerust een belletje! 
Ook komen wij graag bij u langs.
Tel. 06 534 77 231, info@happykozijnen.nl

• Kozijnen • Schuifpuien • Rolluiken • Deuren

VERHUUR, VERKOOP & BEHEER

Kanaalkade 16, 1811 LP Alkmaar, T: +31 (0)72-5208259

info@072wonen.nl, www.072wonen.nl

DE specialist in verhuur en beheer!VERHUUR, VERKOOP & BEHEER

Kanaalkade 16, 1811 LP Alkmaar, T: +31 (0)72-5208259

info@072wonen.nl, www.072wonen.nl



Steeds nadrukkelijker bese�en mensen echter 
dat de circulaire economie een noodzaak wordt 
om de aarde van de ondergang te redden. Een 
duidelijk signaal dat de kringloopindustrie 
goed op gang komt, is dat de kringloopwinkels 
nauwelijks te lijden hebben gehad van de 
coronacrisis. Weliswaar werd een lichte omzet-
daling genoteerd, maar die is nagenoeg te 
verwaarlozen.

Meubels zelf een make-over geven
Is een meubelstuk kapot en niet meer te reno-
veren? Dan is het natuurlijk logisch dat je op 
zoek gaat naar een nieuw meubel. Maar als het 
nog te repareren is of wanneer je simpelweg 
bent uitgekeken op de kleur, zijn er ook andere 
opties. Steeds vaker kiezen mensen ervoor om 
hun meubels zelf een make-over te geven. Met 
een nieuwe ver�aag is een oud kastje weer als 

nieuw. Je kunt er op die manier eenvoudig voor 
zorgen dat je meubels bijvoorbeeld weer goed 
aansluiten bij de nieuwe vloer die je onlangs 
liet leggen.

Dalende koopkracht
Niet alleen het maken van milieubewuste 
keuzes ligt ten grondslag aan de stijgende 
omzetten van de kringloopwinkels. Ook de 
dalende koopkracht speelt hierin een rol. 
Mensen kunnen zich steeds minder vaak luxe 
goederen veroorloven, terwijl de prijzen van 
tweedehands goederen in kringloopwinkels 
vrijwel niet aan in�atie onderhevig zijn. Het 
gevolg is dat sommige ketens van kringloop-
winkels hun omzet in de afgelopen drie jaar 
met ongeveer tien procent per jaar zagen 
stijgen.

Uniek
Hoewel de keuze op het gebied van meubels 
en andere zaken voor je interieur doorgaans in 
de reguliere speciaalzaken tamelijk groot is, zie 
je wel veel van hetzelfde. Dat heeft onder meer 
te maken met het feit dat veel fabrikanten 
elkaar imiteren en in dezelfde vijver van trends 
vissen. En wat nu als zo’n trend totaal niet over-
eenkomt met je eigen smaak? In een kringloop-
winkel vind je meubels en accessoires van alle 
tijden, dus kom je er sneller een uniek item 
tegen dat je ergens anders niet zo snel zult 
vinden.

Trend: meubels van de 
kringloopwinkel

Kringloopwinkels doen het steeds beter en ook het aantal kringloopwinkels in ons 
land stijgt. Lange tijd hadden veel mensen een zeker gevoel van schaamte over zich 
om te pronken met het afgedankte meubilair van anderen. 

Welkom bij Mu� athara: 
Uw duurzame kringloopbedrijf 
voor het goede doel!

U kunt hiervoor langskomen, bellen naar 0251-657630
of een e-mail sturen naar: secretariaat@mu� athara.nl. 

In onze winkel vindt u 2e hands artikelen, zoals: kleding, 
meubels, elektronische spullen, witgoed, gereedschap, 
boeken, kunst, speelgoed en huishoudelijke spullen.

U kunt uw goederen inbrengen bij de winkel. Met onze vrachtauto 
halen wij, in overleg, uw spullen ook gratis bij u op: graag een afspraak 
maken tijdens onze openingstijden op 0251-657630. Gekochte spullen 
bezorgen we bij u thuis tegen een geringe vergoeding. Onze ophaal- 
en bezorg regio omvat Alkmaar, Bergen, Egmond, Heiloo, Uitgeest, 
Heemskerk en Beverwijk.

Adres: Castricummerwerf 71, 1901 RV Castricum. 
Onze openingstijden zijn: dinsdag, donderdag van 10:00 tot 15:00 uur 
en zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur.

Sinds 1983 zet Mu� athara zich in voor projecten in ontwikkelingslanden 
(Azië – o.a. India -, Afrika en Zuid-Amerika). Omdat wij uitsluitend 
werken met vrijwilligers gaat onze hele ne� o opbrengst naar deze 
projecten. 

Voor meer informatie of het indienen van projecten kunt u zich richten 
tot: projectgroep@mu� athara.nl.

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende functies, 
zoals caissières, chau� eurs/bijrijders, technici ( elektronica en reparatie 
meubels) en winkelpersoneel.

Deze huisbezoeken waarbij onder andere een energiescan van 
uw huis wordt gemaakt kosten gewoonlijk € 50,- De gemeente 

Castricum ziet het grote belang van deze scans voor haar inwoners 
en besloot 150 huisbezoeken te betalen. Informatie over deze 

Huiskamerbezoeken vind je bij CALorie. 
Je kan je daar ook aanmelden voor de actie: 

www.calorieenergie.nl en kies daar Aanmelden. 

Ben je nog geen lid van CALorie kun je alsnog lid worden of kies 
daar dan de optie: Registreren als ACTIELID. Je ontvangt inlogge-

gevens. Na inloggen kun je diensten aanvragen. Voor de actie met 
Huiskamerbezoeken kies je de dienst ‘Woonquickscan 2022 actie’. 

Een kleine honderd aanvragers maakten er al gebruik van.

Voor 24 eenvoudige tips om te besparen op je energierekening: kijk 
op de site van CALorie www.calorieenergie.nl . Deze 24 tips zijn ook 

in een papieren versie te vinden op het gemeentehuis.

Coaches van de lokale energiecoöperati e CALorie bezoeken 
inwoners thuis om samen te bekijken hoe en op welke wijze 

de woning duurzamer kan worden. 

Huiskamergesprekken 
over verduurzaming

Gemeente Castricum financiert mee!



Door Ans Pelzer

Anton Visser: ,,Eigenlijk is dat simpel: minder 
stroom verbruiken, het huis goed isoleren en 
daarna op een e�  ciënte manier warmte en 
de benodigde stroom opwekken. Dat is 
makkelijk gezegd, maar het komt altijd aan 

op het maken van een plannetje op maat. We 
gaan samen aan tafel en doorlopen het huis 
doorlopen op de mogelijkheden. De koelkast 
en diepvries zijn al zo’n twintig jaar oud. Deze 
oude kasten vreten stroom. Het loont dan om 
ze te vervangen door een energiezuinige 
versie met een A++-label. We kijken waar de 
zwakke plekken in de isolatie zitten. In dit 
huis is de spouw niet geïsoleerd en zouden 
de ramen beter geïsoleerd kunnen worden. 
HR++ is een mogelijkheid. De vloer kan van 
onderen af geïsoleerd worden. Het is ook een 

optie om de houten vloer helemaal te 
vervangen en meteen vloerverwar-

ming aan te brengen, maar dat is 
natuurlijk op korte termijn 
duurder.’’

,,Daarna kijken we naar de kieren. 
De deur sluit niet goed. Hier 

kunnen eenvoudig nieuwe isolatie-
strips aangebracht worden. Ik raad ze 

aan om deze winter nog een warmte-
scan door ons te laten uitvoeren. Dan 

kun je zien waar de lekken zitten waar de 
kou door naar binnen kan komen. Als alle 

kieren dicht zijn, is goede ventilatie belang-
rijk. Daarna komt de verwarming aan de 
beurt. De cv-ketel is al bejaard en zal niet zo 
lang meer leven en zal ook niet meer zo e�  -

Een huiskamergesprek 
over verduurzaming

Anton Visser is energiecoach bij de lokale energie-coöperatie CALorie. Samen met 
inwoners van de gemeente Castricum bekijkt hij welke mogelijkheden ze hebben om 
te besparen op de energiekosten. ,,Deze week heb ik een energiescan gemaakt met 
een stel dat in een huis uit 1970 woont. Hun vraag is: hoe kan onze energierekening 
naar beneden?’’

Een gesprek met een energiecoach van CALorie Castricum zorgt vaak voor veel nieuwe inzichten.
 Foto: Anton Visser
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ciënt werken. Een all-electric warmtepomp 
lijkt nog een stap te ver voor dit huis. Maar 
een hybride warmtepomp kan wel een oplos-
sing zijn. Als deze nu al aangeschaft wordt, 
kun je de cv-ketel vervangen als je daaraantoe 
bent. De hybride warmtepomp zal dan het 
meeste werk gaan doen. Als laatste stap 
kunnen zonnepanelen op het dak gelegd 
worden om de benodigde stroom op te 
wekken.’’

Anton geeft het stel nog de tip mee om op de 
site van het Duurzaam Bouwloket te kijken 
voor meer adviezen, installateurs en hoe je 

subsidie kunt aanvragen (www.duurzaam-
bouwloket.nl). Al met al een heel pakket dus. 
Anton: ,,Ja, dat klopt en ik realiseer me ook 
dat er � ink wat praktische hobbels op de weg 
zitten. Zoals het feit dat momenteel een run is 
op de hybride ketels en ook op zonnepanelen 
en kozijnen en ramen. Dat komt natuurlijk 
door de hoge energieprijzen. Ook kosten dit 
soort grotere maatregelen best veel geld. Als 
je meteen wilt beginnen kun je wat hebben 
aan de 24 eenvoudige en vrijwel kostenneu-
trale tips om te besparen. Deze zijn te vinden 
op de homepage van CALorie 
(www.calorieenergie.nl).’’
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Hoge energie-
rekening? 
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en ener-
giezuinig. Hybride verwarmen is het samen-
spel tussen de bestaande CV-ketel en warm-
tepomp om zo je woning duurzaam en met 
veel minder aardgas te verwarmen. De ATAG 
Energion M hybride warmtepomp behoort 
tot één van de zuinigste hybride warmtepompen, die nu beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk 
doorwerken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel 
in. De warmtepomp neemt het al snel weer over wanneer de temperatuur gestegen is tot 
-/-6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Hoera! De Quooker Fusion kranen 
bestaan 10 jaar!

Een Quooker-systeem bestaat uit een kraan op 
het aanrecht en een reservoir in het keukenkastje 
eronder. Met een Quooker-kraan in je keuken tap 
je direct 100°C kokend, warm en koud water op 
ieder gewenst moment. Voeg een CUBE toe voor 
direct bruisend én gekoeld water. Binnen de 
collectie is er keuze uit meerdere soorten kranen, 
waaronder de Fusion. De Quooker Fusion is 
beschikbaar in een ronde en een recht uitloop. Er 
zijn maar liefst 5 � nishes waaruit je kunt kiezen: 
chroom, roestvrijstaal, zwart, goud en messing 
patina. Doe de volledige bespaarcheck op www.
quooker.nl/besparen.

Geberit AquaClean Tuma past in jouw 
eerste droombadkamer en bij jouw budget
Ben jij je eerste droombadkamer aan het plannen? Dan 
hebben wij de perfecte douchewc voor jou. Een 
douchewc in je badkamer voelt als luxe, maar kost 
minder dan dat je denkt. De AquaClean Tuma 
douchewc reinigt je billen met een warme 
douchestraal, is ongeloo� ijk verfrissend en het instal-
leren is in een mum van tijd gedaan. De Tuma is lever-
baar als douchewc-zitting voor je bestaande wc of als 
compleet toilet in een Classic of Comfort variant. Zo 
past ons instapmodel douchewc perfect in jouw eerste 
droombadkamer. Heb je een eigen plek – check. Een 
eigen badkamer – check. En een eigen douchewc – 
waarom niet? Verwen jezelf met het comfort van een 
douchewc, want het instapmodel, de Geberit Aqua-
Clean Tuma, is betaalbaarder dan je denkt. 

Een klein stukje design voor veel comfort
Altijd een handdoek bij de hand, om je lekker 
warm in te wikkelen na je douche. Of je favo-
riete spullen, mooi in beeld en handig dichtbij. 
De radiatoraccessoires van Vasco zijn een meer-
waarde, zowel in je badkamer en keuken als 
leefruimte. Het ver� jnde tablet Multi+ is een 
van de nieuwe aanwinsten in het populaire 
assortiment van handdoekbeugels, knoppen 
en rekjes. Als designspecialist noteert Vasco 
vandaag een stijgende vraag naar accessoires 
- helemaal in lijn met het strakke radiatordesign 
of als speels accent in een contrasterende kleur. 

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met 
ongekend gebruiksgemak in een verblu� end compact 
en modern design. Door gebruik te maken van een 
touch-screen is de bediening intuïtief, eenvoudig en 
simpel. De compacte afmetingen en het moderne 
design zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos 
in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte 
uitvoering. Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Trend: verwarmen met airco
Vanwege de almaar hoger wordende 
energierekening willen steeds meer 
mensen verwarmen 
zonder gas. Een warmtepomp is een 
goed alternatief, maar daar moet je 
vaak lang op wachten. De slimme 
Climate airconditioners van Ne� t Bosch 
kunnen zowel koelen, als verwarmen. 
En ze zijn leverbaar uit voorraad. Met 
de multi-split variant kun je ook meer-
dere kamers tegelijk verwarmen. Ze 
zijn energie-e�  ciënt met energielabel 
A++ of A+++ en gebruiken een milieu-
bewust koudemiddel. De Climate-serie 
van Ne� t Bosch heeft zich bewezen in de warmste streken van de wereld. De scherpe prijs en 
de vele extra’s, zoals bediening via je smartphone, maken deze hoogwaardige airco’s gewild.
https://www.ne� t-bosch.nl/producten/airconditioning

Geef je woning een trendy uitstraling 
dankzij een aluminium gevelbekleding

Hou je van een moderne bouwstijl en wil je 
je woning extra cachet geven? Dan is een 
aluminium gevelbekleding iets voor jou! De 
Deco Wall kan je perfect combineren met 
gevelbepleistering of bakstenen. Zo geef je 
je woning de unieke look die je voor ogen 
hebt. Met 4 verticale pro� elen, smal, breed, 
diep of open en 1 horizontaal pro� el, bepaal 
je zelf het lijnenspel van je woning. De 
onzichtbare bevestiging en rechte lijnen 
geven je woning meteen een strakke 
uitstraling. Je kan de Deco Wall ook vóór 
jouw raam laten doorlopen: zo breng je 
daglicht naar binnen, maar geniet je toch 
van de nodige privacy. Zin gekregen om 

creatief uit de hoek te komen? Ontdek de Deco Wall bij een dealer in je buurt: https://www.
aliplast.com/dealers

Blend
De blend is er voor iedereen 
die graag afwijkt van de norm 
en het avontuur opzoekt. De 
wastafelkast zorgt voor de 
speelse “Touch” in de 
badkamer. Gecompleteerd 
met een dun Solid Surface 
blad, opbouwkommen of het 
strakke keramische wastafel-
blad geeft het gehele plaatje 
een volwassen uitstraling. Lees 
verder op www.primabad.nl.

Extra lange planken
Met de extra lange planken van de 
COREtec® XL-END-collectie, creëer je een 
ultiem en exclusief ruimtegevoel in je 
woning. Ideaal als je op zoek bent naar een 
vloer die tot zijn recht komt in een grote 
ruimte of als je een kleinere ruimte optisch 
groter wil laten lijken. De realistische uitstra-
ling van de planken tilt de ‘look & feel’ van je 
vloer naar een hoger niveau. Dankzij de 
embossing is deze elegante en luxueuze 
vloer namelijk bijna niet te onderscheiden 
van een echte houten vloer. Meer infor-
matie op www.coretec� oors.com.

Gespot op WONEN.NL

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



Vooral gezinnen met jonge kinderen kiezen de 
oktobermaand uit om zich te oriënteren en ook 
om nieuwe aankopen te doen. Dit is overigens 
ook de groep mensen die het vaakst meubel-
aankopen doet.

Prijskaartje
We kijken steeds nadrukkelijker naar het prijs-

kaartje van onze nieuwe meubels. Daarbij 
houden we ook rekening met de duurzaamheid 
van onze aankoop. Opvallend is verder dat 
mensen tegenwoordig niet meer zo snel 
geneigd zijn een bepaald merk trouw te blijven. 
Slechts een kwart van de ondervraagden geeft 
aan dat ze de voorkeur geven aan een product 
van een merk dat ze al eerder kochten.

Woonmaand inspiratiebron 

WOZ-waarde stijgt naar 
hoogste gemiddelde ooit

Maar liefst één op de vijf Nederlanders gebruikt de maand oktober om inspiratie op te 
doen voor het veranderen van het eigen interieur. De maand oktober is sinds jaar en 
dag de woonmaand. In deze maand presenteren veel merken en woonwinkels hun 
nieuwe collecties. 

Gemeenten bepalen de waarde van woningen 
(WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de 
gemeente uit van het bedrag dat de woning 
zou moeten opbrengen op 1 januari van het 
vorige jaar. Dat verklaart ook dat de WOZ-
waarde en de feitelijke marktwaarde niet altijd 
overeenstemmen. Een taxateur kijkt onder 
andere naar gegevens over de grond en het 
gebouw. Hij bezoekt één of een aantal verge-
lijkbare panden die rond de peildatum zijn 
verkocht of die in een steekproef zijn geselec-
teerd. Door vergelijking via een computer-
model bepaalt de gemeente de waardering van 
de overige panden. Op basis van de WOZ-

waarde wordt onder andere vastgesteld 
hoeveel gemeentelijke belastingen je als huis-
eigenaar betaalt.

Hoogste WOZ-waarde in Bloemendaal
In de gemeente Bloemendaal zijn de huizen 
gemiddeld het duurst. De WOZ-waarde ligt in 
die gemeente gemiddeld op 828.000 euro. Dat 
is een behoorlijk contrast met Pekela in 
Groningen, waar de gemiddelde WOZ-waarde 
167.000 bedraagt. Deze twee gemeenten staan 
overigens model voor de situatie per provincie, 
want Noord-Holland heeft gemiddeld de 
duurste huizen en Groningen de goedkoopste.

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is in Nederland gestegen naar 315.000 
euro. Dat is de hoogste waarde ooit. In een jaar tijd gingen de waarden met gemiddeld 
8,6 procent omhoog. Naar verwachting zullen de waarden nog verder stijgen, omdat 
de verkoopprijzen van woningen in de achterliggende periode opnieuw gestegen zijn.

Links Thea Rosier (huurder van Kennemer Wonen) en 
Jeannette Fornerod (manager Klant & Markt Kennemer Wonen)

Huurt u alleen of met z’n tweeën een grote 
sociale eengezinswoning van een woningcor-
poratie aangesloten bij SVNK? Dan kunt u met 
voorrang reageren op een beter passende 
huurwoning in de regio Alkmaar, zoals bijvoor-
beeld een gelijkvloers nieuwbouwapparte-
ment. Doorstroomvoorrang noemen wij dat. 
Door te verhuizen woont u zelf comfortabeler 
en kan een gezin uw grotere woning huren.

Jeannette Fornerod, manager Klant & Markt bij 
Kennemer Wonen, begrijpt heel goed dat het voor 
senioren niet vanzelfsprekend is om weg te gaan 
uit het huis waar ze vaak al hun hele leven wonen 
en veel herinneringen hebben liggen. “Het grote 
misverstand is dat mensen alleen denken aan de 
hogere huurprijs als ze kleiner gaan wonen. ‘Dat is 
te duur’, denken ze dan. Wat vaak vergeten wordt, 
is dat de huurprijs wellicht hoger ligt, maar dat 
de totale maandlasten fl ink kunnen dalen. Bij-
voorbeeld omdat de energierekening fors omlaag 
gaat in een nieuwbouwappartement en omdat 
het appartement minder oppervlakte heeft om te 
verwarmen.’’

Veel comfortabeler wonen
Maar het allerbelangrijkste verhuisargument is 
dat ouderen comfortabeler kunnen wonen in een 
gelijkvloers appartement. “Als senioren in hun 
oude woning merken dat het echt niet meer gaat 
met trappen lopen, is het vaak te laat. Dan is het 
hopen dat ze in aanmerking komen voor een 

gelijkvloerse huurwoning of medische urgentie 
krijgen, maar dat is geen garantie. Daarom is het 
beter om zo’n verhuizing te regelen als u alles zelf 
nog in de hand hebt.’’

Hoe komt u in aanmerking?
De gemiddelde wachttijd voor een woning is 8 
jaar, dus is het in elk geval van belang om ook 
ingeschreven te staan als woningzoekende bij 
SVNK als u al een woning huurt en nog niet van 
plan bent om te verhuizen, adviseert Jeannet-
te. “Wie als woningzoekende in aanmerking wil 
komen voor de doorstroomvoorrang gaat naar de 
website van SVNK, zoekt op doorstroomvoorrang 
en vraagt deze digitaal aan. Er is een aantal voor-
waarden, die gaan onder andere over uw huidige 

woning en de samenstelling van uw huishouden. 
Als u gebruik mag maken van de regeling, kunt u 
bij bepaalde woningen met voorrang reageren. 
In elke advertentie staat duidelijk aangegeven of 
de doorstroomvoorrang van toepassing is. Dat is 
bij gemiddeld 25% van de woningen. Kennemer 
Wonen kan helpen bij het aanvragen van de door-
stroomvoorrang.’’

Welke nieuwbouwprojecten zijn er?
In 2023 worden zo’n 140 nieuwe woningen opge-
leverd. Begin volgend jaar worden bijvoorbeeld 
aan de Maas- en Waalstraat in Alkmaar 20 levens-
loopbestendige woningen opgeleverd. Het project 
bestaat uit veertien tweekamerwoningen en zes 
driekamerwoningen, allen op de begane grond. 
Na de zomer van 2023 komen op het terrein van 
Duin & Bosch in Castricum 48 sociale huurap-
partementen beschikbaar en bij de entree naar 
de nieuw gebouwde wijk Vroonermeer Noord 
in Alkmaar worden nog eens 18 appartementen 
gerealiseerd. Meer informatie en andere nieuw-
bouwprojecten zijn te vinden op www.kennemer-
wonen.nl/ik-zoek/projecten. De woningen worden 
enkele maanden voor de oplevering geadverteerd 
via SVNK.

Waarom verhuizen naar 
een kleinere woning soms beter is.



De afgelopen zomer zijn we behoorlijk verwend met hoge tempe-
raturen. Toch moeten we inmiddels de voorbereidingen gaan 
tre�en voor de komende winter. Want als de temperaturen dalen 
tot rond het vriespunt, wil je er thuis natuurlijk wel comfortabel en 
behaaglijk bijzitten. Met een lekkere warme plaid op de bank sla je 
twee vliegen in één klap. Je hebt een �jne warme deken binnen 
handbereik en je creëert er ook nog eens een leuke sfeer mee.

Multifunctioneel
Je kunt eigenlijk met een plaid alle kanten uit. Kies een kleur die 
goed past bij die van de bank en drapeer de plaid simpelweg over 
de bank. Je kunt er ook voor kiezen om een plaid op te vouwen en 
over de rugleuning te hangen. Combineer je een plaid met 
kussens op de bank? Zorg er dan voor dat ze qua kleur bij elkaar 
passen. Twee tinten van dezelfde kleur is prima, dan vullen de 
twee accessoires elkaar mooi aan. Contrasterende kleuren maken 
het al snel te druk.

Een plaid komt altijd van pas

Úw timmerfabriek 
in de regio

Castricummerwerf 77, 1901 RV  CASTRICUM 
Tel. 0251-672126 

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

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

Houtbriketten te koop 
voor alle soorten houtkachels 

Nieuwsgierig?  072 533 4095   www.hopmanmakelaars.nl

woonmakelaars voor huis & thuis

Kapellaan 86 
Heiloo
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

3-kamer hoekappartement van 73 m3 met 
panoramisch uitzicht en een grote tuin waar u de 

hele dag in de zon kunt zitten. Eigen parkeerplaats.

Open huis:
zaterdag 1 okt. 

tussen 11.00 uur 
en 15.00 uur

Bemest nu uw gazon 
voor de winterperiode !

En voorkom daarmee mos- en onkruidgroei.

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

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

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

STOFFEERDERIJ
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Nu de winter weer voor de deur staat moet 
uw verwarmingsapparatuur weer volop aan 
het werk om uw woning of bedrijfsruimte 
comfortabel te verwarmen. Dit in tegenstel-
ling tot de zomer waarin deze apparatuur 
hoofdzakelijk voor warmwater bereiding 
wordt gebruikt.

Doordat de verwarming in de winter vol vermogen gaat draaien kun-
nen er gebreken naar boven komen die in de zomer niet zichtbaar wa-
ren en toen geen storingen of uitval van de apparatuur tot gevolg had-
den. Nu het weer kouder wordt wil uiteraard niemand te maken krijgen 
met een koude woning of een ijskoude douche. Het periodiek laten 
onderhouden van uw verwarmingstoestellen zorgt ervoor dat ze in 
goede staat blijven en u niet voor een koude verrassing komt te staan. 
Voor het periodieke onderhoud kunt u een onderhoudsabonnement 
afsluiten. Deze onderhoudsabonnementen zijn beschikbaar i.c.m. sto-
ringsservice. Dus mocht er tussen de onderhoudsbeurten door toch 
een storing optreden dan bent u ervan verzekerd dat die storing vaak 
dezelfde dag nog en vaak binnen een paar uur vakkundig wordt opge-
lost en u niet in de kou blijft zitten.

Als uw verwarmingsapparatuur op gas werkt dan speelt ook de veilig-
heid een grote rol. Het komt helaas nog regelmatig voor dat er spra-
ke is van een koolmonoxidegevaar door ondeugdelijk geïnstalleerde 
of verkeerd of niet onderhouden gastoestellen. In dergelijke situaties 
vallen soms zelfs doden door koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxi-
de is reukloos en bij een lekkend gastoestel kunnen de rookgassen de 
woon- of werkruimte instromen en voor een levensgevaarlijke situ-
atie zorgen. Het is ook niet voor niets dat de overheid heeft bepaald 
dat ieder bedrijf dat gastoestellen installeert of onderhoudt verplicht 
gecerti� ceerd moet zijn. Met een onderhoudsabonnement wordt er 
tijdens het periodieke onderhoud naast een e�  ciënte afstelling ook 
gecontroleerd op koolmonoxide en mocht u tussentijds een keer een 
vermoeden hebben van een lekkage dan kan er iemand langs komen 
voor een controle. Het plaatsen van een koolmonoxidemelder helpt bij 
het detecteren van dergelijke gevaarlijke situaties. Mocht u een kool-
monoxidemelder gaan plaatsen dan is het aan te raden om (indien u 
die nog niet heeft) ook meteen een rookmelder te plaatsen want deze 
zijn sinds de zomer verplicht in Nederland. 

Periodiek onderhoud zorgt er ook voor dat uw toestel zo e�  ciënt mo-
gelijk werkt en het elektra- of gasverbruik zo laag mogelijk is. Dat is wel 
zo prettig in deze tijden van hoge energieprijzen. 

Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat een verwarmingstoestel zoals 
een cv-ketel of warmtepomp e�  ciënt en bedrijfszeker blijft functione-
ren en draagt bij aan de veiligheid in huis of op de werkplek. 

Bel voor meer informatie over onderhoudsabonnementen of 
rook- en koolmonoxidemelders naar 0251-245454 of kijk op 
www.gasservice.nl

Met een veilige en werkende 
verwarming de winter in

van gas naar duurzaam

Eric de Kriek

Twee op de drie Nederlanders 
verwacht thuisbatterij te kopen

Zolang de zogeheten salderingsregeling nog van kracht 
is, geniet de thuisbatterij nog maar weinig populariteit in 
Nederland. Deze regeling wordt naar verwachting de 
komende jaren afgebouwd. Met een thuisbatterij sla je 
overdag je zonnestroom op, zodat je er ‘s avonds van 
kunt koken en wassen. Uit het onderzoek van Zonneplan 
blijkt dat één op de drie ondervraagden met zonnepa-
nelen verwacht binnen vijf jaar ook een thuisaccu te 
bezitten. Voor Nederlanders zonder zonnepanelen is dit 
slechts 9 procent. Bovendien is 42 procent van de onder-
vraagden zonder panelen überhaupt niet van plan in de 
toekomst een thuisaccu te kopen. Van de zonnepanelen-
bezitters verwacht liefst 85 procent op den duur een 
thuisaccu aan te scha�en.

Terugverdientijd van vijf jaar
Wanneer straks de interesse in thuisaccu’s zal toenemen, 
komt op dat moment ook de terugverdientijd om de 
hoek kijken. Je deelt dan de aanschafprijs van de accu 
door de energiekosten die je er op jaarbasis mee 
bespaart. Uit het onderzoek van Zonneplan blijkt dat 
ongeveer één op de drie Nederlanders een terugverdien-
tijd van maximaal vijf jaar acceptabel vindt. 28 procent 
overweegt de thuisaccu ook als dit oploopt tot hooguit 
tien jaar. Bijna een derde van de ondervraagden geeft 
aan dit nog niet te weten.

Thuisaccu zonder zonnepanelen
Volgens Frank Breukelman van Zonneplan is een thuis-

accu niet alleen weggelegd voor Nederlanders met 
zonnepanelen. Ook Nederlanders met een zogeheten 
dynamisch energiecontract, met stroomprijzen die per 
uur verschillen, kunnen ervan pro�teren. Hij legt het uit 
aan de hand van een voorbeeld met een thuisbatterij 
met een opslagcapaciteit van 5 kilowattuur (kWh) en een 
vermogen van 5 kilowatt (kW). ,,Zo’n batterij kun je in 
een uur volledig op- of ontladen. Het verschil tussen het 
duurste uur ‘s ochtends en ‘s avonds en het goedkoopste 
uur ‘s middags en ‘s nachts was het afgelopen jaar gemid-
deld 14,15 cent. Met een batterij van 5 kWh kun je daar 
dagelijks dus gemiddeld 1,42 euro mee verdienen, door 
tijdens de goedkope uren te laden en tijdens de dure 
uren juist terug te leveren. Op jaarbasis levert je dat ruim 
500 euro op’’, aldus Breukelman.

Vooralsnog te duur
Hoewel dat aantrekkelijk klinkt, valt de gewenste terug-
verdientijd van hooguit vijf jaar er nog niet mee te reali-
seren. Thuisaccu’s kosten momenteel tussen de 600 en 
1000 euro per kWh (dus 3000 tot 5000 euro voor een 
accu van 5 kWh). Om tot een terugverdientijd van vijf 
jaar te komen mag deze batterij dus hooguit 2500 euro 
kosten. “Of verschillen tussen goedkope en dure uren op 
een dag moeten nog groter worden. Die kans is erg 
groot naarmate er steeds meer hernieuwbare energie-
bronnen bijkomen’’, sluit Breukelman af.

Ruim twee derde van Nederland verwacht in de toekomst een thuisbatterij aan te scha�en. Bijna een 
vijfde wil dit binnen nu en vijf jaar doen. Belangrijke voorwaarde is dat zo’n accu wel binnen vijf jaar is 
terug te verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan onder 2000 Nederlanders, in 
samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Vooralsnog zien vooral Nederlanders 
met zonnepanelen meerwaarde in de thuisaccu.

Alle soorten sleutels                                                                      
Kluizen
Autosleutels (ook met afstandsbediening)                     
Naamplaten
Reparatie autosleutels (ook printplaten)                            
Montage aan huis.

Alle soorten sleutels                                                                      
Kluizen
Autosleutels (ook met afstandsbediening)                     
Naamplaten
Reparatie autosleutels (ook printplaten)                            
Montage aan huis.

•   Gecertificeerde inbraakwerende 
 sleutelkluis, zeer geschikt voor thuiszorg, 
 Airbnb en sportclubs
•   Zwaar inbraakwerend
•   Metalen behuizing, beschermt tegen 
 vandalisme en inbraak
•   Mechanisch cijfercombinatieslot met 
 12 knoppen, vrij instelbare 3- tot 8-cijferige 

code, ruim 4.000 combinaties mogelijk, 
 makkelijk in te stellen

           Van € 130.- Voor € 99.-

LOODGIETER NODIG? BEL ZENTVELD INSTALLATIES!
Loodgieter nodig? Bel Zentveld Installaties! Bent u 
op zoek naar een goede loodgieter? Neem dan con-
tact op met Zentveld Installaties. Beschikbaar voor 
alle werkzaamheden op, in of onder uw woning. 
Werkzaam in heel Noord- Holland.

Wat kan Zentveld Installaties voor u betekenen?
Dagelijks houd ik mij bezig met het plaatsen, onderhouden en repare-
ren van;
• Sanitair •    Gasinstallaties
• CV- ketels •    Drinkwaterinstallaties
• Verwarmingsinstallaties  •    Riolering
Staat uw opdracht hier niet tussen? 
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
06- 8355 5530 of mail naar zentveld-installaties@hotmail.com 

 kunt u contact opnemen via telefoonnummer 

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



Scandinavisch
In Scandinavië is het in de winterperiode erg 
donker. Gedurende een periode van drie 
maanden komt de zon in een deel van Scandi-
navië zelfs niet eens boven de horizon uit. Met 
zoveel duisternis om je heen, wil je het in huis 
natuurlijk lekker licht houden. Vandaar dat de 
Scandinavische woonstijl zich kenmerkt door 
het lichte en luchtige karakter. Het is een tijd-
loze woonstijl met veel referentie aan de 
natuur. Eenvoudig houten meubilair met een 
minimalistisch ontwerp combineer je met 
zachte en frisse tinten voor je vloer, wanden en 
plafond.

Marine
Een leuke trend is marine, een woonstijl die zich 
(uiteraard) vooral laat kenmerken door de 
kleuren blauw en wit, eventueel aangevuld met 
turkoois. Blauw geeft rust in huis en ook in je 
hoofd. Het e�ect wordt nog eens versterkt als je 
verweerde houten elementen toepast en hier 
en daar wat schelpen als accessoires verwerkt. 
En wat te denken van visnetten, die je als wand- 
of plafonddecoratie kunt gebruiken? Zo kom je 
echt helemaal in de sfeer van de zee.

Roodbruin
Voor de slaapkamer denk je misschien eerder 
aan een blauwtint of minimalistisch grijs. Maar 

Dit zijn de interieurkleuren voor de komende winter
Elk jaar signaleren we bepaalde trends 
op het gebied van interieurstyling. 
Daarnaast komen veel stijlen in 
bepaalde delen van het jaar weer 
terug. Sta je op het punt je interieur te 
veranderen? Check dan eerst deze 
trends en doe alvast wat inspiratie op!

in de winterperiode hebben we behoefte aan 
warmte en wat is er �jner dan een mooie rood-
bruine tint op de muur? Combineer dat bijvoor-
beeld met een grijs bed (of een bed met grijs 
beddengoed) en je krijgt direct een slaapkamer 
met een heel luxe uitstraling. Waak er wel voor 
dat je dan niet te veel andere kleurelementen in 
de ruimte verwerkt. Met puur alleen deze 
combinatie van roodbruin en grijs kun je een 
evenwichtig geheel creëren.

Minder wit
Waren we door de jaren heen steeds meer 
gewend aan het witten van onze muren, die 
trend lijkt nu toch wel op zijn einde te zijn. De 
witte muur legt het af tegen de muur met een 
kleurtje en de kozijnen en plafonds stemmen 
we hierop af. Dat wil zeggen dat we dus de 
kleur van de muur laten doorlopen of terug-
keren in het plafond. De kozijnen en deuren 
schilderen we vervolgens in dezelfde kleur, 

maar we gebruiken daarbij een iets donkerdere 
tint.

Planten en bloemen
Voor elk type interieur geldt dat we er weer 
steeds meer planten en bloemen in terug laten 
komen. Daarmee geven we uiting aan ons 
verlangen naar de natuur. Bloemen en planten 
in huis geven sfeer en zorgen ook nog eens voor 
de afgifte van de zuurstof die we nodig hebben.



Douche niet langer dan vijf minuten
De gemiddelde douchetijd in ons land is negen 
minuten. Daar valt dus nog wel wat winst te 
behalen. De douchetijd terugbrengen naar vijf 
minuten scheelt water. Voor een gemiddeld 
huishouden loopt deze besparing op tot boven 
de 15.000 liter water per jaar. Mooi meege-
nomen: je bespaart ook nog eens op je gasver-
bruik, dat scheelt op je energierekening!

Installeer een waterbesparende douchekop
Met een waterbesparende douchekop bespaar 
je nog meer water (en energie). Vervang je een 
standaard douchekop door een waterbespa-
rende douchekop, dan gebruik je zo’n twintig 
procent minder water. Een regendouchekop 
(extra grote douchekop) vervangen, scheelt 
zelfs zestig procent. Ook op je gasrekening.

Beperk het sproeien van je tuin
Per jaar besproeien we onze tuin gemiddeld 
met zo’n elfhonderd liter drinkwater. Elke liter 
telt, dus maak er optimaal gebruik van door je 
tuin op het goede moment water te geven. 
Door je planten maar één keer in de week 
dichtbij de wortel water te geven (het liefst in 
de vroege ochtend voordat de zon volop 
schijnt) bespaar je water en maak je de planten 
extra sterk.

Vang water op
Het duurt altijd wel even voordat de kraan in 

de keuken of douche warm is. Het koude water 
kun je eventueel opvangen en gebruiken voor 
het zetten van je kop thee in de waterkoker of 
natuurlijk ook voor de planten in huis en tuin. 
En vang, zodra het weer regent, het regenwater 
op in een regenton en gebruik het opgevangen 
water bij droogte om je planten water te geven.

Bedek de bodem
Door de bodem in de tuin te bedekken, kun je 
de grond vochtiger houden in periodes van 
droogte. Gebruik bodembedekkende planten 
om te voorkomen dat de grond onnodig vocht 
verliest. Strooi boomschors op kale stukken 
grond en schep organisch materiaal (bijvoor-
beeld compost) door de bodem zodat deze 
beter water kan vasthouden.

Al geruime tijd zijn fabrikanten op zoek naar 
methoden om zonnepanelen een minder 
opvallend uiterlijk te geven. We kennen al enige 
tijd de zonnepanelen die verwerkt worden in 
dakpannen en inmiddels zijn er dus ook zonne-
panelen in beglazing. Vooral voor de serre of 
tuinoverkapping biedt zo’n oplossing uitkomst. 
Dat zijn immers oppervlakken die veel zon 
vallen, maar waarbij het ook belangrijk is dat ze 
licht doorlaten.

Opbrengst
Een transparant zonnepaneel levert in beginsel 
een minder hoog rendement op dan een tradi-
tioneel zonnepaneel. Dat nadeel wordt echter 
gecompenseerd door de ruime toepassingsmo-
gelijkheden. Het komt er uiteindelijk op neer 
dat je op veel meer plekken zonnepanelen kunt 
aanbrengen en dus uiteindelijk onder de streep 
alsnog een hoger rendement kunt realiseren. 

Bovendien zijn er nog wat andere zaken die we 
hierbij in ogenschouw moeten nemen. De 
transparante zonnepanelen worden onder 
meer gemaakt van Cadmium Telluride (CdTe), 
Dit materiaal is gevoeliger voor licht dan het 
poly- of monokristallijn dat in de traditionele 
zonnepanelen wordt verwerkt. Het gevolg is 
dat de transparante zonnepanelen al bij een 
geringere hoeveelheid zonlicht hun werk doen. 
Ze zijn dus in de ochtend vroeger actief en 
werken in de avond langer door. Bovendien is 
de invalshoek van het zonlicht minder relevant.

Milieuvriendelijk
Transparante zonnepanelen zijn milieuvriende-
lijker dan hun traditionele voorgangers, 
doordat er voor de productie minder sprake is 
van de uitstoot van koolstofdioxide. Ook zijn de 
panelen volledig te recyclen en bovendien ligt 
de aanschafprijs lager.

Transparante zonnepanelen perfect 
voor serre of tuinoverkapping

Vijf tips om thuis snel water te besparen

Voldoende lichtinval behouden en toch zonne-energie opwekken? Met transparante 
zonnepanelen is het mogelijk! De techniek staat nog in de kinderschoenen, maar 
wordt desondanks nu al gezien als veelbelovend voor de toekomst. Grote glazen 
kantoorpanden kunnen op deze manier van zonnepanelen worden voorzien, zonder 
dat de gebruikers van deze panden het zonder lichtinval moeten stellen. De transpa-
rante zonnepanelen worden als een soort �lm op het glas aangebracht.

In de afgelopen maanden is nauwelijks neerslag gevallen. De warme zomer kende een 
langdurige periode van droogte en daardoor ontstond in ons land een watertekort. 
Verwacht wordt dat dergelijke periodes vaker zullen gaan voorkomen. Het is dus zaak 
om voorzichtig om te springen met onze drinkwatervoorraad. Iedereen kan hieraan 
een bijdrage leveren door de onderstaande tips van Milieu Centraal in de praktijk te 
brengen.

Benieuwd geworden naar wat F.G.J. Pepping allemaal realiseert?
Bekijk dan de website boordevol inspiratie op www.fpepping.nl!

Het houtbouwbedrijf aan de Oosterzijweg in Heiloo ontwerpt, produceert & levert 
exclusieve houtbouw projecten. In 2010 startte, eigenaar & timmerman in hart en 
nieren, Ferry Pepping als zzp’er waarna de ambities al snel groter werden. In 2013 
besloot hij dan ook om een specifieke niche te kiezen: exclusieve houtbouw all-
round & buitenleven (waaronder ook buitenmeubels, houthandel & bouwpakket-
ten).

Inmiddels bestaat het jonge, hechte team van F.G.J. Pepping uit 10 collega’s 
waarvan een deel actief is in het produceren & plaatsen van buitenverblijven en 
een deel de projecten ontwerpt & voorbereidt vanaf kantoor. Bij het realiseren 
van veel projecten maakt het bedrijf ook gebruik van lokale partners, een kern-
waarde die erg belangrijk is in de dagelijkse gang van zaken. 

We zijn super trots op de afgelopen 12,5 jaar! Prachtige douglas 
& eiken projecten die gerealiseerd worden door een fantastisch 
team. We proberen ook zeker in de toekomst onderscheidend & 
innovatief te blijven.” vertelt Ferry Pepping trots.

F.G.J. Pepping is nog steeds bezig om de grotere ambities waar te F.G.J. Pepping is nog steeds bezig om de grotere ambities waar te 
maken. Zo zijn zij bezig met tiny houses en het oprichten van een 
nieuwe webshop om nog efficiënter klanten online het gehele 
assortiment aan constructie hout, bouwpakketten en toebehoren 
aan te kunnen bieden.

 exclusieve






