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Castricum - Afgelopen vrijdag namen peuters en ouders de kick-off  van de ‘Week van de ontmoeting’ voor hun reke-
ning. In het Peutercafé genoten ze van een heerlijk ontbijt dat door Stichting Welzijn Castricum was verzorgd. Later die 
dag stonden er nog meer ontmoetingsinitiatieven op het programma, zoals het Ontmoetingskoor op het Bakkers-
pleintje en een barbecue met pub quiz bij Conquista. Tekst en foto: Henk de Reus

Peuters trappen af met ontbijt 
bij ‘Week van de ontmoeting’

Door Hans Boot

BMB ontwikkeling (100% Volker-
Wessels deelneming) is de ontwik-
kelaar die zich, namens De B4 
Groep, sinds 2007 bezighoudt met 
de invulling van het terrein dat 

eerder werd gebruikt voor tijdelijke 
vestigingen van de Aldi-supermarkt 
en de sportschool Full of Life. De 
projectmanager van BMB geeft aan 
waarom het woningbouwproject 
voor deze plek vrij lang op zich 
heeft laten wachten: ,,Elk plan heeft 

aanlooptijd nodig. Vooral de afstem-
ming met de varianten voor de 
aanpassing van de spoorovergang 
heeft daar een eff ect op gehad. 
Daarnaast heeft de stikstofproble-
matiek de laatste jaren de bouw in 
het algemeen vertraagd. Ook het 
afstemmingstraject met de 
gemeente en andere stakeholders 
neemt tijd in beslag. De bestem-
ming moet namelijk worden gewij-
zigd van agrarisch naar wonen. 
Verschillende plannen zijn de revue 
gepasseerd voordat De B4 Groep 
vrijwel op één lijn zat met de 
gemeente. Tot nu toe is er alleen 
overlegd en samengewerkt met 
ambtenaren. In april dit jaar is de 
ontwikkeling van De B4 Groep 
gepresenteerd, waarna op 14 
september een informatiebijeen-
komst is gehouden voor omwo-
nenden en direct betrokken instan-
ties en verenigingen. Zij zijn door 
middel van een brief hiervoor uitge-
nodigd. Tevens vindt er nog een 
digitale infoavond plaats. De datum 
hiervoor is nog niet bekend. Hierna 
wordt de raad in kennis gesteld.’’

Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - Het terrein aan de Puikman, vlak achter het station, heeft 
jarenlang braak gelegen. Nu het zuidelijk deel tijdelijk wordt ingericht 
voor fl exwoningen, is er ook beweging in de planvorming voor defi ni-
tieve woningbouw op deze locatie. Het project van De B4 Groep heeft de 
naam Duinstruweel gekregen en is getoond aan omwonenden.

Woningbouwplan Duinstruweel 
op Puikman gaat procedure in

Situatietekening van de drie bouwblokken. Afbeelding aangeleverd
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Akersloot - Bij een uitslaande brand 
in een garage naast een woning aan 
de Simon Pauwelslaan is vrijdag-
avond een persoon gewond geraakt. 
Het gaat om de zoon des huizes, hij 
was in de garage aan een bromfi ets 
aan het sleutelen. Het voertuig vloog 
in brand en vervolgens greep het 
vuur snel om zich heen. De zoon liep 
brandwonden op en is overgebracht 
naar een ziekenhuis. De brandweer 
heeft de brand geblust, maar kon 
niet voorkomen dat de schuur totaal 
verwoest raakte.

Garage verwoest door 
uitslaande brand

5,95
EIGEN RECEPT, (UITSLUITEND)AMANDELSPIJS, 
HELE AMANDELEN EN 100% ROOMBOTER!

SPECULAASSTAAF

geen zorgen
wij bezorgen

snackbistrodetoren.nl

donderdag

kroketten

halve
prijs

Deze week 
in onze krant:

SPECIAL

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

CARPACCIOBURGER
4E GRATIS
SOEP VAN DE WEEK:

KIPPENSOEP 
PER POT € 3,99 

VLEESWARENTRIO 
CORNED BEEF

GEBRADEN GEHAKT
SCHOUDERHAM  € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
BOERENKOOLSTAMPPOT 
MET GROVE ROOKWORST

SAMEN € 6,99



woensdag 6 oktober 2021 

Bloeiende bloemen van het vroege 
voorjaar tot het late najaar. Bewoners 
en gebruikers van de Kleibroek kunnen 
vanaf komend voorjaar genieten van deze 
langdurige bloemenpracht. In de berm 
van de Kleibroek, tussen de rotonde 
Oranjelaan en de Kastanjestraat, zijn 
vrijdag bollen en zaden geplant. De mix 
is zo samengesteld dat de berm 3 van 
de 4 seizoenen in bloei staat. Mooi voor 
het oog maar ook voor de biodiversiteit: 
de natuur beter in balans door een 
inke verscheidenheid aan soorten. 

De Kleibroek is de eerste plek waar de 
gemeente dit doet.
Vanaf komend voorjaar is het dus 
genieten op de Kleibroek.

Kleibroek ink in de bloemen

Gemeentenieuws

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 7 en 14 okto-
ber vergadert de raad in het gemeentehuis. 
Vanwege de coronamaatregelen is er maar 
beperkt ruimte voor publiek. Indien u de 
vergadering vanaf de publieke tribune wilt 
volgen, vragen we u om u aan te melden 
via de gri e. De vergaderstukken kunt u 
bekijken op castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde pagina kunt u tevens de com-
missie- en raadsvergaderingen live volgen 
en achteraf terugkijken. 

Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
gri e. ij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

Inspreken bij de begroting 2022
Daarnaast nodigt de gemeenteraad van 
Castricum u van harte uit om op donder-
dagavond 14 oktober uw mening te geven 
over de begroting 2022. De begroting 
wordt gepresenteerd op 7 oktober. De 
gemeenteraad van Castricum behandelt 
de begroting 2022 op 4 november 2021 
en besluit hierover op 11 november 2021. 
Daarmee besluit de raad over hoe gemeen-
schapsgeld in 2022 en verder wordt 
besteed.

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

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u 
tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, meld u dan aan via de gri e. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 11 oktober 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-
gen van de raad kunt u bij de gri e terecht. 
Dat kan per mail via raadsgri e castri-
cum.nl, of telefonisch via 088 909 7014, 
088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

Op zaterdag 25 september zijn in het hele 
land de nieuwste coronaregels van kracht 
geworden. De belangrijkste wijziging is, 
kort gezegd, dat de 1,5 meter-samenle-
ving verdwijnt en plaatsmaakt voor een 
samenleving waarin mensen een corona-
toegangsbewijs (CTB) moeten laten zien 
als ze een publieke gelegenheid willen 
binnengaan. 

In de praktijk van Castricum betekende 
dit, dat gasten van de horeca aan de 
deur hun CTB moeten laten zien. Naast 
het vragen om het toegangsbewijs doet 
de horecaondernemer ook de registra-
tie en voert hij de gezondheidscheck uit. 
Pakt dit alles goed uit, dan kan de gast 
de horecagelegenheid binnen gaan. De 
gemeente en vertegenwoordigers van de 
horeca overleggen regelmatig om het pro-
ces van controle van CTB’en en handha-
ving zorgvuldig te stroomlijnen. 

In het weekeinde van 1 en 2 oktober is er 
in Castricum een centraal scanpunt voor 
het CTB en ID-bewijs ingericht. Daardoor 
verloopt de controle sneller en ontstaan 
er aan de deur geen rijen. Bovendien kan 
je met het bewijs dat je langs het cen-
traal scanpunt bent gegaan, ook tussen 
de diverse horecagelegenheden wisselen 
zonder dat je CTB en ID-bewijs steeds 
opnieuw moeten worden gecontroleerd.  

Aan de nieuwe coronaregels zijn een paar 
grote voordelen verbonden. Zo geldt de 
1,5 meter niet meer, is er geen placering 
meer in de horeca, is er geen maximum 
bezoekersaantal en kun je lekker door-
trekken tot middernacht.

Zin in een avondje uit? Kom dan naar 
Castricum en ga uit je pan met je coron-
apas en ID-bewijs! 

Castricumse horeca goed aan het werk met 
coronatoegangsbewijs

De buxusmot tast inmiddels in het hele 
land buxusstruiken aan en nu helaas 
ook bij de gemeentelijke begraafplaats 
in Castricum, Akersloot en Limmen. De 
rupsen van deze nachtvlinder vreten de 
buxus aan, die vervolgens bruin wordt 
en doodgaat. En juist de groenblijvende 
buxus staat bij veel graven, omdat die 
normaal gesproken zo mooi groen blijven. 

De dode, kaalgevreten buxusstruiken 
kunnen zich niet meer herstellen. De 
beheerders van de begraafplaats zullen 
deze planten dan ook verwijderen. De 
rechthebbende en familie kunnen ook 
zelf de buxussen verwijderen. Op de 
gemeenschappelijke plekken, zullen er 
later nieuwe struiken (geen buxussoort) 
geplant. Bij de graven zelf, is het aan 
de rechthebbende van het graf om naar 
eigen wens nieuw groen te planten.

Voor vragen over de buxusmot op de 
begraafplaats, kunt u contact opnemen 
met de beheerder: via telefoonnummer 

-  , of via begraafplaats
castricum.nl. 

Buxusmot tast groen aan op de begraafplaats

De coronamaatregelen zijn grotendeels 
opgeheven en de economie draait weer. 
Het steunpakket gaat economisch her-
stel in de weg zitten. Daarom stopt per 1 
oktober het steunpakket dat onze econo-
mie 1,5 jaar heeft geholpen. Dit betekent 
dat ook de Tijdelijke overbruggingsrege-
ling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) 
ook niet wordt verlengd. Halte Werk voert 
deze regelingen uit namens de gemeen-
ten Bergen, Castricum en Heiloo. Enkele 
aanvullende financi le regelingen lopen 
door.

Heroriëntatie
De ondersteunende maatregel herori n-
tatie’ blijft van kracht in het vierde kwar-
taal. Gaat het niet goed met uw bedrijf en 
weet u niet of u moet stoppen of door-
gaan? Denkt u na over een nieuw beroep, 
een nieuwe baan of omscholing? Dit heet 

herori ntatie. alte erk kan u op ver-
schillende manieren hierbij helpen.

oc  nanci le lp nodi
Hebt u als ondernemer vanaf 1 oktober 
financi le hulp nodig  Dan kunt u mis-
schien een beroep doen op het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ook 
hiervoor kunt u terecht bij Halte Werk. 

Meer informatie
Kijk op www.haltewerk.nl voor meer infor-
matie. Of bel 14 072, kies ‘Alkmaar’ en 
vraag naar Halte Werk (ma t/m vr van 8:30 
tot 17:00 uur). Liever mailen? Op de web-
site www.haltewerk.nl vindt u het contact-
formulier. U kunt hier uw vraag stellen. 
Bent u klant van Halte Werk? Neem dan 
rechtstreeks contact op met uw klantma-
nager. 

Einde steunpakket voor banen en economie

Een gedeelte van de Van Oldenbarneveldweg en Van der Mijleweg is van woensdag 
6 oktober tot en met zondag 10 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Het gaat om de
• an aerlemlaan/ an ldenbarneveldweg
• an ergenlaan/ an ldenbarneveldweg
• rofessor van der Scheerlaan/ an der Mijleweg

De afsluitingen worden door middel van bebording aangegeven.

Tijdelijke wegafsluiting in verband met kermis Bakkum

We vernieuwen de Visweg tussen de 
Rijksweg en de Hogeweg in Limmen, 
inclusief de 5-sprong bij de Hogeweg. 
Doorgaand verkeerd is  gestremd van 
27 september t/m vrijdag 24 december. 
We werken in fasen zodat aanwonenden 
zoveel mogelijk bij hun woning kunnen 
komen.

We starten bij de 5-sprong Hogeweg – 
Pagenlaan - Visweg en het aansluitende 
gedeelte Visweg. Van 27 september tot 
medio november is dit deel van de krui-
sing afgesloten voor alle verkeer.
Tijdens de werkzaamheden geldt een 
omleiding.  Vragen kunt u sturen naar:  
p.metzelaar gpgroot.nl 

Vernieuwing Visweg Limmen,  
tussen Rijksweg en Hogeweg
Doorgaand verkeer gestremd van 27 september t/m 24 december
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Gemeentenieuws

De gemeenteraad van Castricum heeft op 1 oktober 2020 besloten toepassing te 
geven aan de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening 
ten behoeve van 48 sociale woningen op locatie De Clinghe in Duin en Bosch. Van-
wege de coördinatie worden de hieronder vermelde besluiten aangemerkt als één 
besluit en gelijktijdig voor beroep ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 23 september 2021 het bestemmingsplan ‘Duin en Bosch 1e 
herziening’ gewijzigd heeft vastgesteld en dat het college van burgemeester en wet-
houders op 1 oktober 2021 omgevingsvergunning ‘WABO2101000’ voor 48 sociale 
woningen heeft verleend. 

In o d estemmin splan en om evin sver nnin
De herziening van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen het plange-
bied Duin en Bosch 48 sociale woningen te realiseren. Het betreft een verschuiving 
van woningen binnen de bestemmingen, waardoor het maximaal aantal toegestane 
woningen in het plangebied Duin en Bosch gelijk blijft. De 48 sociale woningen 
komen op de locatie van het voormalige gebouw De Clinghe, gelegen ten westen 
van de vijver, Oude Parklaan sectie D1902 (gedeeltelijk). 
De omgevingsvergunning ziet op de activiteit bouwen voor het oprichten van twee 
woongebouwen met in totaal 48 sociale woningen (artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

aar en wanneer k nt  st kken inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit, de verleende omgevingsver-
gunning en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 7 oktober 2021 tot 
en met 17 november 2021 in te zien op het gemeentehuis van Castricum, Raad-
huisplein 1 te Castricum. Maak voor het inzien een afspraak via telefoonnummer 14 
0251. 

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met ID-
code: NL. M . . herzduinbosch- S . De pdf-bestanden van het 
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn beschikbaar via: www.castricum.
nl/inzage.

Beroep 
Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het gecoördineerde besluit beroep 
worden ingesteld bij de fdeling bestuursrechtspraak van de aad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belang-
hebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt of die redelijkerwijs niet 
in staat is geweest een zienswijze kenbaar te maken, een ieder die bezwaar heeft 
tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, bij vast-
stelling in het plan zijn aangebracht en overige belanghebbenden. 
Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het 
beroepschrift moet zijn aangegeven welke beroepsgronden worden aangevoerd 
tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de 
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na a oop van de termijn van zes 
weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 

Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking op de dag na 
a oop van de beroepstermijn. et instellen van beroep schort de werking niet op. 
Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voor-
zitter van de afdeling estuursrechtspraak van de aad van State, ostbus , 
2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in wer-
king nadat op dat verzoek is beslist. 

Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening zijn kosten verbonden gri erecht . oor informatie zie www.raadvan-
state.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten 
van de gemeente Castricum, mw. J. Feron, telefoonnummer 14 0251.
 
Burgemeester en wethouders van Castricum, 6 oktober 2021

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Duin en Bosch 1e herziening’ en verleende 
omgevingsvergunning ‘WABO2101000’ (met coördinatieregeling)
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Gemeentenieuws

oont  in een loods o  edrij swo-
nin  an ma  dit niet zomaar. et 
moet ere eld zijn met een ver nnin  
o  in et estemmin splan. Is dat niet 
zo  an woont o  rt  onrec tma-
ti . it kan vervelend en ook onveili  
zijn. ooral omdat we niet altijd weten 
dat  o  anderen daar wonen. 

eili eid en ezond eid voorop
We snappen dat een woonruimte vinden 
op dit moment lastig is. Toch is niet elk 
pand geschikt om er te wonen. Wij wil-
len dat er een einde komt aan onveilige 
woonsituaties. 
Regels en voorschriften zijn er voor de 
veiligheid. Daarbij moet de brandweer bij 
brand weten of er mogelijk bewoners in 
nood zijn. 
Voor een bedrijventerrein gelden andere 
regels rond bijvoorbeeld geluid of lucht-
kwaliteit dan voor woonwijken. Daarom 
houden we gebieden voor wonen en 
bedrijvigheid graag gescheiden. Dat rege-
len we in bestemmingsplannen. 

onen in een loods o  edrij swonin
Een loods is niet bedoeld om in te wonen. 
Dat is óók zo als er een keuken, dou-
che en toilet zijn. Ook als de gemeente u 
inschrijft op dit adres, heeft u nog geen 
toestemming om er te wonen. 
Wonen in een bedrijfswoning mag alleen 
als dat voor het bedrijf noodzakelijk is. 
Dat is alleen als u de bedrijfsvoering doet 
én uw nabijheid ’s nachts nodig is voor dit 
bedrijf. 

it k nt  doen
Gaat u een huurcontract afsluiten: vraag 
naar de vergunning voor de woning. Kijk 
bij een bedrijfswoning in het bestem-
mingsplan of wonen is toegestaan en 
onder welke voorwaarden. Zie hiervoor 
ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor ook 
bij de gemeente terecht. 
Bent u eigenaar of huurder: bespreek met 
de gemeente de mogelijkheden en voor-
waarden.

it doet de emeente
Wij informeren ook makelaars die loodsen 
en bedrijfswoningen verhuren of verkopen 
met een brief. 
Wij staan klaar om met bewoners, eigena-
ren of verhuurders in gesprek te gaan. Zo 
hopen we tot een passende oplossing te 
komen.

eili  wonen
We snappen dat een woonruimte vinden 
op dit moment lastig is. Toch leent niet elk 
pand zich ervoor om bewoond te wor-
den. Wij willen dat er een einde komt aan 
woonsituaties die onveilig zijn. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.castri-
cum.nl/bedrijfswoning.
Hebt u vragen? Bel de gemeente en 
vraag naar team Toezicht, Handhaving en 
Veiligheid.

Wonen in bedrijfswoning of bedrijfspand  
niet zomaar toegestaan

ROOKMELDERS
REDDEN LEVENS

ROOKMELDERS.NL
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Gemeentenieuws

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

 Voorlopige agenda raadsinformatieavond /   
 commissie 14 oktober 2021    

enda aadsin ormatieavond  commissie
Tijd Onderwerp

 Commissie
19.30 – 21.00  Commissie stand van zaken uitvoering moties inzake 
 herinrichting sportterrein Noord-End en parkeren zwembad
 Raadsinformatiebijeenkomst
21.15 – 22.30  Technische sessie bij de begroting 2022
 21.15 uur: bewoners en organisaties kunnen hun mening over   
 de begroting kenbaar maken.
 Aansluitend: gelegenheid om in te gaan op de antwoorden op   
 technische vragen bij de begroting 2022

    

 Agenda Raadsplein 7 oktober 2021 

enda aadsin ormatieavond  commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.00  Presentatie Begroting 2022 
20.00 – 21.15 Presentatie stand van zaken uitvoering moties inzake 
 herinrichting sportterrein Noord-End en parkeren zwembad 
 Commissies
20.00 – 20.30 Commissie Algemene Zaken* 
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 23 september 2021
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informatie
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad
20.30 – 21.15   Zienswijze bij concept bestuursconvenant inzake governance  
 focusagenda regio Alkmaar
 Pauze 
21.30 – 22.30 Gebruik verdovende middelen op Duin en Bosch
21.30 – 22.00 Commissie consultatie subsidieregeling peuteropvang
22.00 – 22.30  Nota Raadscommunicatie
22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie 
    articipatiewet S
 B Moties bij juridische interventie Provincie Noord-Holland  
     inzake huisvesting statushouders 
 C Ruimtelijk kader planontwikkeling Rooinap Limmen
   Sluiting

Op dinsdagavond 12 oktober 2021 is de 
bijeenkomst van de verleggroep Strand-
gebied astricum S . De bijeenkomst 
is in het gemeentehuis in Castricum. 
Bent u geïnteresseerd? U bent van harte 

welkom deel te nemen aan deze bij-
eenkomst. U kunt zich aanmelden via 
mirjamvanderhorst debuch.nl, zodat we 
weten op hoeveel deelnemers we kunnen 
rekenen. 

ijeenkomst verleggroep Strandgebied 
Castricum op 12 oktober 2021

    okto er  emeente is astric m
19.15 uur  Inloop     
19.30 uur  Opening door Voorzitter Mees Hartvelt

.  uur  lona vers NK  en d Stuijt gemeente  stellen zich voor

.  uur  resentatie door Sjoerd odewes, voorzitter reddingsbrigade astricum
20.10 uur  Rondje langs de velden (gelegenheid om informatie te delen en vragen te   
     stellen)
20.30 uur  Korte pauze

.  uur  resentatie bureau Sweco van de Nota nventarisatie Kaders en 
     ntwikkelingen Strand en gelegenheid voor vragen en discussie 

.  uur  Sluiting 

Aangevraagd

Bijlacker 18 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achter-
dakvlak, datum ontvangst 28 september 2021 (WABO2101885)
Charlotte de Bourbonstraat 34 in Castricum, het vergroten van de woning, datum 
ontvangst 22 september 2021 (WABO2101868)
Duinenboschweg 47 in Castricum, het vervangen van dakpannen, datum ont-
vangst 29 september 2021 (WABO2101895)
Hogeweg 162 in Limmen, het wijzigen van het gebruik van een bestaand bijge-
bouw voor bewoning, datum ontvangst 29 september 2021 (WABO2101898)
Tine Marcushof 11 in Castricum, het wijzigen van de schuurdeur, datum ont-
vangst 24 september 2021 (WABO2101869)
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.

Rectificatie van publicatie 29 september 2021

Ontvangen 
Julianaweg 13 in Akersloot, het bouwen van twee appartementen, datum ont-
vangst 21 september 2021 (WABO2101849). Deze aanvraag is buiten behandeling 
gesteld

Verleend

Dokter van Nieveltweg 20 in Castricum, het brandveilig gebruik van de Vrije-
school WABO2101416
Geesterduinweg 9 in Castricum, het plaatsen van een �etsenberging bij Apotheek 
Geesterduin, verzenddatum 27 september 2021 (WABO2101332)
Hogeweg 115 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 24 septem-
ber 2021 (WABO2101223)
Tine Marcushof 11 in Castricum, het wijzigen van de schuurdeur, datum ont-
vangst 24 september 2021 (WABO2101869)
Zeeweg 31 in Castricum, het tijdelijk realiseren van een winterstalling, verzendda-
tum 24 september 2021 (WABO2101520)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Achterweg 29 in Limmen, het veranderen van de inrichting, verzenddatum 30 sep-
tember 2021 (WABO2101617)
De Crimpen 5 in Akersloot, het uitbreiden bestaand pand en het omzetten van de 
bestemming, verzenddatum 27 september 2021 (WABO2101245)
Oosterzijweg 9 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 28 sep-
tember 2021 (WABO2101531)
Zuideinderweg 3 in Limmen, het plaatsen van een kleine molen, verzenddatum 30 
september 2021 (WABO2101161)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)

Het Achtkant 76 in Limmen (C 4673), het bouwen van een woning, 
(WABO2101133)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 7 oktober 2021 zes weken ter inzage. Tijdens deze 
termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbesluit weigering (uitgebreide procedure)

Geesterweg 1a in Akersloot, het plaatsen van een reclamemast, (WABO1901887)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 7 oktober 2021 zes weken ter inzage. Tijdens deze 
termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen.

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
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DONDERDAG 7 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 9 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Kaleab met 
koor Jubilate.

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

ZONDAG 10 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur ds. Rik Willemsen, 
zondag werelddiaconaat, viering 
MvdH. Gelijktijdig op radio 
Castricum en via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastor Van der Linden 
en Diaken Jaider met Heren 
Koor.

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

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Benjamin 
van Slooten.

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

MAANDAG 11 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 12 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse en vd Maarel. Info via 
websites, deurposters en tele-
foonbandjes. Praktijk Bakker 
gesloten van 11 t/m 15-10.

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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

Artist impression, gezien vanaf het station. Afbeelding aangeleverd

Vervolg voorpaginaverhaal

Voordat de projectmanager het 
plan verder toelicht, legt hij uit 
waarom voor de naam Duinstru-
weel is gekozen: ,,De naam verwijst 
naar de begroeiingsvorm die te 
vinden is in de naastgelegen 
duinen.” Vervolgens licht hij aan de 
hand van presentatieborden het 
project toe:
,,Het gaat om drie woongebouwen 
met een gemiddelde bouwhoogte 
van 12 meter. Deze zijn ontworpen 
in een nog aan te leggen land-

schap, waarbij het parkeren deels 
op het maaiveld en deels in een 
stallingsgarage wordt gerealiseerd. 
Eén van de gebouwen heeft circa 
20 appartementen in de sociale 
huur of koop. De andere twee 
bevatten in totaal 46 woningen in 
de vrije sector. De locatie heeft een 
gunstige ligging vanwege de 
goede uitvalsmogelijkheden; 
vlakbij de duinen, centrumvoorzie-
ningen en het station.”

Vertrouwen
De informatieavond werd door BMB 

ontwikkeling als positief ervaren. 
,,Uit de reacties bleek overwegend 
dat men het plan als passend voor 
deze locatie beoordeelde. Vanzelf-
sprekend werden er de nodige 
vragen gesteld over bijvoorbeeld 
het verdere verloop van de proce-
dure en planning. Daarover is op dit 
moment alleen te melden dat we 
nu de raad vragen mee te werken 
aan het nemen van een kaderstel-
lend besluit, de bestemmingswijzi-
ging en het verlenen van de omge-
vingsvergunning. De start bouw is 
ook afhankelijk van de verkoop, 

maar daar wordt pas mee gestart 
als alle lichten op groen staan. Zoals 
de markt nu is, hebben we uiteraard 
voldoende vertrouwen in het 
project”, aldus BMB ontwikkeling.

Op een laatste vraag of de, binnen-
kort op te leveren, flexwoningen 
nog van invloed zijn op het bouw-
proces, antwoordt de projectma-
nager: ,,Nee, die zitten ons niet in 
de weg. Ze staan er namelijk maxi-
maal drie jaar en tegen die tijd 
verwachten wij pas met de bouw te 
kunnen beginnen.”

‘Twintig appartementen Duin-
struweel sociale huur of koop’

In het artikel ‘Pand Rijksweg 103 in 
Limmen heeft rijke historie’ van Henk 
de Reus in de krant van vorige week 
is per abuis de bronvermelding 
weggevallen. De archiefbeelden zijn 
afkomstig van Werkgroep Oud 
Limmen.

De redactie

Rectificatie

Door Ans Pelzer

Luna en Elise zitten in vijf vwo op het 
Bonhoeffercollege. Via het Techna-
sium kwamen ze in aanraking met 
de wedstrijd waarin jongeren, indivi-
dueel of in teamverband, een chal-
lenge bedenken om de klimaatver-
andering tegen te gaan. ,,Op het 
Technasium zijn we bezig met 
problemen onderzoeken, oplossen 
en ontwerpen. Creatief ontwerpen 
vinden we allebei leuk.” De poster is 
daarvan het resultaat. ,,Daar heb ik 
aardig wat uurtjes inzitten”, zegt 
Luna. De meiden zitten samen met 
andere jongeren in een expertgroep 
van CALorie jongeren. Vrijwilligers 
van Transitie Castricum en Extinction 
Rebellion helpen ook mee.

‘Optimistisch’
Of ze veel bezig zijn met klimaatver-

andering? ,,Ja, dat wel. Maar niet 
zoals Greta Thunberg, de Zweedse 
klimaatactiviste van onze leeftijd. We 
denken er wel veel over na. Greta 
heeft een punt. Maar we zijn ook 
jong en willen van het leven 
genieten. Het hoeft niet zo somber. 
We gaan optimistisch en vrolijk aan 
de slag met de klimaatproblemen. 
Vrolijk zijn mag.”

Droomwereld
De expertgroep wil jongeren moti-
veren om mee te denken over wat je 
kunt doen om onze wereld duur-
zamer te maken. Droombeelden 
hebben Luna en Elise wel. ,,Schone 
steden met veel groen, gebouwen 
en parken. Duurzame huizen, maar 
ook belangrijk dat iedereen een 
woning heeft. We hebben ook voor-
beelden gezien van huizen die als 
vanzelf over gaan in natuur. Voorstel-
lingen maken van hoe mooi de 
wereld eruit zou kunnen zien als we 
op tijd ingrijpen. We hebben 
vertrouwen dat er wel oplossingen 
komen. Maar we moeten wel 
opschieten met maatregelen en 
meer ruimte maken en geld beschik-
baar stellen om oplossingen te 
zoeken.”

Alle beetjes helpen
Niet alles wat als duurzaam wordt 
verkocht is dat ook, zo weten de 
meiden. Het verhaal van de groene 
stroom, die lang niet altijd groen 
blijkt, kennen ze. Zo ook dat de 
productie van een Tesla tien jaar 
energie kost tegenover een gewone 
auto die een jaar energie kost. Thuis 
proberen ze vaker vegetarisch te 

eten. ,,Er wordt veel over een duurza-
mere wereld gepraat. Op school en 
thuis. Het is ook veel in het nieuws. 
Jongeren willen wel iets doen maar 
ze weten niet precies wat.”

Over de wedstrijd
De wedstrijd ‘Onze toekomst: we 
gaan ermee aan de slag’ is gericht op 
jongeren die voortgezet onderwijs 
volgen of (middelbaar) beroepson-
derwijs (ca. 12-21 jaar). In deze 
wedstrijd gaan jongeren, individueel 
of in teams, hun eigen challenge aan 
om de klimaatverandering tegen te 
gaan. Zo kunnen ze zich bijvoor-
beeld ten doel stellen om gedurende 
een bepaalde periode zo duurzaam 
mogelijk te leven, vegetarisch te 
eten of zwerfafval te verzamelen. Er 
is een aparte wedstrijd voor basis-
schoolleerlingen. Meedoen? Via 
www.calorieenergie.nl kan men zich 
aanmelden.

Castricum - Voor de wedstrijd ‘Onze toekomst: we gaan ermee aan de 
slag’ maakten Luna Klaase (16) en Elise van Rooijen (17) een kleurrijke 
poster om aandacht te vragen voor het klimaat. ,,Greta Thunberg heeft 
een punt, maar wij willen ook van het leven genieten.”

Scholieren maken kunstwerken 
over klimaatproblemen

Luna en Elise zijn vooral trots op het 

grote affiche. Beeld: aangeleverd

Luna (l) en Elise: ,,We zijn ook jong en 

willen van het leven genieten. 

Klimaatproblematiek hoeft niet zo 

somber.” Foto: Ans Pelzer

Castricum - Vorige week is in de 
nachtelijke uren een imperiaal 
gestolen vanaf een Landrover. Het 
voertuig stond geparkeerd op de 
oprit bij een woning aan de Prinses 
Beatrixstraat Het imperiaal is zwart 
van kleur en was met beugels beves-
tigd aan de Landrover.

Imperiaal van
auto gestolen



Van 11 tot en met 17 oktober 2021 is het de ‘Week van de Veiligheid’, een jaar-
lijks terugkerende themaweek over allerhande veiligheidsonderwerpen. Ook als 
gemeente besteden we hier aandacht aan, bijvoorbeeld door middel van deze 
pagina. Daarnaast zijn er deze week diverse activiteiten, zie daarvoor de agenda 
op deze pagina of bekijk de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

In ons gemeentehuis staat een tafel met informatiefolders. Daar kunt u ook een kleur-
plaat vinden. Laat deze inkleuren door uw (klein)kind en lever deze in bij de balie van 
het gemeentehuis op uiterlijk 22 oktober, voorzien van naam, leeftijd en mailadres. De 
leukste, mooiste, meest bijzondere inzending krijgt een klein prijsje.

Maandag 11 oktober 2021 en donderdag 14 oktober tussen 9.00 en 17.00 uur 
op het politiebureau aan de Eerste Groenelaan 68 ‘inleveractie steekwapen’

Donderdag 14 oktober 10.00-11.30 uur Lezing 
‘what the H@ck?’ van Maria Genova, Raadzaal Castricum

Donderdag 14 oktober 16.00 Uitreiking. Ken jij een held of heldin tussen de 
12 en 23 jaar? Aanmelden kan tot en met 6 oktober via info@castricum.nl 
t.a.v. team OVV

Agenda Week van de Veiligheid 

De politie probeert in samenwerking met partners het veiligheidsgevoel 
zoveel mogelijk te vergroten. We doen dit door  preventief en repressief in 
te zetten op die plaatsen waar de veiligheidsgevoelens wellicht een deuk 
hebben op gelopen. Wij als wijkagenten monitoren dagelijks de meldingen in 
gemeente Castricum en vragen aan de collega’s binnen het Basisteam aan-
dacht voor de gebieden die dat volgens “de monitor” nodig hebben. We zien 
vaak dat bepaalde incidenten met golfbewegingen in de gemeente plaats-
vinden. Zo gebeurt er niets en zo gebeurt er van alles. 

De coronatijd heeft ook een verschuiving van het veiligheidsgevoel veroorzaakt. 
Waar er een paar jaar geleden regelmatig inbraken waren, zijn de auto- en woning 
inbraken en ook de overige vermogens delicten fors gedaald. Daar in tegen is 
jeugdoverlast en oplichting via internet behoorlijk gestegen. Hier zullen wij als 
politie ook aandacht aan gaan geven en wellicht opnemen in onze speerpunten.

Castricum is zoals wij zeggen een “sleuteldorp”, met drie grote middelbare scho-
len waarbij veel jongeren uit de wijde omgeving naar Castricum samenkomen. Wij 
werken samen met jeugdcoördinator van de politie, ook hier proberen wij de vei-
ligheid te waarborgen en snel te acteren als er zich een incident heeft afgespeeld. 
Omdat Castricum goed bereikbaar is en een mooi nieuw NS station heeft, trekt 
dat ook personen die kwaad in de zin hebben. 
Vorige week zijn er nog 2 mannen uit Amsterdam op heterdaad aangehouden 
voor het plegen van woninginbraken in Castricum! De mannen kwamen met de 
trein naar Castricum, om hier hun criminele slag te slaan. Mede door een oplet-
tende getuige konden deze 2 worden aangehouden. Wat ons toen opviel was, 
dat de “sociale controle” groot was. Het viel getuige op, dat deze mannen niet uit 
de omgeving van Castricum kwamen en dat ze “verdacht gedrag” vertoonden. 
Wij zijn natuurlijk zeer blij met deze constateringen en belangrijker nog, met deze 
meldingen! De politie kan niet overal tegelijk zijn en is afhankelijk van alerte bur-
gers die bellen als ze getuige zijn van zaken die niet pluis zijn. De openbare orde 
is ook een van de speerpunten. Hierbij werken wij veel samen met de afdeling 
handhaving en NH-totaalbeveiliging.  Hierdoor zorgen wij ervoor dat gen het in 
Castricum Veilig is om uit te gaan, zodat het uitgaanspubliek ook weer veilig thuis 
komt.

Wanneer er misdrijven worden gepleegd, proberen wij ook nazorg te verlenen 
bij heftige incidenten. Wij kunnen ons maar al te goed voorstellen, dat als je een 
heftige situatie hebt meegemaakt, dit niet in je koude kleren gaat zitten. Daarom 
zorgen wij ervoor dat er na de directe hulp ook slachtoff erhulp wordt ingescha-
keld. Dit alles om ervoor te zorgen dat slachtoff ers de juiste hulp krijgen en het 
veiligheidsgevoel weer terugkeert. 

In de “Week van de Veiligheid” wil de politie in samenwerking met de gemeente 
extra aandacht geven aan “de veiligheid” op verschillende onderwerpen. Bij het 
horecagebied zal er een metaaldetector worden geplaatst om iedereen te contro-
leren die een café binnen gaat. Doel hierbij is om zo ook de jeugd te bereiken als 
het gaat om wapenbezit. Wij gaan scholen langs om dit onderwerp bespreekbaar 
te maken. Zo zijn er nog een aantal sub projecten om veiligheidsgevoel de juiste 
aandacht te geven. 

Wijkagenten gemeente Castricum

Wijkagenten aan het woord

Wijkagenten Castricum: Jacco Munster, Brigitta Coppens, Pim van der Maas en 
Wil Gieling.

In de Week van de Veiligheid doet Castricum mee aan de landelijke inlever-
actie van steekwapens. Iedereen kan dan anoniem en straff eloos zijn mes 
inleveren. Daarmee dragen we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de 
samenleving. Wapens horen daar niet in thuis. 

Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen de laatste jaren 
toe. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de 
gevolgen van hun gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat 
ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen als ze aangevallen worden. 
Maar wapens bieden een schijnveiligheid. Met een wapen op zak ga je minder 
snel een ruzie uit de weg. Je voelt je zelfverzekerder. In hoogoplopende ruzies 
leidt wapenbezit eerder tot het gebruik van een wapen. Als je wapen dan afgepakt 
wordt, kan het tegen je gebruikt worden. En als je er toch mee weet te steken, zijn 
de gevolgen groot. Niet alleen voor het slachtoff er. Maar ook voor de dader zelf, 
omdat hij een strafblad krijgt. 

Inleverpunten
Om het wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Vei-
ligheid, de politie en het OM een inleveractie, ook Castricum doet hieraan mee. 
Vooral jongeren worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. Maar ook 
volwassenen kunnen hun steekwapens inleveren. Zij kunnen hiervoor terecht op 
maandag 11 oktober 2021 en donderdag 14 oktober tussen 9.00 en 17.00 uur op 
het politiebureau aan de Eerste Groenelaan 68 . Het inleveren gebeurt anoniem. Er 
is dus geen risico dat je bestraft wordt voor wapenbezit. Bij de inleverton ligt een 
leuke gadget voor iedereen die zijn steekwapen ingeleverd heeft. Maar de grootste 
beloning is natuurlijk dat we ons steentje bijdragen aan een samenleving zonder 
wapens en geweld.

Bewustwording risico’s wapens
De gemeente roept ook iedereen in de sociale omgeving van jongeren op de 
risico’s van wapenbezit met hen te bespreken. Dat kan de school zijn, het jonge-
renwerk, maar ook de ouders kunnen hierover een gesprek aangaan met hun kind. 

Inleveractie van messen

De donkere maanden zijn weer aangebroken. Inbrekers zien dan eenvoudig dat u 
niet thuis bent en kunnen snel hun slag slaan. Hoe schrikt u inbrekers af? Enkele 
maatregelen zijn: 
•  Licht: gebruik tijdschakelaars op je verlichting.
•  Geluid in huis: laat de radio of de televisie aan als u een avondje weggaat.
•  Sociale controle: vertel uw buren dat u een paar dagen weg gaat zodat ze een 

oogje in het zeil kunnen houden.
•  Goed hang- en sluitwerk: maak hiervan gebruik. Doe ramen en deuren dicht én 

op slot. Ook als u maar even weggaat

Bel 1-1-2!
Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met de 
omschrijving van de daders en de vluchtrichting van de auto of scooter komt de 
politie direct in actie. Maak als het kan een fi lm of foto met uw mobiele telefoon. 
Let wel goed op je eigen veiligheid!
Meer tips vind u op www.politie.nl/themas/woninginbraak.
www.politiekeurmerk.nl/donkeredagenoff ensief/ 

Licht aan. Voorkom inbraak!

Maria Genova (onderzoeksjournalist) geeft een interessante 
lezing over het onderwerp Cybercrime in gemeentehuis Cas-
tricum. Tijdens deze laagdrempelige en interessante sessie 
vertelt Maria over de nieuwste trucs van hackers waar de 
meeste mensen in trappen. De sessie is interactief, met veel 
voorbeelden uit de praktijk en er komen veel vragen aan bod. 
Hoe herken je een vals WhatsApp bericht en hoe herken je nep 
e-mails? Sturen hackers ook fysieke brieven? 
Kan een wifi -deurbel of een beveiligingscamera toegang geven 
tot alles op je laptop? Maria Genova, bekend van de bestseller 

‘Komt een vrouw bij de h@cker’ en van het jongerenboek ‘What the h@ck!’ (www.
mariagenova.nl), neemt je ook kort mee naar de digitale toekomst. Je kunt een 
prijs winnen als je haar wachtwoord raadt. Je krijgt uiteraard aanwijzingen.

Aanmelden graag vooraf. Meld je aan per e-mail: via  info@castricum.nl t.a.v. 
team OOV. Gemeente Castricum, Raadhuisplein 1. 

Lezing over Cybercrime op 
14 oktober van 10.00 tot 11.30 uur
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Heiloo - In de voorstelling ‘De dag 
dat ik Robert Long ontmoette...’ 
luister je naar de mooiste liedjes van 
Robert Long. In het najaar van 2018 
zou Robert Long 75 jaar zijn 
geworden. Een mooi moment om 
zijn liedjes weer te laten horen. 
Postuum wordt hij geëerd met een 
theatershow waarin bekende en 
minder bekende liedjes schitterend 
zijn gearrangeerd. Maaike Widders-
hoven, Wil van der Meer, Julia Herfst 
en Job Bovelander vertolken zijn 
glansnummers met dierbare herin-
neringen die zij aan hun ontmoe-

tingen met Robert Long bewaren. 
Niemand minder dan Ivo de Wijs 
maakte er een verhalende show van. 
Tegenwoordig zou Robert Long de 
titel singer-songwriter hebben 
gekregen en zeker op Lowlands 
hebben opgetreden voor een 
duizendkoppig publiek. Beleef en 
geniet mee in de Koepel van de voor-
stelling ‘De dag dat ik Robert Long 
ontmoette…’. Zaterdag 16 oktober 
om 20.15 uur. Kaarten à 25 euro zijn 
te koop via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl en bij het VVV-kantoor op 
Landgoed Willibrordus.

Mooiste liedjes van Robert Long 
in Cultuurkoepel Heiloo

Castricum - Eindelijk gaat ook Theater 
Koningsduyn Geesterhage definitief 
weer open! Voor het seizoen 2021- 
2022 zijn mooie gevarieerde theater-
stukken, concerten en kindervoorstel-
lingen geprogrammeerd. Zo is er 8 
oktober al een unieke try-out te zien 
van Moeder van Glas naar het gelijkna-
mige boek van auteur en columniste 
Roos Schlikker. Gerard Alderliefste 
neemt ons op 16 oktober mee op zijn 
avonturen met Ramses Shaffy. Kikker 

leest en zingt in zijn voorstelling voor 
de kleine theaterliefhebbers op 7 
november. Op 13 november speelt Cor 
Bakker en zingt Fay Claassen: songs of 
liberty.
Met trots presenteert theater Konings-
duyn op 27 november een live-concert 
van FUSE. Dit virtuoze muzieken-
semble is onder meer bekend van het 
tv-programma Podium Witteman. Ook 
bekend van tv is De Vloer Op, in deze 
theaterversie haalt presentator en 

regisseur Peter de Baan alles uit het 
improvisatietalent van bekende 
acteurs. Het theatergezelschap Meneer 
Monster speelt dit seizoen de, bij 
kinderen zo geliefde, voorstelling over 
een kleine mol die wil weten wie er op 
zijn kop heeft gepoept. De maande-
lijkse serie Concert op Zondag biedt 
ook weer prachtige klassieke en 
wereldmuziek. Kijk op www.geester-
hage.nl of www.theaterkoningsduyn.
nl voor meer info en kaarten.

FUSE en De Vloer Op in Theater 
Koningsduyn Geesterhage

Een impressie van het seizoen 2021-2022 in Theater Koningsduyn Geesterhage. Afbeelding: aangeleverd

Castricum - De kabouters zijn weer 
terug zijn in de Tuin van Kapitein 
Rommel. De vrijwilligers vinden 
steeds meer sporen en er is een echt 
Kabouterpad ontstaan met leuke 
activiteiten voor de jeugd. Peuters en 
kleuters kunnen van maandag 18 tot 
en met vrijdag 22 oktober (herfstva-
kantie) tussen 09.30 en 16.30 uur 
langskomen met hun ouders/bege-
leiders. De toegangsprijs bedraagt 4 
euro per kind inclusief iets lekkers. 
De kinderen lenen een kaboutermuts 

gaan met rode kabouterwangetjes 
op ontdekkingstocht naar de kabou-
ters bij de paddenstoelen. Samen 
met hun (groot)ouders lopen ze een 
route waar ze kabouteropdrachten 
uitvoeren. Ze kunnen het bezoek 
afsluiten op het terras met lekkere 
kabouterpannenkoekjes. Tot ziens in 
de kaboutertuin schuin tegenover 
het NS-station in Castricum. 
Ga naar www.tuinvankapitein-
rommel.nl om te reserveren en 
betalen.

Kabouterpad in de Tuin van 
Kapitein Rommel is er weer

Castricum - Zaterdag 9 oktober van 
11.00 tot 12.00 uur komt Loes 
Riphagen bij boekhandel Laan aan 
de Burgemeester Mooijstraat 19 een 
workshop geven over haar prenten-
boek (van het jaar 2021): ‘Coco kan 
het!’ voor peuters en kleuters. Die 
middag van 14.00 tot 16.00 uur 
vertelt Tijs  van Marle over zijn 
nieuwe boek; ‘Knots!’ voor kinderen 
vanaf 7 jaar.

Loes Riphagen (1983) groeide op 
tussen de dieren op een boerderij in 
Oene, een klein dorp op de Veluwe. 
Samen met haar tweelingbroer vertrok 
ze naar Rotterdam om te studeren aan 
de Willem de Kooning Academie. Op 
dit moment woont en werkt Loes in 
Amsterdam. Ze debuteerde in 2008 
met haar boek Slaapkamernacht-
dieren. Met haar vrolijke en eigenwijze 
tekeningen valt ze op bij publiek, pers 
en jury’s.
Tijs Marle is scenarist, hij schrijft film-
scripts met een enorme productiesnel-
heid. Alleen al dit najaar zijn er drie 
premières. In oktober kwam Meester-
spion in de bioscoop, op 24 november 
de muziekfilm De zevende hemel en 
begin december volgt Mees Kees 
langs de lijn, de vierde boekverfilming 
rond de sympathieke stagiaire Kees, 
zijn klas en de strenge directrice Dreus. 
Sinds zijn afstuderen aan de Filmaca-
demie in 2002, heeft hij 32 bioscoop- 

en tv-films en -series (mede) 
geschreven, waaronder Verliefd op 
Ibiza, Zombibi, Spion van Oranje, 
Dummie de mummie en Van God Los.
Bette Westera schreef het Kinderboe-
kenweekgeschenk dit jaar en Mark 
Janssen maakte het Prentenboek van 
de Kinderboekenweek. De Kinderboe-
kenweek 2021 staat in het teken van 
Worden wat je wil, waarbij kinderen 
alle beroepen kunnen worden die ze 
willen en alvast kunnen dromen over 
later. Het Kinderboekenweekgeschenk 
wordt cadeau gedaan door de boek-
winkel tijdens de Kinderboekenweek 
bij aankoop van ten minste 12,50 euro 
aan kinderboeken. Het prentenboek is 
tijdens de Kinderboekenweek te koop 
voor 7,25 euro.

Kinderboekenweekfeest
vieren bij boekhandel Laan

Loes Riphagen met haar prentenboek 

‘Coco kan het’. Foto: aangeleverd
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 20.00 uur 

zaterdag 15.30 uur

dinsdag 20.45 uur 

woensdag 20.00 uur

Mijn vader is een vliegtuig
donderdag & vrijdag 19.30 uur 

zaterdag & zondag 15.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur

No Time To Die
zaterdag 20.00 uur

zondag 15.30 uur

Un Triomphe
zondag 20.00 uur

The Father
zondag 13.00 uur

Berend Botje

Programma 7 oktober t/m 13 oktober

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

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

(vanaf 14 jaar) verplicht!

Eva lijkt alles te hebben: een gezin, 
een succesvol bedrijf en het huis van 
haar dromen. Als haar moeder plot-
seling overlijdt, ontdekt ze dat haar 
leven bestaat uit leugens en 
geheimen. Eva wordt steeds 
angstiger en begint de grip op de 

werkelijkheid te verliezen. Als ze 
besluit contact op te nemen met 
haar vader die al meer dan dertig jaar 
in een psychiatrische inrichting 
verblijft, blijkt dat het begin van een 
onthutsende ontdekkingstocht naar 
het verleden.

Mijn vader is een vliegtuig

Berend Botje is een stoer meisje met 
een levendige fantasie. Zij is de 
jongste telg uit de mysterieuze kapi-
teinsfamilie Botje die verder bestaat 
uit vader Berend en opa Berend. De 
avonturen van de Botjes zijn zó 
bijzonder, dat niemand gelooft dat 

Berend Botje ze echt zijn gebeurd. Maar Berend 
weet wel beter. Als de stad in de ban 
raakt van een uitzonderlijk vogelei, is 
zij ervan overtuigd dat het om een 
Knoetel-ei gaat, dat alleen uitkomt 
op een verborgen eiland. Ze besluit 
de gewaagde tocht naar het eiland 
zelf te maken. Want voor Berend is 
niets onmogelijk!

In het najaar van 2018 zou Robert Long 75 jaar zijn geworden. Foto: aangeleverd
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Anna Dijkstra nomineerde deze beuk 
voor de titel ‘Boom van de Maand’ 
met de volgende motivatie: ,,Ik kwam 
deze veelstammige beuk tegen op 
een heuveltje in het PWN-natuurbos 
bij Duin en Bosch en was meteen 
onder de indruk van deze prachtige 
boom. De leeftijd van deze beuk 
wordt geschat op 70 à 90 jaar. Zijn 
indrukwekkende wortelstelsel is door 
de regen voor een deel bloot komen 
te liggen en toont waarom de beuk 
ook wel symbool staat voor stand-
vastigheid en zelfvertrouwen. Het 
bos waar deze beuk staat is door 

PWN in 2018 aangekocht en herbergt 
een grote diversiteit aan bomen. De 
natuur op het terrein heeft een 
beschermde status en sluit aan op 
andere gronden die beheerd worden 
door PWN.’’

Het Duin en Bosch-gebied is 
gebouwd op jonge duinen die vanaf 
de middeleeuwen boven de oude 
duinen zijn ontstaan. Het huidige 
terrein van Duin en Bosch was rond 
1900 eigendom van prinses Marie 
Von Wied, kleindochter van Koning 
Willem I en natuurliefhebster. Duin 

en Bosch werd in 1909 door de 
provincie Noord-Holland van haar 
gekocht om er een zogenaamd 
‘krankzinnigengesticht’ te bouwen. 
Waar het terrein eerst kaal duinland-
schap was, zijn er sindsdien rond de 
paviljoens vele bomen geplant met 
het oog op de rustgevende invloed 
op de patiënten. Van de vele pavil-
joens en bijgebouwen van het 
oorspronkelijke psychiatrische 
ziekenhuis wordt nu nog slechts een 
ouderenkliniek beheerd door GGZ 
Parnassia Groep. Andere gebouwen 
hebben een nieuwe bestemming 
gekregen en er zijn veel woningen 
gebouwd op het terrein. Desondanks 
oogt Duin en Bosch nog steeds als 
een park. Er staan veel oude en jonge 
bomen die daar sinds 1900 zijn 
geplant en opgegroeid.

Castricum - Elke maand wordt door Transitie Castricum de boom van de 
maand gekozen. Lezers van deze krant kunnen zelf hun favoriete boom 
hiervoor nomineren. Niet alleen de boom zelf, maar ook het verhaal 
erachter, is daarbij van belang. Na een korte zomerstop is de boom van 
de maand terug met deze maand de beuk.

Boom van de Maand: de beuk

De beuk in het PWN-natuurbos bij Duin en Bosch. Foto: Anna Dijkstra

Door Aart Tóth

Daar heeft werkelijk een metamorfose 
plaatsgevonden met een rigoureuze 
verbouwing: nieuwe puien, een 
nieuw dak en een vernieuwde frisse 
uitstraling. ,,Dat was geen overbodige 
luxe, want eigenlijk was dat al jaren 
dringend noodzakelijk”, zegt voor-

zitter Marjan Iskes. ,,Behalve de 
buitenkant is ook het interieur onder 
handen genomen, de werkzaam-
heden die we niet zelf konden doen, 
hebben we door lokale ondernemers 
laten uitvoeren, die allemaal bereid 
waren ons te sponsoren.”
,,Ook bij de tijdelijke huisvesting aan 
het Bakkerspleintje tijdens de verbou-

wing hadden wij niet te klagen over 
ondersteuning. Het winkelpand daar 
konden we voor minder geld huren 
dan normaal en door de plaatselijke 
kringloopwinkel werden onder 
andere kasten en lampen ter beschik-
king gesteld’’, vult Suzanne Jansen, 
secretaris van de wereldwinkel, aan. 
Intussen heeft burgemeester Toon 
Mans het geheel gerestylede onder-
komen van de wereldwinkel 
heropend. Het assortiment is aange-
vuld met onder meer prachtige 
houten nijlpaarden en giraffes van 
importeur Thatatha in verschillende 
groottes van 35 tot 75 cm, die een 
verrijking zijn in elk interieur.
Daar zit trouwens een prachtige prijs-
vraag aan vast. Betalende klanten 
mogen de hele maand oktober 
meedoen en het gewicht raden van 
de grote hippo die in de etalage staat. 
Aan het eind van de maand wordt 
een winnaar getrokken en die 
ontvangt een kleine hippo als prijs. 
Ook ontvangt iedere betalende klant 
een kleine attentie, zolang de voor-
raad strekt. Tot slot wil het bestuur 
van wereldwinkel Castricum het 
bestuur van VvE de Weere danken 
voor hun jarenlange inzet om de 
verbouwing te realiseren. En uiteraard 
hun dertig vrijwilligers, zonder wiens 
enthousiaste inzet de winkel niet 
draaiende gehouden kan worden.

Castricum - Een nadere uitleg wat de ‘Wereldwinkel’ is en de doelen 
erachter lijkt hier niet nodig. Hoofddoel is natuurlijk mensen in ontwik-
kelingslanden een beter bestaan te gunnen, door artikelen in te kopen 
tegen een ‘faire’ prijs. Fairtrade betekent een eerlijke prijs voor een 
eerlijk product. Vervolgens worden deze artikelen verkocht in onder 
andere wereldwinkel Castricum aan de C.F. Smeetslaan.

Wereldwinkel in nieuw jasje

De heropening van de Wereldwinkel werd verricht door burgemeester Toon Mans. 

Foto: aangeleverd

Castricum - Het is alweer bijna een 
jaar terug dat de panden van de 
vroegere sportwinkel en Stomerij 
Geesterduin leeg kwamen te 
staan. Reza Naderi, bekend van 
Reza Repair, wilde wat aan de 
leegstand doen, nam de stomerij, 
samen met zijn zus Ferozan over 
en bracht hier tevens een winkel 
in sport- en outdoorkleding 
onder.

Door Henk de Reus

Reza bevestigt dat telefoons, sport- 
en outdoorkleding en een stomerij 
op het eerste gezicht weinig met 
elkaar te maken hebben. ,,De over-
name is ingegeven door de handels-

geest in onze familie. Daarnaast 
wilde ik leegstand voorkomen, want 
daar heeft niemand belang bij. Het 
succes van Reza Repair heb ik te 
danken aan de Castricumse klanten-
kring. Dit biedt mij de mogelijkheid 
om op deze wijze iets terug te doen 
voor Castricum. In dit geval het 
voortzetten van de dienstverlening 
die anders verloren was gegaan. Zie 
het als een win-win situatie. Door 
Reza Sport en de stomerij onder één 
dak te brengen zijn de exploitatie-
kosten beter beheersbaar.” Reza 
Sport is een jong bedrijf dat aan een 
nieuw concept werkt. Op dit 
moment verkoopt het sport- en 
outdoorkleding van topmerken als 
Killtec, Riverstone en Lizard Sports.

Stomerij Geesterduin en Reza 
Sport nu samen onder één dak

Ferozan Naderi (midden) wijst klanten de weg. Foto: Henk de Reus

Castricum - Elke Castricummer die 
wel eens in Geesterduin winkelt 
kent Reza Repair en weet dat je 
hier je kapotte telefoon, tablet of 
laptop kunt laten repareren. Maar 
ook voor een nieuw of een refur-
bished toestel kun je er terecht. 
De klantenkring is zo toegenomen 
dat Reza moest uitzien naar een 
grotere ruimte. Afgelopen 
zaterdag verhuisde hij naar het 
vroegere pand van Belcompany.

Door Henk de Reus

Zelf schrijft Reza het succes van Reza 
Repair aan meerdere dingen toe. 
,,Mensen hoeven voor problemen 
met hun apparatuur niet naar Bever-
wijk of Alkmaar. Omdat we al vijftien 

jaar ervaring hebben met reparaties 
is er veel kennis opgebouwd. Hier-
door kunnen we kwaliteit leveren. 
We richten ons op meerdere merken 
en hebben een breed netwerk aan 
leveranciers. Door zelf in te kopen 
en te verkopen stellen we bij repara-
ties die wat langer duren een leen-
toestel ter beschikking.” Dit laatste is 
inderdaad een sterk punt waarmee 
Reza zich onderscheidt van anderen.

In het nieuwe pand heeft Reza meer 
ruimte voor bulkreparaties. Het 
assortiment blijft voorlopig 
ongewijzigd. 
Vanaf woensdag tot en met 
zaterdag krijgen klanten een korting 
van 5% op originele en 20% op niet 
originele accessoires.

Reza Repair betrekt nieuw pand 
in winkelcentrum Geesterduin

Reza Naderi (rechts) heeft zojuist zijn nieuwe winkel geopend. Foto: Henk de Reus
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Castricum - Nog eenmaal Castricum 
op z’n kop! Na de enige seizoenmarkt 
tot nu toe (19 september) zal het 
dorpshart wederom extra gaan 
bruisen. Dat begint met een verwen-
weekend op zondag 10 oktober met 
opnieuw een seizoenmarkt met nog 
meer uitbaters, vanwege het succes 
op 19 september. Ook daar weer 

volop aantrekkelijke aanbiedingen 
van plaatselijke ondernemers uit het 
dorpshart van Castricum. 
Duidelijk een andere seizoenmarkt 
dan voorheen, met veel hebbedin-
gentjes, vintage en nostalgie. Mede 
omdat de anderhalvemeterregel niet 
meer van toepassing is, meer kramen 
en meer bezoekers. Georganiseerd 

door het Ondernemersfonds. Een 
mooie kans om de wintercollecties te 
aanschouwen. 
Bij mooi weer ook nog even een 
terrasje pikken en nagenieten van de 
aangeschafte koopjes. Misschien 
zelfs een lunch of diner bij de plaat-
selijke horeca en de dag kan niet 
meer stuk. Tot 10 oktober!

Nog eenmaal verwennen op
10 oktober met seizoenmarkt

Ook voor kinderen genoeg te doen bij het Klanten-Verwen-Weekend. Foto: Aart Tóth

Vorige week dinsdag overleed onze 
plaatsgenoot Nic Jonker tijdens een 
vakantie in zijn geliefde Spanje. Vooral 
de oudere Castricummers hebben hem 
gekend als sportman en slager.
Nico Jonker werd geboren op 22 
november 1939 in Castricum en was 
het derde kind van het gezin van Jan 
Jonker en Agie de Wolf, dat bestond uit 
veertien kinderen, waarvan tien zoons.
Vader Jan nam in 1936 een slagerij over 
aan de Vinkebaan. Het pand werd in 
1942 door de Duitsers gevorderd en 
afgebroken. Na een evacuatie naar De 
Rijp keerde het gezin in 1947 terug 
naar Bakkum, waar de slagerij werd 
voortgezet aan de Bakkummerstraat.
Nic was ook jarenlang werkzaam in de 
zaak en zette later verschillende slage-
rijen op voor de hotels van Van der 
Valk.
Net als bijna alle Jonkertjes kon Nic 
goed voetballen. Hij maakte deel uit 
van het kampioensteam van Vitesse ’22 

in 1959 en speelde daarna betaald 
voetbal bij achtereenvolgens Haarlem 
en Telstar. Ondertussen trouwde hij in 
1957 met Thea Stuifbergen. Zij was zijn 
grote liefde tot haar overlijden in 
november 2016. Nic en Thea hebben 
sinds hun huwelijk in de Jan Hobergs-
traat gewoond en kregen drie zoons en 
zes kleinkinderen. Nic was een echte 
familieman en organiseerde regelmatig 
voor alle nazaten uitstapjes of reisjes 
naar het buitenland. Hij voelde zich 
ook nauw betrokken bij de kinderte-
huizen van Lies Vink in Nepal  en reisde 
twee keer naar Kathmandu om zijn 
geadopteerde zoon Krishna te 
ontmoeten.
Behalve voetbal waren er nog meer 
sporten die Nic graag beoefende. In de 
eerste plaats was dat tennis, waarin hij 
tot het laatst toe bij TVC actief was. 
Ook ontdekte hij de golfsport en was 
regelmatig te vinden op de baan in 
Spaarnwoude. Verder beleefde hij veel 
plezier aan het biljarten en bridgen. 
Zijn grootste passie van de laatste vijf-
entwintig jaar was echter het zingen bij 
het Shanty- en Folksongkoor De Skul-
pers. Geen oefenavond of optreden 
sloeg Nic over en daarnaast droeg hij 
zijn steentje bij aan het werven van 
sponsors. Eind augustus werd hij op 
het Schulpersplein in Bakkum nog 
bedankt als initiatiefnemer van de 
totstandkoming van het Schelpenvis-
sersbeeld dat werd onthuld.
We zullen Nic Jonker herinneren als 
iemand die volop genoot van het leven 
en er alles uithaalde. Hij zei wel eens: 
,,Er zijn zoveel leuke dingen die ik op 
een dag zou willen doen, maar ik moet 
gewoon kiezen.” Op 28 september 
werd die keuze hem ontnomen en 
kwam er er een abrupt einde aan een 
boeiend bestaan van een markante 
Castricummer. Hij rust in vrede.

  
                                                    Hans Boot

In memoriam
Nic Jonker 1939-2021

Nic Jonker op het voetbalveld. 

Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Esther, van huis uit cosmetisch huid-
specialiste, heeft intussen een erva-
ring van ruim 23 jaar opgebouwd in 
Beverwijk en Assendelft, met de 
nodige diploma’s en certificaten. Je 
kunt er terecht voor behandelingen 
op verschillende vlakken wat betreft 
er beter uit te zien en je daarbij lekker 
te voelen. Het is een verwenbehande-
ling als je komt voor een permanente 
make-up, laseren, gezichtsbehande-
lingen, henna brows, plasma pen, 
dreads, medische/chemische 
peelings, epileren/verven of 
cryolipolyse.
Het is eigenlijk een stukje ‘totale 
verwennerij’ als je bij Esther binnen-
loopt, waarbij meteen je mond open-
valt van de geweldige indrukken die 
je wat betreft inrichting opdoet. Tot in 
de puntjes verzorgd en datzelfde laat 
ze ook zien als je een van haar boven-
genoemde behandelingen onder-
gaat. Al nieuwsgierig geworden? Kijk 
dan alvast op www.esspeciallyforyou.
nl en verruim je blik. Nog nieuwsgie-
riger maak je meteen een afspraak via 
06 28705180 of per e-mail (info@
esspeciallyforyou.nl).

Je kunt er eigenlijk niet omheen; een 
verfrissing/verfijning van de huid 
door o.a. een schoonheidsbehande-
ling, prachtige permanente make-up 

wenkbrauwen, eyeliners of lippen. 
Een verkeerd geplaatste tatoeage van 
ex-vriend of -vriendin weglaseren 
behoort ook tot de mogelijkheden. 

Esther kijkt ernaar en bepaalt samen 
met jou een behandelingsplan. 
Daarbij is de drive van Esther: ,,Dat ik 
iedereen MOOI met een glimlach de 
deur uit kan laten gaan.” Niets te veel 
gezegd volgens ons, dus welkom bij 
‘Es-Specially For You’. Trouwens, er is 
ook nog een geweldige openings-
actie met 10% korting bij permanente 
make-up tot 16 oktober. Vanaf 5 
oktober ben je welkom!

Es-specially laat de 
schoonheid stralen voor jou
Castricum - Je hoeft je niet af te vragen waar ze in gespecialiseerd zijn als 
je de splinternieuwe shop aan het Bakkerspleintje 1 binnenloopt. De 
uitstraling van eigenaresse Esther Jansen zegt al genoeg. Net als de 
winkel en behandelruimtes; allemaal extreem gezellig, proper en rustge-
vend. Een opsteker voor het Bakkerspleintje en zeker voor heel Castricum 
en omgeving.

Esther Jansen (links) en Jolanda Curly. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

De Castricummer staat al jaren bol van de problemen met het verkeer in 
Castricum. Maar wordt het ondertussen niet eens tijd om het werkelijke 
probleem te erkennen. Ik geef toe dat dat probleem niet vandaag of 
morgen op te lossen is, maar als we er eens over communiceren en 
erkennen dat de oorzaak van alle problemen die onze samenleving nu 
heeft hieraan ten grondslag ligt. Dan denk ik aan het huizentekort, lucht-
verontreiniging, verkeersagressie, fileproblemen, overvolle treinen, 
opvang gebrek voor asielzoekers, irritaties in toeristensteden, achteruit-
gang van de natuur en zo kun je een lijst van vele pagina’s maken.

Al in 1976 maakte onze koningin bekend dat Nederland vol is. Er waren 
aantrekkelijke regelingen om te emigreren in het leven geroepen. Onder-
tussen waagt geen politicus het meer om hier ook maar iets over te 
zeggen en blijft Nederland maar voller worden. Als er teveel van een soort 
is, worden er vanzelf minder geboren. Zijn er te weinig dan planten ze zich 
gewoon wat sneller voort om niet uit te sterven. Er is echter één soort die 
hier maling aan heeft en zich ongebreideld blijft voortplanten. De mens! 
Op school heeft de mens geleerd dat om welvaart te verkrijgen groei 
nodig is. Echter dat daar grenzen aan zijn is niet geleerd. Dat moment is nu 
bereikt en dat kun je zien aan de stijgende prijzen. Het leven begint steeds 
duurder te worden (huizen, gas, elektriciteit en voedsel). Fietsers gaan al 
niet meer op zondag hun rondje rijden omdat het te druk wordt op het 
fietspad en er staat dagelijks file op de Soomerwegh.

Ik begrijp dat niet iedereen op deze manier naar deze problematiek kijkt, 
maar ik denk dat een ommekeer hoog nodig is als we de kwaliteit van 
leven niet verder willen degraderen. De reden waarom ik dit schrijf is dat ik 
reactie wil krijgen en dat mensen gaan nadenken over hoe we
verder moeten in onze samenleving. Doorgaan met extra asfalt leggen? Of 
heel andere oplossingen bedenken?

Een bezorgde burger van Castricum

Verkeersproblemen in Castricum of niet?



Ook kinderen zijn van harte welkom, want de kapsters Paola en Roxane zijn erop getraind om 
ze op speelse wijze te knippen en modelleren. Bel 0251 730469 voor het maken van een 
afspraak of kom gewoon langs dinsdag tot en met 
zaterdag vanaf 09.00 uur.  Kijk op www.paolaskap-
salon.nl voor uitgebreide informatie. De winnaar 
van onze puzzel mag plaatsnemen in de kappers-
stoel voor wassen, knippen en föhnen ter waarde 
van 34 euro!

en nie e co pe o   it ende i li t  
een pro leem ij aola  ap alon

Bij Paola’s Kapsalon aan de Burgemeester Mooijstraat 24c (onder Pilkes Fietsen) kunnen 
zowel dames als heren terecht voor alle gangbare behandelingen. Een nieuwe coupe, van 
klassiek tot modern? Flitsende highlights of balayage? Het is allemaal geen probleem! 

Mail de oplossing voor woensdag 13 oktober naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Paola (links) en Roxane in de kapsalon. Foto: Aart Tóth
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. dagboekschrijver op internet; 7. blauwe edel-
steen; 12. anticonceptiemiddel; 13. poolbedekking; 14. haar-
krul; 15. Nederlandse spoorwegen (afk.); 17. ver gevorderd in
tijd; 19. strook; 21. sequens (afk.); 22. marmelade; 24. onbe-
stuurbaar; 27. griepje; 28. Duits automerk; 30. deel van een
vis; 31. lidwoord; 32. draadloos internet; 33. duinvallei; 35.
mouwloos mannenvestje; 37. rivier in Engeland; 38. water-
sporter; 41. plechtige belofte; 42. wijnfles van twee liter; 44.
Schotse familiestam; 46. onbeschaafd en grof; 47. familietwist;
48. gemengde balsport; 49. nijlreiger; 50. voorgerecht; 52. zui-
velproduct; 54. achterste in een reeks; 56. duw of por; 58. zil-
verachtig metaal; 61. snijwerktuig; 62. gelegenheid tot over-
nachten; 64. schrijfgerei; 65. knevel; 67. explosieven
opruimingsdienst (afk.); 68. onderricht; 70. maatstaf (regel);
72. bloeiwijze; 73. moeizaam werken; 76. koeienmaag; 77.
gewicht (afk.); 78. Turkse anijswijn; 79. inlandse dakbedek-
king; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. projectieplaatje;
83. dopheide; 84. vlaktemaat; 86. bekwaam door ondervin-
ding; 87. schappelijk (goed).

Verticaal 1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet;
4. hard doorschijnend materiaal; 5. koets (landauer); 6. berg-
geel; 7. vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloeistoffen; 9.
zuigspeen; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis
(lijkzang); 16. vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20.
geologisch tijdperk; 21. mislukking (strop); 23. honingdrank;
25. statenbond (alliantie); 26. verdriet; 27. gewiekst; 29. Engel-
se stad; 32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. vis-
sersgerei; 37. waterkering; 39. gezongen toneelspel; 40. zich-
zelf voortstuwend projectiel; 42. maalinrichting; 43.
uitscheidingproduct van de nieren; 45. deel van een voetbal-
schoen; 46. jong dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 53. deel
van het gelaat; 54. Italiaans laagjesgerecht; 55. god van de
liefde; 56. afgesneden stuk gras (plag); 57. ver (in samenst.);
59. oud paard; 60. Brussels bier; 62. gras oogsten; 63. onder-
wijzer; 66. grappenmaker; 67. ieder; 69. tennisterm; 71. gym-
nastiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reisje; 75. verbinding tus-
sen stukken stof; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenst.); 82.
deo volente (afk.); 85. oude lengtemaat.
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Castricum - We bouwden Nederland 
na de oorlog weer op. Met de Mars-
hallhulp lukte dat, maar het ging niet 
snel. Veel mensen in ons land 
besloten te emigreren om een betere 
toekomst te krijgen. Ze gingen naar 
de landen waar Engels werd 
gesproken en eerlijk gezegd waren 
de meesten daar niet klaar voor. Wie 
zich in het nieuwe land welkom 
voelde en snel kon aansluiten, had 
geluk. 
Ook vanuit Castricum, Limmen en 
Akersloot hebben velen het risico 
genomen en stapten in een vliegtuig 
of op de boot. Willen ze nog steeds 
pindakaas, stroopwafels, chocolade-
hagel en drop? De achterblijvers 
sturen dat en wij willen graag de 
verhalen lezen over de emigranten of 
de beelden zien van hun leven in de 
nieuwe omgeving. Hebben ze werk, 

gaan de kinderen naar school, hoe 
wonen ze? Daarom heeft de werk-
groep Oud-Castricum het plan 
opgevat om in januari een tentoon-
stelling te maken over het onder-
werp emigratie. We zullen foto’s zien 
en misschien een �lm. Met tekst 
daarbij natuurlijk. 
De commissie die de tentoonstelling 
voorbereidt vraagt u materiaal ter 
beschikking te stellen om dat voor 
iedereen duidelijk te maken. Dat 
kunnen zijn foto’s (afscheid op 
Schiphol of Rotterdam, familiebijeen-
komsten), adressen van geëmi-
greerde Castricummers en vooral 
zoekt men mensen die verhalen 
kunnen vertellen. 
Kunt u ons helpen? U kunt de taak-
groep van Oud-Castricum per e-mail 
(tentoonstelling@oud-castricum.nl) 
bereiken.

Emigratie, een tentoonstelling

Regio - Op zondag 10 oktober is er 
weer een gratis wandelexcursie met 
gids naar een icoonlocatie in het 
Oer-IJ-gebied, nu bij Egmond. 
Onderwerp deze keer: de Late 
Middeleeuwen (1050-1500). 

Het Oer-IJ-gebied stond toen vol 
kastelen en burchten. Tegen wie 
moesten de bewoners zich 
beschermen? Wat is er van al die 
verdedigingsweken nog te zien? 
Welke rol speelden de kerk en de 
edellieden? De startlocatie is Huys 
Egmont aan de Slotweg 46-48 in 
Egmond aan den Hoef. 

De groep vertrekt om 10.00 uur 
voor een wandeling van ongeveer 
twee uur. Kijk op www.oerij.eu voor 
meer informatie en inschrijven.

Wandelexcursie over 
verdwenen kastelen

In deze regio stonden vroeger veel kastelen en burchten. Foto: aangeleverd

Paola’s
kapsalon







18 inderegio.nl • 6 oktober 2021NIEUWS

Door Henk de Reus

Zes generaties vrachtrijderij
Het boek beschrijft de geschiedenis 
van zes generaties vrachtrijders 
vanaf 1888 tot heden. Naast de feite-
lijke ontwikkelingen binnen het 
familiebedrijf beschrijft het tweetal 
de lef van de ondernemers om weg 
te gaan uit de vertrouwde omgeving 
op zoek naar verbetering van het 
bestaan, hun doorzettingsvermogen, 
het nemen van initiatief en het 
starten van een eigen bedrijf. In het 
boek gaat het ook over de rol van de 
vrouwen die het mogelijk maakten 
dat hun mannen de stappen namen 
die noodzakelijk waren. Zij gaven 
soms een doorslaggevende wending 
aan de geschiedenis van De Wit in de 
vrachtrijderij. Ook komen de 
verschillen tussen de broers, hun 
besluit om te gaan samenwerken, 
maar ook de aanleiding om uiteinde-
lijk toch weer een eigen weg te gaan 
aan bod. Hierdoor kwamen familie-
banden onder druk te staan. Het 

boek en de film bieden een mooi 
portret van een aantal bedrijven en 
een bedrijfstak, hun dynamiek en 
creativiteit. Het geeft ook een tijds-
beeld van de economische en maat-
schappelijke ontwikkelingen van de 
negentiende eeuw tot nu toe. Zowel 
in het boek als in de film zijn meer-
dere interviews opgenomen.

Waarom een boek?
Aad de Wit legt het als volgt uit. 
,,Mijn vader, Arie de Wit, overleed in 
2004. Zijn opgetekende memories 
vormden zijn legacy. Ik besefte dat 
mensen van mijn generatie nog 
verhalen over hun ouders kunnen 
vastleggen. Mijn broer Rob, die een 
actieve rol in de vrachtrijderij 
vervulde, is al overleden en zijn 
verhaal kan dus niet meer worden 
opgetekend. Bovendien ligt er een 
interessante geschiedenis van een 
klein vrachtbedrijf dat groeit en 
bloeit, maar na ruim een kwarteeuw 
wordt opgesplitst in vier bedrijven 
met elk hun eigen historie. Het mate-

riaal dat we voor Werkgroep Oud 
Castricum hadden vergaard paste 
niet allemaal in het jaarboek. 
Daarom besloten we een boek te 
schrijven. Het schrijfwerk namen Ton 
Stuifbergen en ik voor onze reke-
ning. De bijdrage en de inzet van 
mijn neef Fred de Wit was onont-
beerlijk bij de totstandkoming van 
het boek. Hij heeft immers zelf in het 
bedrijf gewerkt.

Omvang project
Ton Stuifbergen: ,,Tussen de opge-
diepte stukken bevindt zich histo-
risch filmmateriaal, dat uniek te 
noemen is. Het was vooral Fred die 
met het idee kwam om ook een film 
te maken. Hiervoor legden we 
contact met Anton Visser van Film-
boer Producties. Vanwege de 
omvang van het project vroegen we 
Stichting KIST, waarvan Aad secre-
taris is, om dit onder haar hoede te 
nemen. De stichting heeft veel erva-
ring met culturele, historische en 
educatieve projecten. Naast de zake-

lijke kant van het bedrijf komt, zowel 
in de film als in het boek, ook de 
maatschappelijke betrokkenheid van 
het bedrijf aan de orde. Het waren 
allemaal mensen uit het dorp en zij 
hadden hier een binding mee.” Hij 
vertelt dat het soms lastig was om 
aan informatie te komen. ,,We waren 
bijvoorbeeld op zoek naar gegevens 
over Arie Bresijn, een vroegere werk-
nemer die in Rotterdam heel veel 
werk voor De Wit verrichtte. We 
vonden geen enkel aanknopings-
punt. Via Internet kwamen we achter 
de naam van de krant ‘Oud 
Rotterdam’, die de historie van de 
stad belicht. We plaatsten hier een 
oproep in. Binnen een week kregen 
we vijf reacties, waaronder die van 
de dochter van Arie. Ze was inmid-
dels zelf bijna 100 jaar.’’

Bakens verzetten
Fred de Wit maakte met zijn twee 
broers en twee zussen deel uit van 
de ondernemersfamilie. Fred was tot 
2001 directeur van De Wit Verhui-
zingen. Hij weet als geen ander wat 

het ondernemerschap vraagt. ,,Het 
zit ons in de genen. Als ondernemer 
moet je lef hebben, risico’s durven 
nemen, creatief en flexibel zijn. Ook 
moet je vooruitdenken, met teleur-
stellingen kunnen omgaan en de 
bakens op tijd verzetten. Dit laatste 
deden wij bijvoorbeeld toen de 
bodeactiviteiten na verloop van tijd 
in een neerwaartse spiraal terecht 
kwamen. We legden ons toe op 
internationaal geconditioneerd 
transport dat in die tijd in de lift zat. 
Dit bleek een gouden greep. Toen 
het in de jaren ’90, door concurrentie 
uit zuid en oost Europa, lastig werd 
om het hoofd boven water te 
houden bouwden we een loods in 

Castricum en legden wij ons toe op 
opslaan en verhuizen.” Het Castri-
cumse bedrijf bestaat nog steeds 
onder dezelfde naam, maar met een 
andere directeur.

Presentatie en verkoop
De film en het boek met meer dan 
160 historische foto’s wordt op 8 
oktober voor genodigden gepresen-
teerd. Voor een groter publiek zijn er 
twee gratis filmvertoningen op 
zondag 10 oktober om half twee en 
half vier in ‘De Duynkant’, het 
gebouw van Oud-Castricum aan de 
Geversweg. Een coronatoegangsbe-
wijs is dan wel een vereiste. Er zijn 
vijftig zitplaatsen en vol-is-vol. 
Het 220 pagina´s tellende boek 
(inclusief een link naar de film) kost 
29,50 euro en is verkrijgbaar voor, 
tijdens en na de filmvertoningen en 
verder bij Boekhandel Laan in 
Castricum.

Castricum - Onlangs verschenen een boek en een film met de titel ‘De Wit in de vrachtrijderij’. De auteurs van het 
boek zijn Aad de Wit en Ton Stuifbergen. Het idee voor een film komt van Fred de Wit. Boek en film kunnen 
worden gezien als een vervolg op het jaarboek 2016 van Werkgroep Oud Castricum, waarin uitgebreid 
aandacht werd besteed aan het familiebedrijf.

Boe  en film e it in de vrac trijderij

De geschiedenis van De Wit Vrachtrijderij in beeld. Van links naar rechts: Aad de Wit, Fred de Wit en Ton Stuifbergen. 

Foto: Henk de Reus

Het wagenpark van Gebr. De Wit voor het pand Mient 41-43 (1937). 

Repro: archief familie De Wit

Fred de Wit voor twee 

DAF-vrachtauto’s (1986). 

Repro: archief Fred de Wit

Verhuizing van BN’er Henny Huisman naar Bakkum. Links Fred de Wit, rechts Henny 

Huisman. Repro: archief Fred de Wit

Reclame-advertentie uit 1948. Repro: archief familie De Wit

Het boek ‘De Wit in de Vrachtrijderij’ 

Foto: Henk de Reus
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Er zullen twee bubbels gevormd 
worden: een binnen- en een buiten-
bubbel. Dat wil zeggen dat zowel 
voor de zaal als voor buiten, los van 
elkaar, online entreebewijzen dienen 
te worden gekocht. 

Om binnen te kunnen komen zijn de 
volgende spelregels van kracht:
- Je bent 18 of ouder
- Je bent in het bezit van een 

entreekaart
- Je hebt een geldige coronacheck 

QR-code in combinatie met 
legitimatiebewijs

- De bubbel verlaten betekent dat je 
niet meer terug kan in dezelfde 
bubbel

Het team van Fase Fier zorgt voor 

een goede controle, zodat iedereen 
zich veilig voelt. Er staat een leuke 
line-up met afwisselende optredens 
gepland. ,,We begrijpen dat we een 
heleboel trouwe gasten hebben 
moeten teleurstellen, doordat de 
kaarten voor zondag al heel snel 
waren uitverkocht, met name voor 
buiten. Wij hadden het ook graag 
allemaal anders voor jullie willen 
organiseren, alleen gaat dat dit jaar 
nu eenmaal niet. Wij zijn heel blij dat 
we in ieder geval weer een ‘kleinere’ 
kermis kunnen en mogen vieren met 
de inwoners van Castricum en 
omstreken. Team Fase Fier heeft er 
zin in om er een feest van te maken 
samen met jullie. Hopelijk is het 
volgend jaar weer zoals jullie gewend 
zijn!’’

Hotel Fase Fier organiseert 
kermis in aangepast jasje
Bakkum - Vorig jaar was er helaas geen kermis, dit jaar gelukkig wel. 
Echter, de kermis op 9 en 10 oktober in Hotel Fase Fier is noodzakelijker-
wijs in een andere vorm gegoten door de overheidsmaatregelen. Om de 
vergunningen voor de kermis rond te kunnen krijgen is dit jaar een 
beperkt aantal bezoekers toegestaan.

Door Henk de Reus

Leuke setting
Jongerenwerker Romy Vlaar (25) legt 
uit hoe het idee van de bijeenkom-
sten is ontstaan. ,,Het verzoek kwam 
destijds vanuit het Sociaal Team. Men 
signaleerde dat hier vraag naar was. 
Meer jongeren met autisme zouden 
wel vaker iets willen doen, maar daar 
was toen nog geen mogelijkheid 
voor. Mijn collega Kim Stolk en ik zijn 
dit project toen vanuit het jongeren-
werk gestart. Het doel van deze 
bijeenkomsten is dat jongeren 
samen iets leuks kunnen doen in een 

setting die rekening houdt met hun 
bijzondere behoeften. Daar kunnen 
ze andere jongeren leren kennen en 
eventueel vriendschappen sluiten. 
Elke maand doen mijn collega Kim 
en ik iets leuks met de jongeren. 
Hierbij mogen ze zelf ideeën 
inbrengen en wij kijken dan of deze 
te realiseren zijn.”

Romy en Kim proberen met de doel-
groep in contact te komen door 
informatie over de bijeenkomsten te 
delen op middelbare scholen, op de 
website van Stichting Welzijn en op 
social media. Romy: ,,De resultaten 
tot nu toe zijn bemoedigend. Als 
jongeren eenmaal bij de bijeenkom-
sten zijn merken ze dat het helemaal 
niet zo spannend is. Sinds 1919 is er 
een leuke groep ontstaan. Men ziet 

elkaar elke maand, maar buiten de 
bijeenkomsten zien en spreken een 
aantal deelnemers elkaar ook.”

In wat voor opzicht verschilt dit 
project met dat van Join Us? Romy: 
,,In sommige gevallen past een 
jongere bij beide projecten. Bij de 
bijeenkomsten voor jongeren met 
autisme ligt er alleen niet de druk om 
aan persoonlijke doelen te werken. 
Iedereen is welkom, ook als al duide-
lijk is dat je nooit erg sociaal vaardig 
zult worden of wanneer je die wens 
niet zo hebt.”

Beter leren kennen
Deelnemer Jasper (22) vertelt dat hij 
vroeger met eenzaamheid kampte 
en het moeilijk vond om contact met 
anderen te leggen en om contacten 
in stand te houden. ,,Vóór dit project 
ben ik al eens op een sportclub 
gegaan in de hoop hier wat 
contacten op te doen. Ik werd hierin 
teleurgesteld. Ik kwam er (waar-
schijnlijk door mijn autisme) pas laat 
achter hoe belangrijk het is om 
anderen beter te leren kennen en te 
zoeken naar mensen waarmee je 
echt vrienden kunt worden. Een 
lange tijd trok ik op met mensen uit 
mijn klas. Totdat ik in een nieuwe klas 
met andere leerlingen terecht kwam 
en de oude contacten losliet. Ik 
snapte niet dat je er zelf actief voor 
moet zorgen dat je de oude 

contacten ook buiten school/werk/
sport moet blijven opzoeken.”

Misplaatst vooroordeel
Jasper neemt sinds 2019 aan de 
bijeenkomsten deel. Hij ervaarde 
geen drempel omdat hij al bekend 
was met de locatie (Discovery). Hier 
was hij tijdens zijn basisschoolpe-
riode al enkele keren geweest. 
Jasper: ,,Maar ik had natuurlijk geen 
idee wie ik zou ontmoeten. Ik had 
een vrij stereotype beeld in mijn 
hoofd van de mensen die ik er moge-
lijk zou treffen. Ik verwachtte dat 
men de hele tijd rare dingen zou 
roepen, personen die de hele tijd aan 
je willen zitten of mensen die bij elke 
prikkel van slag zouden zijn. De 
werkelijkheid is dat de deelnemers 
normale mensen zijn van wie je 
nauwelijks zou zeggen dat er iets 
met ze is. Met een aantal deelnemers 
spreek ik buiten de bijeenkomsten af. 
We gaan dan chillen, telkens weer bij 
een ander thuis.”

Jasper geniet van de bijeenkomsten 
en de leuke activiteiten die er plaats-
vinden. ,,Je hoeft geen huiswerk te 
maken of lastige opdrachten te 
maken. Hoe vaker je komt hoe groter 
de kans dat je de anderen beter leert 
kennen. Het is ook leuk omdat 
iedereen er met hetzelfde doel is. 
Soms zijn er activiteiten waar ik niet 
zoveel mee heb, maar dan kom ik 
gewoon voor de mensen. Zeker als je 
in Castricum woont is Discovery 
super makkelijk te bereiken, direct 
naast het station.

Er is ruimte voor nieuwe deelnemers 
en je hoeft niet speciaal in Castricum 
te wonen. Men kan zich via jongeren-
werk@welzijncastricum.nl 
aanmelden.

Castricum - Sinds 2019 organiseert Stichting Welzijn Castricum maande-
lijkse bijeenkomsten voor jongeren met autisme. Het is een laagdrempe-
lige manier om met elkaar in contact te komen, samen leuke dingen te 
doen en vriendschappen te sluiten. De groepsgrootte die inmiddels is 
ontstaan toont aan dat het initiatief in een behoefte voorziet.

Bijeenkomsten voor autistische jongeren

Romy Vlaar: ,,Als jongeren eenmaal bij de bijeenkomsten zijn merken ze dat het 

helemaal niet zo spannend is.” Foto: Henk de Reus

Castricum - PTF By Bas opent 
zaterdag 9 oktober om 10.00 uur 
feestelijk haar deuren. De kleinscha-
lige privé gym is gevestigd aan de 
Dorpsstraat 92. Je bent van harte 
welkom om dit moment met de initi-
atiefnemers mee te vieren. Er is een 
hapje/drankje, tijd om rustig rond te 
kijken en vragen te stellen. 

Investeer in je lichaam
Of je nu wilt afvallen, sterker wilt 
worden, aan het herstellen bent van 
een blessure of gewoon fit wilt 

blijven. In de nieuwe kleinschalige 
privé gym aan de Dorpsstraat kan 
het allemaal. De trainingen zijn altijd 
op afspraak. Daardoor heb je elke 
week weer een stok achter de deur 
en train je nooit met meer dan zes 
personen tegelijk. De ruimte heeft 
een huiselijke sfeer en houdt zich ver 
weg van het ‘haltergehalte’. Dat bete-
kent natuurlijk niet dat er niet hard 
wordt gewerkt. ,,Binnen de commu-
nity zijn er altijd wel mensen waar je 
mee kunt trainen en samen tillen we 
elkaar naar een hoger niveau.’’

Nieuwe kleinschalige privé gym
Malou Zoontjes en Bastiaan Scholten van PTF by Bas. Foto: Lesley Wenting

Door Ans Pelzer

Cathelijn woont in Castricum met 
haar zoon van negen weken. Eerder 
was ze ook actief in de lokale poli-
tiek. Ze werkt als beleidsadviseur bij 
Federatie van Woningcorporaties in 
Amsterdam. Haar schrijfwerk 
beschrijft ze zelf als schilderen met 
woorden: ,,Ik word er gelukkig van 
en kan er mijn fantasie in kwijt, 
zeker als ik dingen kan uitver-
groten.’’ Vaker moest ik spontaan en 
hardop lachen bij de verhalen. Al na 
een alinea zat ik helemaal in die 
verhalen. Ik zie de taferelen bijna als 
in een film voor me. Herkenbaar die 
verhalen? Ja, zeker! Bijvoorbeeld de 
vergadering waarin Vera plannen 
presenteert en steeds onderbroken 
wordt door haar manager die haar 
verhaal overneemt. Vera grijpt in 
met haar handen in de zij en neemt 
de regie terug. Of Annabel die 
vastzit in een moeizaam huwelijk 
en er tijdens een groot feest ter ere 

van haar verjaardag genoeg van 
heeft.
Sterke vrouwen die op enig 
moment het heft in eigen handen 
nemen én kwetsbare vrouwen ook. 
Met te veel drank op iets doen wat 
ze nuchter nooit zouden doen. 
Kwetsbaar door hun liefde voor 
mannen én vrouwen en daarin 
geraakt worden. De verhalen zijn 
met nuance en oog voor details 
geschreven. Wanneer ik alle 
verhalen gelezen heb wil ik nog 
maar één ding: schrijf meer en 
graag ook een roman opdat ik de 
verdere ontwikkeling van de perso-
nages kan volgen en nog langer 
kan verblijven in de sferen die 
opgeroepen worden. ,,Ieder verhaal 
is een boek waard en wie weet wat 
er nog komt.” De hoofdpersonen 
zijn steeds vrouwen. Is het daarom 
een vrouwenboek? Zouden de 
hoofdpersonen ook mannen 
kunnen zijn? In het ene verhaal wel 
en in het andere beslist niet. 

Noemen we een boek dat door een 
man geschreven is en met manne-
lijke hoofdpersonen een mannen-
boek? Lezen die verhalenbundel 
van Cathelijn!
Te bestellen bij de boekhandel (ISBN 
978 94 932 4509 9).

Castricum - Zaterdag presenteerde Cathelijn Groot haar verhalenbundel 
bij boekhandel Laan. De bijeenkomst werd druk bezocht. Cathelijn las 
wat stukjes voor, maar naar het onverwachte slot van een paar verhalen 
mochten de toehoorders raden. Op de vraag of haar boek autobiogra-
fisch is zegt Cathelijn: ,,Het is altijd fictie en soms vinden verhalen een 
oorsprong in de werkelijkheid, maar met schrijven dramatiseer je. Anders 
zou je een saai boek krijgen.’’ Waar de verhalen over gaan? ,,Over het 
leven en dingen waar je van droomt en die soms misgaan.”

Verrassend verhalendebuut 
‘Kanzen’ van Cathelijn Groot

Cathelijn Groot liet haar toehoorders 

raden naar de afloop van haar 

verhalen. Zelf lezen dus! 

Foto: Ans Pelzer

Castricum - De werkgroep 
Castricum-Ethiopië organiseert een 
Ethiopische maaltijd op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 oktober vanaf 18.00 uur. 
De maaltijden vinden plaats in het 
parochiecentrum naast de St. Pancra-
tiuskerk aan de Dorpsstraat 113. De 
kosten voor deelname bedragen 25 
euro.
Een Ethiopische maaltijd bestaat uit 
een injerra, een soort pannenkoek, 
met daarop een vulling van groente, 
kruiden en vlees of linzen. De vulling 
wordt met de hand gegeten, met 
behulp van een afgescheurd stukje 
pannenkoek. Een hele sport, maar 
goed te doen (en desnoods zijn ook 
nog wel een mes en vork beschik-

baar). En belangrijker: het smaakt 
prima!
De werkgroep coördineert een 
project dat beoogt 150 kinderen uit 
een van de armste wijken van Addis 
Abeba naar school te kunnen laten 
gaan. In de loop van de tijd is hier 
een lunch- en ontbijtproject bij 
gekomen. Met een lege maag kun je 
niet leren! Sinds enkele jaren heeft 
de organisatie daarnaast een micro-
kredietproject. Dit loopt heel goed.

Deelnemers aan de maaltijd dienen 
zich vóór 11 oktober aan te melden 
per e-mail (info@castricumvoorethi-
opie.nl) of telefonisch bij Lia Hoog-
eland (0251 656100).

Benefietmaaltijd voor project 
werkgroep Castricum-Ethiopië
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Een gevolg van de afsluiting Dorpsstraat is dat mijn straat de Prinses 
Beatrixstraat een snelweg is geworden waar het verkeer de hele dag door 
heen raast met een behoorlijke snelheid. Er is zo goed als geen enkel 
moment van rust meer. De aanbevolen route Kleibroek en Oranjelaan 
wordt helemaal niet genomen door het doorgaande verkeer. Zeer 
verbaasd was ik om te ontdekken dat dit ook helemaal niet met borden 
wordt aangegeven! Dit is een bewuste keuze van de gemeente, ook gezien 
de nieuwe borden, die wel geplaatst zijn: een groot bord in de Prinses 
Beatrixstraat en de Ruiterweg om aan te geven waar er geparkeerd kan 
worden voor het centrum en waar voor winkelcentrum Geesterduin. Deze 
hele pilot is geheel ten faveure van  een handjevol ondernemers, aan de 
bewoners (en dat zijn er heel wat meer) wordt niet gedacht. Wij wonen hier 
24/7 de hele week. Bezoekers van het dorpscentrum zijn er maar voor een 
uurtje of zo en op maar een paar momenten in de week. Denk eens na, 
gemeente en laat u niet voor het karretje spannen van de ondernemers.

José van der Laan

Afsluiting Dorpsstraat

De scheiding snel en goed regelen. 
Veel van mijn cliënten hebben deze 
wens. Het gewoon zakelijk houden en 
het niet meer hebben over emoties. 
Toch blijkt aan tafel vaak dat een van 
de partners boos of juist ontzettend 
verdrietig wordt, waardoor het 
voeren van een zakelijk gesprek over 
bijvoorbeeld het verdelen van vermogen 
of alimentatie niet meer mogelijk is.
Communicatie bestaat slechts voor 
7% uit woorden. De rest van de 
communicatie wordt bepaald door 
je intonatie (38%) en je lichaamstaal 
(55%). Het gaat dus niet zozeer om wat 
je zegt, maar eerder om hoe je iets zegt 
en met welke uitstraling of intentie. 
Als jij dus ontzettend kwaad bent op 
de partner, zal dit merkbaar zijn aan je 
stem en aan je lichaamstaal.
Wanneer teveel emoties meespelen 
bij wat je nu eigenlijk tegen je partner 
wilt zeggen, zal je partner je niet goed 
kunnen horen en begrijpen. Als je 
partner dan toch reageert, kan het zijn 
dat jij jouw gevoelens weer projecteert 
op wat je partner tegen jou zegt. 
Ook kan je partner hier dan weer 
emotioneel op reageren: emoties zijn 
namelijk erg besmettelijk. Voordat je het 
weet kun je in een hoogoplopende ruzie 
belanden, waardoor een constructief 

gesprek niet mogelijk is.
Als ik merk dat één of beide partners 
aan de mediationtafel boos of verdrietig 
is, sta ik daar altijd bij stil. Door de 
emotie te bespreken, kan deze zakken. 
Daarnaast kan het ook voor de andere 
partner duidelijk worden wat er bij de 
ander speelt. Dit leidt vaak tot meer 
begrip en een verbetering van de 
communicatie.
Emoties zijn wegwijzers naar 
onderliggende angsten, zorgen, 
behoeftes en wensen. Het uiten en 
onderzoeken van spelende emoties 
kan heel verhelderend zijn en ook een 
positieve uitwerking op het verloop van 
de mediation hebben. 
Judith van den Nieuwenhuijsen-Duits 
is eigenaar van CARENT. Zij is �scaal 
jurist. Tevens is zij Mfn-registermediator 
en �nancieel echtscheidingsadviseur.

Anna van Renesseplein 8
1911 KN UITGEEST
T: 0251 -362065
E: Info@carent.nl
W: www.carent.nl

De invloed van emoties 
op de communicatie

Judith van den Nieuwenhuijsen-Duits
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UITGEEST - Ze inspireert wereldwijd zo’n 60.000 mensen op Instagram via haar 

filmpjes en foto’s met pilatesoefeningen. En dat is niet voor niets. Marrigje van 

Roessel is alles wat je in een pilatesdocente zoekt: professioneel, inspirerend, 

grappig en ze weet het zo over te brengen dat iedereen mee kan doen. Via onli-

ne lessen volgen vrouwen uit alle werelddelen haar lessen. Ook uit Nederland 

trouwens. In Uitgeest volgen jarenlang vrouwen (en mannen, ja die ook) haar 

pilateslessen, live. Dat kan nu —na de coronamaatregelen— ook weer gelukkig 

een paar keer per week in Uitgeest en Akersloot.

“We weten allemaal dat bewegen belangrijk is”, zegt Marrigje. “Wat zo mooi 

is aan pilates is dat je er in je dagelijks leven zoveel aan hebt. Pilates geeft 

je meer kracht, balans en zelfvertrouwen in je lijf. Door een jachtig, vol (en 

vaak zittend) leven heb je dat gevoel niet altijd meer. Pilates brengt die 

kracht en balans terug waardoor je soepel kunt meebewegen met de 

uitdagingen van het leven.”

Ja, ik ben nou eenmaal geen 18 meer
Marrigje vervolgt: “Hoe vaak heb jij dat al gezegd? ‘Nee hoor, dat kan ik 

niet meer. Ik ben nou eenmaal geen 18 meer.’ Of: ‘Nee hoor, dat ga ik nooit 

kunnen. Ik ben nou eenmaal geen 18 meer.’ Leeftijd is geen reden om iets 

niet meer te kunnen. Je kunt echt veel meer met je lijf dan je zelf denkt. Na 

een jaar elke week een pilatesles zul je versteld staan over dat lichaam van 

jou. Je kunt echt veel meer dan je zelf denkt. Of je nou 18, 30, 60 of 80 bent. 

Ik heb 60-plussers in de les die inmiddels een soepeler en krachtiger 

lichaam hebben dan vele dertigers in mijn les. En dat is puur training. Elke 

week weer. Elke week een stapje meer kunnen. En hoe leuk is het dan als 

je kunt zeggen: ‘Ja hoor, dat kan ik zeker. Ik lijk wel 18.’

Pilates maakt je sterker, maar zorgt er ook voor dat je de spieren traint ‘die 

je lichaam op een natuurlijke manier bij elkaar houden’. Je gaat je lichaam 

daardoor op een gezondere manier bewegen. Beter staan en zitten. “Je 

gebruikt je lichaam op de manier zoals het bedoeld is. Je beweegt namelijk 

vanuit je krachtige core en dat voorkomt weer blessures.” 

Pilates is ook gewoon leuk om te doen hè
Om pilatesoefeningen te doen moet je je aandacht erbij houden. Focus 

hebben op wat je doet. De inspanning is net te groot om met je gedachten 

af te dwalen. Daarom heeft pilates zeker ook een mindful aspect in zich. Je 

hoofd is heerlijk leeg na de les. En het stroomt weer goed door tussen je 

hoofd en je lijf. “Maar vergeet niet op te schrijven dat pilates ook gewoon 

leuk en heerlijk is om te doen hè? Want dat zijn mijn lessen zeker ook. Na 

de les schenk ik thee en kunnen we ook nog even met elkaar napraten. Dat 

is ook belangrijk.”

Meer weten? www.marrigjevanroessel.nl

Je hebt juist zoveel aan 
pilates in je dagelijks leven

Feel Fit Club
Website: www.marrigjevanroessel.nl

Tel: 06-21833148
Instagram: @marrigjepilatessport

Facebook: Feel Fit Club

In deze rubriek wordt een bedrijf in het verspreidingsgebied 
van de Uitgeester en omgeving belicht. 
De kosten voor Bedrijf Belicht zijn € 195,- ex btw. 
U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar 
verkoop@uitgeester.nl

BEDRIJFBEDRIJFBEDRIJF
BELICHTBELICHTBELICHT

Marrigje van Roessel.  Foto: Yoga Magazine Pilates

AGENDA
WOENSDAG 6 OKTOBER

Start Kinderboekenweek 2021 
met diverse activiteiten voor 
kinderen in de vestigingen van 
Bibliotheek Kennemerwaard. Info 
op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl.

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

VRIJDAG 8 OKTOBER
Kermis van 14.00 tot 24.00 uur op 
het plein bij snackbar De Klomp 
aan de Van der Mijleweg in 
Bakkum.

ZATERDAG 9 OKTOBER
Kermis  van 14.00 tot 24.00 uur op 
het plein bij snackbar De Klomp 
aan de Van der Mijleweg in 
Bakkum met om 17.00 uur DJ Jeff 
en Dave Impress bij Fase Fier aan 
de Van Oldenbarneveldweg 25 in 
Bakkum. Info op www.fasefier.nl.

ZONDAG 10 OKTOBER

Seizoenmarkt van 11.00 tot 17.00 
uur in het centrum van Castricum 
met diverse kramen. Om 15.30 
uur een optreden van Edouard op 
het terras van restaurant Brutaal 
aan de Dorpsstraat 35b in 
Castricum. Foto: aangeleverd

Kermis van 14.00 tot 24.00 uur op 
het plein bij snackbar De Klomp 
aan de Van der Mijleweg in 
Bakkum met om 17.00 uur La 
Stampa en Royal Dice bij Fase Fier 
aan de Van Oldenbarneveldweg 
25 in Bakkum. Info op www.fase-
fier.nl.

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

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

Atelier Anders Bekeken exposeert 
tot en met 1 november zeer 
uiteenlopende kunst in restaurant 
De Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117 in Bakkum. De 
groepsexpositie is dinsdag tot en 
met zondag te zien van 09.00 tot 
17.00 uur. Info op www.anders-
bekeken.nl.

ADVERTORIAL ADVERTORIAL
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Castricum - Na een aarzelende start 
van de competities libre en drie-
banden door de coronamaatregelen 
was vorige week dinsdag weer een 
bijna normale clubavond. Na de jaar-
lijks gehouden algemene ledenver-
gadering konden de geplande 
wedstrijden van start gaan. In het 
libre leverde de partij tussen Ferry 
van Gennip en Rolf Greshof de 
hoogste score van de avond op. Ferry 
boekte een winst van 16 punten, 
terwijl ook Rolf boven zijn moyenne 
uitkwam en 11 punten kon laten 
noteren. Voor Rien Emmerik stonden 
twee wedstrijden gepland, die hij 
allebei overtuigend won. In zijn 
eerste partij tegen Wim van Duin leek 
Rien op een monsterscore af te gaan 
na 18 beurten, maar door in de 
laatste 7 beurten alleen maar 
poedels te maken bleef dit uit. De 
winst met 12 punten was echter 
meer dan uitstekend, terwijl Wim ver 
onder zijn normale vorm bleef.

Later op de avond herhaalde Rien 
zijn resultaat van de eerste partij 

door ook Piet Zonneveld op een 
nederlaag te trakteren. Hij kon 
wederom 12 punten bij laten 
schrijven. Nieuwkomer Ruud Schoen-
maker lijkt het spelletje steeds beter 
onder de knie te krijgen en kon, na 
een leuke partij tegen Peter Ent, 13 
punten toevoegen aan zijn totaal. 
Peter was ook tevreden met zijn 12 
punten en zijn hoogste serie van 15 
caramboles. Door de vele afwezigen 
was er een klein programma voor de 
driebandenspelers. In de drie vastge-
stelde partijen kwamen de spelers, 
buiten Gert Lute, niet tot hun 
normale vorm. Gert speelde een 
degelijke partij tegen Cees Burg-
meijer en kon 10 punten laten 
bijschrijven.

Stand Libre: 1. Jan Tunteler met 43 
punten, 2. Rolf Greshof met 38 
punten. 3. Rien Emmerik met 37 
punten.

Stand driebanden: 1. Gert Lute met 
56 punten, 2. Cor Stroet met 40 
punten, 3. Peter Vos met 26 punten.

Wisselende prestaties bij 
Biljartvereniging Castricum

De jeugd kan elke loop kiezen uit 
een route van ongeveer 2 kilometer 
en ongeveer 4 kilometer (precieze 
afstanden worden nog opge-
meten). De start van deze 
afstanden is om 10.15 uur. De 

jeugd tot 16 jaar wordt inge-
schreven in de verschillende leef-
tijdscategorieën die de KNAU 
hanteert. Als ouders op de 2 kilo-
meter met hun kinderen willen 
meelopen, kan dat. Ze moeten zich 

dan wel inschrijven en met een 
speciaal startnummer lopen 
(buiten competitie). Voor de deel-
nemers van 16 jaar en ouder is er 
bij de eerste drie lopen keuze uit 4, 
10 en 15 kilometer. Bij de laatste 
loop over het Parnassia-terrein is er 
een 4 en een 10 kilometer. De start 
van deze afstanden is om 10.50 uur. 
Bij de eerste en vierde loop 
(oktober en februari) is de 10 kilo-
meter een KNAU-wedstrijdafstand. 
Bij de tweede en derde loop 
(december en januari) is de 15 kilo-
meter een KNAU-wedstrijdafstand. 

De geplande data zijn 31 oktober 
(inschrijven mogelijk via www.
inschrijven.nl), 5 december, 2 
januari en 6 februari. Bij de lopen is 
het coronaplan van de strand- en 
duinlopen van toepassing. De basis 
is dat iedereen anderhalve meter 
afstand houdt, behalve tijdens de 
deelname op het parcours. In 
verband met deze regel zijn maat-
regelen genomen om de deelne-
mers- en bezoekersstromen zoveel 
mogelijk te scheiden.

Castricum - Voor dit seizoen heeft AV Castricum vier strand- en duinlopen 
georganiseerd. De laatste in deze reeks voert ook over het terrein van 
Parnassia. Alle routes gaan vooral over onverhard terrein, met soms een 
deel verhard fietspad. De langste route van 15 kilometer gaat ook over 
het strand.

Vier strand- en duinlopen AV 
Castricum 2021/2022 gepland

De start van een eerdere editie van een strand- en duinloop. Foto: aangeleverd

Castricum - Maandag kwam 
vismeester Simon van hengelsportver-
eniging HSV Castricum voor een visles 
op bezoek bij kindcentrum Paulus-
burcht. Eerst kregen de leerlingen van 
groep 8 een biologieles over vis en 
water, waarna ze aan de waterkant zelf 
konden ervaren hoe leuk het sport-
vissen is.

Tijdens de visles kregen de leerlingen 
een inkijkje in het huis van de vis. 
Deze wereld onder water is praktisch 
onzichtbaar en juist daarom zo fasci-
nerend. Ook leerden de kinderen de 
basis van het sportvissen en hoe je 
zorgvuldig omgaat met een gevangen 

vis – bijvoorbeeld dat je hem met 
natte handen moet vastpakken, zodat 
de slijmlaag niet beschadigt.

Visexcursie
Na de theorieles ging de visles ’s 
middags verder aan de waterkant van 
een viswater vlakbij de school. Daar 
konden de kinderen in de praktijk 
ervaren dat vissen een leuke en span-
nende buitenactiviteit is. Ervaren 
sportvissers van de vereniging 
stonden klaar om de kinderen te 
begeleiden zodat ze op een goede 
manier leren vissen. Na afloop werd 
samen met de kinderen bekeken 
welke vissoorten er waren gevangen.

15.000 schoolkinderen
Niet alleen leerlingen zijn steevast 
enthousiast over de vislessen. Juffen 
en meesters zijn ook vol lof over de 
gratis service die Sportvisserij Neder-
land samen met de hengelsportfede-
raties en -verenigingen aanbiedt. In 
het afgelopen jaar zijn maar liefst 650 
vislessen gegeven, waarmee 15.000 
kinderen zijn bereikt. 

Na een visles hebben kinderen meer 
oog gekregen voor de natuur in hun 
eigen woonomgeving en ervaren hoe 
rustgevend het vissen kan zijn. 
Vissende kinderen gaan vaker naar 
buiten dan hun niet-vissende leeftijds-
genoten, wat gezond is voor hun 
lichamelijke en geestelijke 
ontwikkeling.

Visles op kindcentrum Paulusburcht

De kinderen vonden de visles 

maandag heel leuk en willen vaker 

dergelijke lessen krijgen.

Foto: aangeleverd

Castricum - Op maandag 11, dinsdag 
12 en donderdag 14 oktober houdt 
de internationale dansvereniging 
Igram een open lesweek. Iedereen 
die een keertje wil proeven en aan 
den lijve ondervinden wat internatio-
naal dansen voor je kan betekenen, 
kan langskomen en meedansen. 
Heb je geen danservaring, dan zijn de 
groepen op dinsdagavond om 19.00 
uur onder leiding van Kelly Hinfelaar 
en donderdagochtend om 11.30 uur 
onder leiding van Mariëtte van 

Gelder het meest geschikt. De lessen 
worden gegeven in de theaterzaal 
van cultureel centrum Geesterhage. 
Leden die het leuk vinden om een 
vriend, vriendin of buurman/-vrouw 
mee te nemen, kunnen ook van deze 
gelegenheid gebruik maken. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Trek 
gemakkelijk zittende schoenen en 
kleding aan. 
Meer informatie op www.igram.nl 
onder ‘lesaanbod’ en telefonisch via 
0251 655148.

Open lesweek bij internationale 
dansvereniging Igram

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Er bestaat met regelmaat verwarring over het 
onderscheid tussen het zijn van juridisch ouder van 
een kind en het hebben van gezag over dat kind. 
Juridisch ouderschap en gezag ontstaat soms 
vanzelf en in andere gevallen moet je hier stappen 
voor zetten. Hoe dat zit, en wat het verschil tussen 
beide is, zal hieronder worden uitgelegd.*

Juridisch ouderschap
Wanneer je juridisch ouder bent van een kind, dan is 
dit geregistreerd bij de overheid. Als juridisch ouder 
ben je verplicht om voor jouw kind te zorgen, om bij 
te dragen in de kosten van de opvoeding, en ben je 
van rechtswege elkaars erfgenaam. 

Hoe word je juridisch ouder?
De moeder wordt bij de geboorte van het kind 
automatisch de juridische moeder van het kind. 
Wanneer de ouders getrouwd zijn of een geregi-
streerd partnerschap hebben, wordt ook de vader 
automatisch de juridische vader. Is dit niet het geval, 
dan moet de vader het kind erkennen. Erkenning 
vindt plaats bij de gemeente. Dit kan al tijdens de 
zwangerschap, maar ook bij de geboorteaangifte of 
pas later. De moeder moet (schriftelijk) toestem-
ming geven voor de erkenning. 

Gezag
Het hebben van gezag over een kind, betekent dat 
je zeggenschap hebt over je kind. Je mag – even-
tueel samen met de andere ouder – beslissingen 
nemen over het kind. Denk hierbij aan de vraag naar 
welke school het kind gaat, of het een bepaalde 
medische behandeling krijgt en hoe de financiën 
van het kind zijn geregeld. 

Hoe krijg je gezag?
Net als bij juridisch ouderschap ontstaat gezag 
vanzelf bij de moeder uit wie het kind geboren 
wordt, of wanneer je getrouwd bent of een geregi-
streerd partnerschap bent aangegaan. Is dan niet 
geval, dan zal de vader naast het erkennen van het 
kind ook het gezag over zijn kind moeten 

aanvragen. Dit kan via de website van de recht-
spraak als het kind eenmaal geboren is. Ook hier 
moet de moeder toestemming voor geven. 

Wat als de moeder geen toestemming geeft? 
Als de moeder niet wil dat de vader het kind erkent 
of gezag krijgt over het kind, dan zal zij haar instem-
ming voor de erkenning en het gezag onthouden. 
In dat geval kan de vader aan de rechter verzoeken 
om vervangende toestemming te geven voor de 
erkenning en/of het gezag. De rechter zal deze 
vervangende toestemming in beginsel geven. Hij 
weigert dit – kortgezegd - alleen in uitzonderings-
gevallen, wanneer het belang van het kind zich 
hiertegen verzet of de ontwikkeling van het kind in 
gevaar komt. 

Contact
Klinkt dit herkenbaar? Of heb je een andere vraag 
over erkenning en gezag, of een familierechtelijke 
kwestie? 

Neem dan contact op met mr. R. Bottenheft op r.
bottenheft@tanger.nl of 072-531200.

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

* In deze uitleg wordt steeds uitgegaan van een relatie 
tussen een man en een vrouw. Bij een relatie tussen 
twee mannen of vrouwen, is ouderschap en gezag 
net weer anders geregeld. Indien u hieromtrent meer 
informatie wenst, kunt u uiteraard ook contact met 
ons opnemen.

Erkenning en gezag: wat is 
het verschil en hoe werkt het? 
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Castricum - Hoe ga je effectief om 
met klanten, deelnemers en collega-
vrijwilligers? Op dinsdag 19 oktober 
biedt het Vrijwilligers Informatie Punt 
van Welzijn Castricum de workshop 
‘Nieuwe communicatie-inzichten 
voor vrijwilligers’ aan. Deze workshop 
vindt plaats in cultureel centrum 
Geesterhage van 19:00 tot 21:30 uur. 
Er zijn geen kosten aan de workshop 
verbonden.
Als vrijwilliger wil je cliënten en deel-
nemers goed begeleiden. Je wilt 
daarnaast ook adequaat communi-
ceren met collega-vrijwilligers, of 
deze vrijwilligers effectief onder-
steunen. Daarom probeer je om zo 
goed mogelijk over te komen en 
begrepen te worden door de ander. 
Dan is het belangrijk te weten hoe je 
zelf communiceert en hoe dat bij de 
ander binnenkomt. In deze workshop 

zal Wessel Louis (trainer/coach in 
gedragscommunicatie) handvatten 
en inzichten aanreiken om hiermee 
aan de slag te gaan. Het Q4-DISC-
model zal hierbij centraal staan. Dit 
model is een instrument om inzicht 
te krijgen in iemands persoonlijk-
heidsstijl. Verschillende typen 
mensen hebben verschillende 
gedragsstijlen en basisbehoeften. 
Deze hebben invloed op de manier 
hoe wij ons gedragen. In de interac-
tieve workshop krijg je op speelse 
wijze inzicht in het eigen voorkeurs-
gedrag. Tegelijk krijg je inzicht in de 
stijlen van anderen en handvatten 
om beter af te stemmen op de ander. 
Dat geldt zowel voor de verbale als 
de non-verbale communicatie. 
Aanmelden kan op de website van 
de Vrijwilligers Academie Buch 
(www.vrijwilligersacademiebuch.nl).

Workshop voor vrijwilligers: 
nieuwe communicatie-inzichten

Castricum/Heemskerk - Kinderen 
tussen 2 en 12 jaar die niet van stil-
zitten houden in de vakantie kunnen 
zich aanmelden voor de gratis herfst-
vakantieactiviteiten van Team Sport-
service Kennemerland. 

De activiteiten zijn voor peuters en 
basisschoolkinderen die in de 
gemeente Castricum of Heemskerk 
wonen of hier naar school gaan. Beide 

gemeenten vinden een gezonde 
jeugd erg belangrijk. Ze stimuleren 
bewegen door onder andere de 
vakantieactiviteiten te financieren. 
Gedurende vier ochtenden organi-
seert men verschillende activiteiten, 
zoals sportinstuiven, apenkooi, 
peutergym en freerunnen. Wie mee 
wil doen aan de activiteiten kan zich 
op de website www.noordhollandac-
tief.nl inschrijven.

Programma:
Apenkooi 2.0 op 18 oktober voor 
groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 in gymzaal 
Juliana van Stolberg in Castricum. Een 
uitdagend en actief tikspel met veel 
hindernissen, touwen en 
schuilplekken.
Sportinstuif op 19 oktober voor groep 
1 t/m 4 en 5 t/m 8 in De Velst in 
Heemskerk. Een gymzaal vol leuke 
activiteiten zoals touwzwaaien, tram-
polinespringen, voetbal, circus en als 
extraatje voor groep 5 t/m 8 een gave 
clinic van basketbalvereniging 
Mapleleaves.
Peutergym op 21 oktober voor 
peuters van 2 en 3 jaar in gymzaal 
Hogeweg in Limmen. Samen sporten 
en spelen en met je vader, moeder, 
opa of oma onder leiding van een 
trainster van TIOS en een ervaren 
vakleerkracht van Team Sportservice 
Kennemerland.
Sportinstuif op 21 oktober voor groep 
1 t/m 4 in gymzaal Hogeweg in 
Limmen. Een uur lang sporten en 
spelen in een gymzaal vol uitdagende 
en leuke activiteiten.
Freerunnen op 22 oktober voor groep 
3 t/m 5 en 6 t/m 8 in de Velst in 
Heemskerk. Leer, doe en show de 
mooiste en stoerste sprongen en 
trucjes op een gaaf freerunparcours.

Gratis sportieve activiteiten
in de komende herfstvakantie

Gratis sportactiviteiten als deze worden in diverse schoolvakanties georganiseerd. 

Foto: Team Sportservice Kennemerland

Regio - De publiekswedstrijd om met 
een tekst, foto of kunstwerk een ‘ode 
aan het Oer-IJ-landschap’ te brengen 
heeft meer dan honderd inzen-
dingen opgeleverd. Voor elk onder-
deel was er een eigen jury, die de 
meest geslaagde resultaten mocht 
uitkiezen. Bij tekst ging de eerste 

prijs naar een gedicht van Marianne 
Snabilie-Klaver uit Egmond Binnen. 
Voor wat betreft beeldende kunst 
was het schilderij van Hans Goedhart 
uit Castricum de beste inzending. 

Bij fotografie is Nico Lute uit 
Castricum nummer één geworden. 

Alle genomineerde werken en de 
juryrapporten zijn op www.oerij.eu 
te vinden. 
De wedstrijd was georganiseerd door 
de Stichting Oer-IJ in samenwerking 
met de Fotokring Heemskerk en de 
bibliotheken Kennemerland, IJmond 
en Heiloo.

Meer dan honderd odes aan
het Oer-IJ landschap ontvangen

Van links naar rechts staand: Hans Weeda, Nico Lute, Marianne Snabilie-Klaver, Marijke Karten, Tonnis Hoogland, Corine Hemmer, 

Marga Duin, Hans Goedhart, Peter Savenije. Van links naar rechts knielend: Dorothé Rodenburg-Glorie, Marianne Jonker. Op de 

foto ontbreekt prijswinnaar Jos Duyker. Foto: aangeleverd

Castricum - In deze tijd van sociale 
media, gratis streams en prestatie-
druk herijken artiesten hoe ze invul-
ling geven aan hun kunst. Zangeres 
en maker Milou Mignon duikt in 
haar nieuwe podcastreeks 3x3=9 in 
de belevingswereld van onder 
anderen queer rap duo Lionstorm, 
tweelingbroers Xillan en Jeangu 
Macrooy en singer-songwriter Juliet. 
Het zijn intieme gesprekken over 
thema’s als erotiek, roots en 
geheimen in muziek, die Mignon 
voert vanuit haar huis in het Castri-
cumse bos. Bij iedere aflevering 
gaat een videoclip in première.

3x3=9 is een bron van inspiratie 
voor singer-songwriters, muzieklief-
hebbers en luisteraars die op zoek 
zijn naar authenticiteit. In de eerste 
aflevering onderzoekt Mignon het 
thema erotiek in muziek met rap 

duo Lionstorm, burlesquedanseres 
Flora Gattina en tantraexpert The 
Soulseductress. Krachtige en inte-
gere vrouwen die hun eigen relatie 
met erotiek in hun performances 
vormgeven. De tweede aflevering is 
een tweeluik met tweelingen Xillan 
en Jeangu Macrooy die dit jaar 
schitterden op het songfestival, en 
Aaron en Thomas Hanenberg die 
spelen in jazz- en hiphopformaties 
als Akwasi, Abintu en Benjamin Fro.

Het eerste deel, Symbiose, gaat over 
muzikale verbondenheid en de 
keuze om solo of samen artiest te 
zijn. Het tweede deel, Roots, graaft 
dieper in de verwevenheid van 
Nederland en Suriname in hun 
muzikale levens. De laatste afleve-
ring is een ode aan het lied als 
geheimbewaarder. Mignon gaat in 
gesprek en in duet met singer-song-
writer Juliet. Zij vocaliseert persoon-
lijke verhalen recht door zee, net als 
haar heldin Annie M.G. Schmidt. 
Mevrouw Tamara doet uit de 
doeken hoe zij ervaringen van 
mensen met een psychische kwets-
baarheid verzilvert tot een lied. In 
Italië ontdekt Mignon inspiratie in 
een mysterieuze geschiedenis.

Het project 3x3=9 is een drievou-
dige ode aan het lied met theatrale 
concerten, muziekvideo’s en een 
podcastreeks. Milou Mignon stortte 
zich tijdens de lockdowns met haar 
team en ondersteuning van Para-
diso Melkweg Productiehuis op het 
maakproces. De podcast is te 
vinden op de gangbare platforms 
zoals Spotify en via de website van 
Milou Mignon (www.miloumignon.
com).

Podcastreeks Milou Mignon 
opgenomen in Castricumse duinen

Zangeres en maker Milou Mignon. 

Foto: Lieke Romeijn



Klimaatburgemeester 
    gezocht voor gemeente Castricum

Nederland telt inmiddels 111 Klimaatbur-
gemeesters. De oproep van het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat heeft 
voor veel aanmeldingen gezorgd. Maar het 
ministerie zoekt nog een Klimaatburge-
meester in de gemeente Castricum. Op 28 
oktober start de allereerste Nationale 
Klimaatweek. In die week (die loopt t/m 5 
november) laten we zien wat er in Neder-
land allemaal al gebeurt, maar ook wat er 
nog nodig is om de klimaatdoelen van 
2030 te halen. Het ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat is op zoek naar 
Nederlanders die zich al inzetten voor een 
beter klimaat. Maak jij het verschil in jouw 
gemeente? Meld je dan aan!

Inspireren
Op de eerste dag van de Nationale Klimaat-
week (NKW) wordt de Tweede Kamer geïnfor-
meerd over de voortgang van de uitvoering 
van het Nederlandse klimaatbeleid. Tijdens de 
Nationale Klimaatweek vraagt het ministerie 
op allerlei manieren aandacht voor alles wat er 
in het land gebeurt om klimaatverandering 
tegen te gaan. Bedrijven en organisaties 
(Klimaatsupporters) en gemeenten zullen in de 
Klimaatweek van zich laten horen. Het doel? 
Zoveel mogelijk Nederlanders inspireren zich 
in te zetten voor een beter klimaat.

Wat is jouw klimaatverhaal?
Tijdens de Nationale Klimaatweek spelen de 
Klimaatburgemeesters een belangrijke rol om 
de rest van Nederland te inspireren zich ook in 
te zetten. Het ministerie roept Nederlanders op 

mee te doen aan de week en zoekt voor alle 
gemeenten in Nederland een Klimaatburge-
meester. Iemand die zich inzet voor een beter 
klimaat door zijn eigen levensstijl aan te 
passen en deze ervaring graag met anderen 
wilt delen. Dat kan iets groots zijn of klein. 
Goedkoop of duur. Van je huis laten isoleren, 
tot minder voedsel verspillen. Ben jij die 
persoon uit gemeente Castricum? Of ken je 
iemand? Geef jezelf (of die persoon) dan via 
www.iedereendoetwat.nl/nkw op.

Uitstoot
Hoe eerder we met z’n allen minder CO2 
uitstoten, hoe beter het is voor ons allemaal. 
Niets doen is geen optie. Daarom zetten we 
met z’n allen klimaatbewuste stappen. Als 
iedereen wat doet voor het klimaat kunnen we 
samen de CO2-uitstoot in Nederland verlagen. 

We roepen burgers, bedrijven en organisaties 
in héél Nederland op om bij te dragen aan een 
beter klimaat én om mee te doen met de Nati-
onale Klimaatweek. Van scholen tot multinatio-
nals en van gemeenten tot energiebedrijven 
en brancheorganisaties.

Campagnebeeld van de Nationale Klimaatweek. 
Afbeelding: aangeleverd

Je huis verduurzamen:
wat zijn de kosten?

De auto opladen met 
je eigen zonnestroom 



Op de eerste plaats is van belang in welk type 
huis je woont. Een vrijstaand huis verduur-
zamen is vaak wat duurder dan wanneer het 
gaat om een tussenwoning. Oudere woningen 
hebben meer aanpassingen nodig en in dat 
geval zul je ook duurder uit zijn. In de voor-
beelden gaan we uit van gemiddelde waarden.

Budget tot 2.500 euro
Een goede eerste stap in het verduurzamen van 
je woning is het isoleren van de vloer. Meestal 
ben je hier ongeveer 1.500 euro aan kwijt. Die 
investering heb je al binnen vier jaar terugver-
diend door de lagere gasrekening. Spouw-
muurisolatie is iets duurder, reken op gemid-
deld 2.000 euro. De terugverdientijd is onge-
veer zeven jaar.

Budget tot 5.000 euro
Heb je de bovenstaande maatregelen al 
genomen? Dan is dakisolatie de volgende stap 
om te zetten. Voor een schuin dak komen de 
kosten daarvoor gemiddeld rond 4.500 euro 
uit. Voor een plat dat is het iets goedkoper, 
ongeveer 3.500 euro. Enkele of dubbele begla-
zing vervangen door HR++ dubbel glas in 
bestaande kozijnen kost bijna 4.000 euro, voor 
HR++ triple glas ben je zo’n 5.000 euro kwijt. Is 
je huis helemaal geïsoleerd? Dan kun je over-

wegen om zonnepanelen te laten plaatsen, 
goed voor ongeveer 3.000 kWh per jaar. Met 
5.000 euro kun je ongeveer tien panelen 
betalen. Die verdien je in gemiddeld acht jaar 
terug.

Budget tot 10.000 euro en hoger
Met een budget tot 10.000 euro of hoger kun je 
aardgasvrij wonen realiseren door een volle-
dige warmtepompen aan te scha� en. Denk 
hierbij aan kosten die variëren van 7.000 tot 
20.000 euro, afhankelijk van de situatie en het 
type warmtepomp. Vaak kun je subsidie krijgen 
als je meer dan één energiebesparende maat-
regel treft. Huiseigenaren kunnen gebruik 
maken van de Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE). Voor 
verenigingen van eigenaren (VvE’s) van appar-
tementencomplexen is er de Subsidie Energie-
besparing Eigen Huis (SEEH). De subsidie 
bedraagt ongeveer 20%.

Financieel advies
Vragen over � nancieel advies voor het nemen 
van duurzaamheidsmaatregelen? Neem 
contact op met De HypotheekAcademie via 
nummer 072 5317541.

Duurzaamheid is een belangrijk thema geworden. Over de kosten die hiermee gepaard 
gaan, bestaat helaas nog veel onduidelijkheid. Veel mensen willen graag een steentje 
bijdragen aan een betere leefomgeving en lagere energielasten realiseren. Vaak denken ze 
echter dat dit tienduizenden euro’s kost en om die reden haken ze al snel af. Zo extreem 
hoog zijn de kosten niet. Bovendien kun je steeds kleine stappen zetten om je doel te 
bereiken.

Voor bedrijven is het tegenwoordig wettelijk 
verplicht om gebruik te maken van ledverlich-
ting in hun panden. Ook consumenten stappen 
inmiddels massaal over op deze nieuwe ener-
giezuinige verlichting. Om de oude verlichting 
in huis te vervangen door ledverlichting kun je 
desgewenst eerst een led-scan laten uitvoeren. 

Waarop letten? 
Voorheen keken we bij verlichting vooral naar 
wattage. Nu moeten we vooral letten op de 
aanduiding lumen. De hoeveelheid lumen zegt 
iets over de lichtstroom van de lamp. Om er 
daarnaast zeker van te zijn dat je ledverlichting 
met een warme tint in huis haalt, moet je op de 
kleurtemperatuur letten. Die staat aangegeven 

op de verpakking en bij een kleurtemperatuur 
van 3000 K of lager oogt de lamp warm. Een 
kleurtemperatuur van 2700 K vormt het 
perfecte alternatief voor de traditionele 
gloeilamp. 

Vraag de led-scan aan 
Aldor Verlichting aan de Dorpsstraat 94a is de 
lokale specialist in ledverlichting in Castricum 
en omstreken. Je kunt hier terecht voor 
deskundig advies over het vervangen van de 
oude verlichting voor ledlampen en je kunt de 
led-scan aanvragen. Kom eens langs in de 
winkel, bel 0251 656987 of neem een kijkje op 
www.aldorverlichting.nl voor uitgebreide 
informatie.

Overschakelen op ledverlichting:
laat de led-scan uitvoeren

WONENJe huis verduurzamen:
wat zijn de kosten?

In veel huizen draaien voortdurend pompen. Zo heeft vloerverwarming een circulatie-
pomp. Die pomp draait bij wat oudere systemen continu. Ook als de verwarming niet 
aanstaat. Dat kost ongeveer 60 Watt per uur. 

Met een zelf eenvoudig aan te brengen pompschake-
laar kun je instellen dat de pomp alleen draait als er 

warm water van bijvoorbeeld meer dan 25 graden wordt 
aangevoerd. Om te voorkomen dat de pomp in de zomer 
vast komt te zitten, schakelt de pomp dagelijks een 
minuut in. 

De pompschakelaar verbind je met een klem met de 
aanvoerleiding en met een stekker in het stopcontact. 
De schakelaar zelf verbruikt 2 tot 3 Watt per uur. En die 
koop je al voor 40 euro. Dat heb je in één tot twee jaar 
terugverdiend. 

Heb je mechanische ventilatie? En werkt die nog op 
gelijkstroom? Dan kun je die (door een installateur) laten 
vervangen door een motor die op gelijkstroom werkt. 
Ook dat scheelt veel elektriciteitsverbruik!

Tip energiecoach:
besparen op pompen

René Daalmans is energiecoach 
bij CALorie Castricum. Foto: 
aangeleverd

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

Laat ons een LEDSCAN 
doen in uw woning of bedrijf



Door Mardou van Kuilenburg

In 2020 werd afscheid genomen van het oude 
schoolgebouw aan de Koekoeksbloem. Na 45 
jaar was het tijd voor vernieuwing. Jonkman: 
,,We zaten op een �jne plek met een prima 
gebouw, maar wel gedateerd en heel basic. 
Enkel glas, dunne wanden en in de zomer werd 
het er ontzettend warm. Toen de kans zich 
voordeed om te verhuizen naar de Sokkerwei, 
hebben we die met beide handen aangepakt.” 
Het nieuwe pand is duurzaam en energiezuinig. 
Er wordt net zo veel opgewekt als de school 
verbruikt.

‘Fijne leeromgeving’
Naast zonnepanelen is het gebouw voorzien 

van een sedumdak dat zorgt voor extra isolatie. 
,,In de winter blijft de warmte goed hangen en 
in de zomer is het makkelijker koel te maken. 
De temperatuur is beter te reguleren en de 
verschillen zijn kleiner. Dat zorgt voor een hele 
prettige leer- en werkomgeving.”

Bewustwording
In het onderwijs zijn kinderen ook bezig met 
het milieu. ,,Recent hebben we een project 
gedaan over afval scheiden en we laten de 
kinderen zien hoe zij bewust kunnen omgaan 
met het klimaat. Hoe leven we energiezuiniger? 
Kunnen we de natuur sparen? Wat doen we 
met de plastic soep? Allemaal zaken waar leer-
lingen mee aan de slag gaan.”

Natuurspeelplaats
Plannen om te verduurzamen in de nabije 
toekomst zijn er ook: momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan de voorbereidingen 
voor een innovatieve natuurspeelplaats. ,,We 
zijn al drie jaar bezig met dit idee en nu gaat 
het eindelijk gebeuren. Inheemse planten, 
voldoende mogelijkheden om regenwater weg 
te laten lopen, meer speel- en ontdekruimte 
voor de leerlingen en zo min mogelijk tegels. 
Dat zorgt er ook voor dat de temperatuur in de 
zomer minder snel oploopt.”

Kosmisch onderwijs
In het gebouw op de Sokkerwei, dat twintig 
jaar geleden werd gebouwd, krijgen 130 leer-
lingen van de Montessori school les. De ronde 
vorm van het pand sluit aan op het kosmisch 
onderwijs dat de school geeft. ,,Een belangrijk 
uitgangspunt van Montessorionderwijs is dat 
alles met elkaar samenhangt en onderling van 
elkaar afhankelijk is. Daarom beschouwen we 

de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en 
biologie als samenhangende kennisgebieden 
en bieden we die vakken in samenhang aan. 
Dit noemen we kosmisch onderwijs. We 
bespreken een onderwerp altijd vanuit meer-
dere invalshoeken. Daarmee is duurzaamheid 
voor onze kinderen een logisch gegeven, 
omdat zij inzien dat alles te maken heeft met al 
het andere en duurzaamheid dus belangrijk is.”

Een jaar geleden verhuisde de Castricumse Montessorischool naar de Sokkerwei 4, een groen en energiezuinig gebouw. Het pand is niet alleen goed voor het milieu maar past ook goed bij 
het onderwijs, stelt directeur Emé Jonkman. ,,Duurzaamheid en Montessori gaan hand in hand. We leren de kinderen dat alles op de wereld verbonden is met elkaar.”

‘We werken aan meer speel- en ontdekruimte voor 
de leerlingen.’ Foto: aangeleverd

Het pand werd twintig jaar geleden gebouwd en is het eerste duurzame schoolgebouw van Nederland. 
Foto: aangeleverd:

ONDERWIJSDirecteur Montessori: ‘Duurzaamheid 
belangrijk in dit onderwijs’

VERVOERDe auto opladen met  
je eigen zonnestroom 

De energieprijzen stijgen en dat is slecht 
nieuws voor iedereen die inmiddels is 
overgestapt op elektrisch rijden. Technisch 
installatiebedrijf O.I.T. heeft de oplossing 
in huis: Zappi. Deze slimme laadpaal voor 
thuis voorziet de auto van elektriciteit, die 
opgewekt wordt door je eigen zonnepa-
nelen. Niet voldoende zonne-energie 
beschikbaar? Dan schakelt Zappi moeite-
loos over op het elektriciteitsnet als bron. 
Daardoor is continuïteit bij het opladen 
altijd gegarandeerd en rijd je bij 
voldoende opbrengst van de zonnepalen 
dus in principe gratis! 
 
Zappi is een product van de Britse fabrikant 
MyEnergi en wordt door O.I.T. in heel Noord-
Holland geleverd en geplaatst. Het apparaat 
is uitgerust met slimme software, die ervoor 
zorgt dat altijd de meest e�ciënte manier van 
opladen gekozen wordt. Daarbij wordt onder 
meer rekening gehouden met het elektrici-
teitsverbruik elders in huis. Zo voorkom je dat 
de hoofdzekering overbelast raakt en wordt 
de auto altijd met de meest uitgebalanceerde 
laadsterkte opgeladen. Deze techniek maakt 
het mogelijk om een auto veel sneller op te 
laden. Waar de meeste standaard laders van 
autofabrikanten maximaal 10 tot 12 Ampère 

stroom leveren, kan de Zappi tot zelfs 32 
Ampère stroom leveren. Het apparaat is door 
middel van eenvoudige bedieningstoetsen 
simpel om te schakelen van snel naar eco of 
eco+ en toont op een display een overzicht 
van de energieproductie van de zonnepa-
nelen op het dak, het verbruik in huis en de 
laadstroom van de auto. Bovendien is de 
Zappi verkrijgbaar met twee verschillende 
connectoren, zodat vrijwel elk type elektrisch 
voertuig ermee geladen kan worden. 
 
Andere laadpalen 
 De Zappi leent zich uitstekend voor thuisge-
bruik, maar past ook zeer goed in een 
bedrijfsomgeving met een eigen wagenpark. 
Als specialist in oplaadpalen heeft technisch 
installatiebedrijf O.I.T. meer mogelijkheden 
tot levering van oplaadstations, zowel in de 
vorm van laadpalen als van modellen voor 
aan de wand. Opladen bij een openbare laad-
paal is gemiddeld 3,5 keer duurder dan thuis 
opladen! Voor bedrijven en (semi-)overheden 
levert het bedrijf oplossingen op maat. Niet 
alleen voor auto’s, maar voor alle elektrisch 
aangedreven voertuigen, inclusief de scheep-
vaart. Uiteraard is O.I.T. tevens het adres voor 
het aanscha�en en laten plaatsen van zonne-
panelen op het dak.



De gemiddelde temperatuur op aarde is met 0,8 graden gestegen 
in vergelijking met de temperatuur vóór de industriële revolutie? 
Wanneer we zo doorgaan zal de aarde alleen maar verder op-
warmen. Die opwarming heeft enorme gevolgen voor het milieu 
én onze gezondheid. Daarom is het hoog tijd om actie te onder-
nemen. En waar doe je dat beter, dan op de plek waar je je het 
meest thuis voelt: je eigen huis. We moeten de CO2-uitstoot weer 
onder controle krijgen. In dit artikel geven we een aantal handige 
tips hoe jij je steentje bij kunt dragen aan de verduurzaming van 
de wereld. Zo wordt het een makkie om duurzamer te wonen (en 
houd je er een leuke cent aan over).

Energie besparen op drie manieren
Duurzamer wonen begint bij het huis energiezuiniger maken. 
Hiermee draag je niet alleen bij aan een duurzamere wereld, maar 
kan je direct een hoop geld besparen. Hoeveel je bespaart hangt 
af van hoe jouw woning nu geïsoleerd is. Er zijn drie manieren 
waarmee jij energie kan besparen.

Je woning goed isoleren
Duurzaam wonen begint bij het goed isoleren en ventileren van 
je woning. Hierbij kun je denken aan dakisolatie, maar ook aan de 
beglazing en muurisolatie. Het goed laten isoleren van je woning 
is een relatief lage investering, maar je kunt er toch een hoop geld 
mee besparen.

Bespaar op jouw verwarming
Zet de verwarming wat minder vaak aan. Trek een lekkere trui 
aan en kruip onder een dekentje op de bank. Ook deze manier 
bespaart je weer veel geld. Je kunt er ook voor kiezen om je oude 
cv-ketel te vervangen door een ander model dat veel zuiniger is. 
Een cv-ketel is immers na 15 jaar afgeschreven en vervanging is 
allang niet meer zo kostbaar als jaren geleden.

Maak gebruik van zonne-energie
Een derde handige manier om energie te besparen is het laten 
plaatsen van zonnepanelen op je dak. Dit lijkt misschien een 
� inke investering, maar je bespaart een hoop geld op de lange 

termijn. Een zonneboiler levert namelijk juist besparing op de 
gasrekening. Ga je verhuizen? Dan kan je jouw zonnepanelen ook 
meeverhuizen.

Verminder je afvalberg en begin
met goed scheiden
Probeer je afval te verminderen. Misschien kan je afval wel herge-
bruiken of recyclen? Je kan ook in de winkel al rekening houden 
met het kopen van de producten. Koop bijvoorbeeld producten 
die verpakt zijn in een gerecyclede verpakking. Zorg er ook voor 
dat je het afval op de juiste manier scheidt. Zo kan het afval ef-
� ciënt verwerkt worden en eventueel gerecycled worden. Op de 
website van milieucentraal vind je alles over welk afval er in welke 
bak hoort.

Deze materialen voor meubels en vloeren zijn een stuk duurzamer
Ben jij op zoek naar nieuwe meubels? Of misschien heb je wel een 
nieuwe vloer nodig? Dan is het verstandig om hierbij duurzame 
keuzes te maken. Er zijn namelijk een aantal materialen die erg 
duurzaam zijn. Denk aan papier, kurk of bamboe. Deze materia-
len worden steeds populairder. Door de verschillende technieken 
heeft het een prachtige uitstraling, maar is het ook nog eens eco-
logisch verantwoord geproduceerd. Er wordt tegenwoordig ook 
steeds meer gebruik gemaakt van bioplastics. Dit materiaal wordt 
gewonnen uit natuurlijke producten zoals maïs en aardappels.
Natuurlijk maak je ook een hele duurzame keuze als je jouw 
meubels koopt in een tweedehands winkel. Dit kan ook online op 
bijvoorbeeld marktplaats. Gooi jouw oude meubels niet zomaar 
weg, maar geef ze een tweede leven. Misschien ken je wel men-
sen die hier interesse in hebben of je kan het verkopen of weg-
geven via marktplaats.

Schilderen? Dit is de meest duurzame verf die je kan gebruiken
Ga jij de muur verven? Of wil jij jouw meubels pimpen met een 
leuke nieuwe kleur? Ook wanneer je gaat verven is het van be-
lang om duurzame keuzes te maken. Maak gebruik van water 
gedragen verf zoals acryl. Dit is veel duurzamer dan verf op 
terpentine basis. Hier komen namelijk giftdampen vanaf die 
slecht zijn voor je eigen gezondheid en de natuur. Wil jij de meest 
duurzame verf gebruiken? Kies dan voor verf op basis van 100% 
mineralen zoals kalverf.

Zorg voor veel groen in en rondom je woning
Groen in je interieur is tegenwoordig ontzettend populair. Het 
is een echte interieur trend van nu. Het draagt ook nog eens bij 
aan de verduurzaming van jouw woning! Planten in jouw woning 
� lteren de vervuiling uit de lucht, dit verbetert het binnenklimaat.
Ook draagt het bij wanneer je rondom je woning groen plaatst. 
Zo zorgen bomen in de tuin bijvoorbeeld voor verkoeling in de 
zomer, waardoor de airco minder snel aan hoeft. Het aanleggen 
van groen op je dak draagt weer bij aan de isolatie van jouw huis.

Zo bespaar je 9000 liter water per persoon per jaar
Hoe lang sta jij onder de douche? Een kwartier? Wist je dat er dan 
maar liefst 120 liter water door het doucheputje stroomt? En dat 
terwijl je eigenlijk maar vijf minuten nodig hebt om je lichaam 
en haar te wassen. Je bent dan niet erg duurzaam bezig. Voor-
dat je de douche instapt kan je een timer van 5 minuten zetten, 
waardoor je nooit te lang onder de douche staat. Ook kan je een 
waterbesparende douchekop aanscha� en waardoor je 26 liter 
per zeven minuten kan besparen. Dit komt neer op zo’n 9000 liter 
water per persoon per jaar!
Daarnaast maak je ook een duurzame keuze wanneer je een keer 
koud doucht. Het grootste gedeelte van de uitstoot van douchen 
komt namelijk doordat het water verwarmd moet worden. Wan-
neer je koud of gedeeltelijk koud doucht ben je een stuk duur-
zamer bezig. Daar komt ook nog eens bij dat je door het koude 
water waarschijnlijk een stuk sneller de douche uitkomt.

Ruim op en maak schoon met duurzame producen
Ruim regelmatig je woning op en geef de spullen weg die je niet 
meer gebruikt. Als je niemand kent die het wil hebben kan je 
deze spullen ook naar de kringloopwinkel brengen of op markt-
plaats zetten. Je kan hier andere mensen enorm blij mee maken 
en je zorgt weer voor minder afval. Na het opruimen is het uiter-
aard tijd om schoon te maken. Waarmee maak jij jouw woning 
schoon? Kies jij meteen voor de bekendste merken of maak je 
hier duurzame keuzes in? Er zijn een hoop natuurlijke schoon-
maakmiddelen die goed werken. Vaak zijn deze producten ook 
nog eens goedkoper. Dit is dus een duurzame keuze én goed 
voor de portemonnee.

WONEN     Duurzaam wonen:
    ook in bestaande bouw kan dat!

Stroom van de zon?

0251 67 62 21  Heemskerk  zonbespaart.nl
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Op www.sevencouches.nl vind je handige budgettips en snelle DIY-projecten zodat ook jij van je huis een thuis 
kunt maken. Laat je inspireren! l

Door Mardou - sevencouches

Recyclen wordt steeds belangrijker. Of je nu 
blijft zitten met een bodempje muurverf of een 
halve liter houtlak: de meeste verf is opnieuw 
te gebruiken voor talloze klusjes in en om het 
huis. Dat levert niet alleen een ruimtebesparing 
op in de schuur, maar is ook goed voor de 
portemonnee én het milieu. 

1. Kleurvlak schilderen
Een lambrisering achter de eettafel of een 
kleurvlak boven de bank: verfrestanten zijn 
ideaal om kleuraccenten toe te voegen. Wil je 
geen verf op de muur? Geef dan je accessoires 
een snelle make-over. Houten fotolijstjes en 
terracotta potjes krijgen in no-time een nieuwe 
look met een likje verf. 

2. Meubel make-over
Heb je wat meer verf over? De bijzettafel, 
kinderspeelhoek of stoelpoten: ook meubels of 
delen daarvan kun je eenvoudig opfrissen met 
een kleurtje. Goed schuren en ontvetten voor 
je aan je klus begint. Zo blijft je meubel het 
langst mooi!

3. Vogelhuisje versieren 
Een leuk project voor de (klein)kinderen: het 
beschilderen van een onbehandeld vogel-
huisje, verkrijgbaar bij de meeste tuincentra. 
Krijgt het vogelhuisje een plek in de tuin? 
Gebruik verf geschikt voor buiten en voorkom 
dat de verf aan de binnenkant van het huisje 
terechtkomt.

4. Herfsttafel pimpen
Dennenappels versieren, takken beschilderen 
of stempelen met bladeren: verf kun je ook 
gebruiken om de herfsttafel aan te kleden. Een 
mooi klusje voor een regenachtige dag!

Verf toch bewaren? Zo doet je dat
Wil je verfrestanten toch liever bewaren voor 
een volgende klus? Verf blijft het langst houd-
baar in een koele ruimte zonder al te veel 
temperatuursschommelingen. Om verfblikken 
luchtdicht af te sluiten, kun je een stuk huis-
houdfolie over de rand doen voor je de deksel 
sluit. Plaats verfblikken bij voorkeur op een 
plank of in een (stelling)kast. Verf op waterbasis 
blijft gemiddeld een jaar houdbaar, lak op 
terpentinebasis twee jaar.

Verf is vaak prijzig en meestal heb je na het schilderen van je woonkamer of werkplek nog 
voldoende over voor een ander project(je). Weggooien is zonde! In dit artikel vind je vier 
tips voor het hergebruiken van restanten verf. 

RECYCLEDoe maar duurzaam: vier tips 
voor het hergebruiken van 
restanten verf
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Zal ik talent hebben voor karate, 
handbal of mountainbiken? Wat doe 
je nou precies bij ballet, schermen en 
volleybal? Past scouting, dans of free-
style gym bij mij? Op deze vragen 
kun je antwoorden krijgen als je mee 
doet met JouwSportPas. Team Sport-
service Kennemerland biedt samen 
met sportaanbieders kinderen uit 
groep 1 t/m 8 de mogelijkheid om 
kennis te maken met een sport, 
zonder verdere verplichtingen. 
Iedereen die in de gemeente 
Castricum of Heemskerk woont of 
naar school gaat, kan gratis of voor 
maximaal 5,50 euro vier lessen 
volgen bij een vereniging of sportor-
ganisatie naar keuze. Er kan onder 
andere ingeschreven worden voor 
de hierboven genoemde sporten, 
maar ook voor zelfverdediging, 
voetbal, badminton, rugby, handbal, 
squash en heel veel meer.

Volwassenen
Ook volwassenen hebben met Jouw-
SportPas de mogelijkheid kennis te 

maken met verschillende sporten. 
Iedereen van 18 jaar en ouder die in 
de gemeenten Castricum of Heems-
kerk woont kan gratis of voor slechts 
maximaal 5,50 euro vier keer 
meetrainen bij een vereniging 
zonder verdere verplichtingen. Je 
komt dus niet direct voor hoge 
kosten te staan, zoals voor kleding, 
materiaal en contributie. Lid worden 
van de vereniging mag natuurlijk 
wel. Elk blok is er een ruime keuze 
aan sporten, zoals rugby, aikido, 
mountainbiken, volleybal, 
badminton en veel meer. De uitge-
lezen kans om te kijken welke sport 
er bij jou past.

Inschrijven
Ga naar www.noordhollandactief.nl 
voor het volledige aanbod en meer 
informatie over deelname. Betalen 
kan via iDeal. Inschrijven voor het 
eerste blok kan tot en met 22 
oktober. De lessen starten direct na 
de herfstvakantie, dat is eind 
oktober.

Castricum/Heemskerk - Met JouwSportPas (JSP) kunnen zowel kinderen 
als volwassenen kennismaken met een sport. Kies een sport uit, schrijf je 
in en doe vervolgens drie of vier keer mee bij een vereniging of sportor-
ganisatie. Een uitgelezen kans om vrijblijvend kennis te maken met een 
sport naar keuze! Inschrijven voor blok 1 kan tot en met 22 oktober 
uitsluitend via de website www.noordhollandactief.nl. Verderop dit 
schooljaar volgen blok 2 en 3.

Kennismaken met een 
sport via JouwSportPas

Kennismaken met rugby is een van de opties met de JouwSportPas. 

Foto: aangeleverd

Door Harold Ebels

Tars Wanders arresteerde met een 
vooruitgesnelde loper de toren van 
Marcel Wester op veld A8. Met die 
kwaliteitswinst was het voor de door-
gewinterde Wanders een koud 
kunstje het punt veilig te stellen. Ed 
Stolp kwam niet aan een rokade toe 
in zijn partij tegen Barry Blekemolen. 
Stolp stuurde de koning in z’n blote 
kont het vrije veld in, alwaar de 
eenzame aanvoerder een prooi werd 
voor de lopers van de voortreffelijk 
spelende Barry Blekemolen. Met een 
werkelijk briljant loperoffer wist Bert 
Hollander zijn partij tegen Dick 
Aa�es te beslissen. Met een ijzer-
sterke dame op de G-lijn en een 
ondersteunende toren op de open 

H-lijn nam Harry Levering met succes 
de zwarte koning van Adri Beentjes 
op de korrel.

In een complexe stelling rekende 
Robin Rommel minder diep dan zijn 
opponent Harold Ebels. Het kostte 
Rommel een paard en daarmee de 
partij. Het absolute topduel tussen 
oud-clubkampioenen Luc Janssen en 
Bob Stolp eindigde voor Janssen in 
een deceptie. In een prima stelling 
verzuimde hij een loper tegen een 
paard te ruilen, waarna Stolp met het 
paard prompt een gemene vork 
creëerde. Met een kwaliteit minder 
hield Janssen het onmiddellijk voor 
gezien. Debutant Jesse Zoon liet 
tegen Nico Pepping zien best een 
aardig potje te kunnen schaken: lang 

ging het gelijk op totdat de ervaring 
van Pepping toch de doorslag gaf. 
Ferry Haan baalde van de foeilelijke 
paardzet die hij in het middenspel 
van zijn partij tegen Hans de Goede 
produceerde. Het paard werd 
geslagen en zonder compensatie 
was Haan ten dode opgeschreven.

De thriller van de avond kwam op 
naam van Sandra Hollander en Remi 
Aa�es. Keer op keer leek Aa�es de 
partij in z’n voordeel te beslechten, 
maar evenzovele keren ontsnapte 
Sandra Hollander. Uiteindelijk wist 
Sandra Hollander nog te winnen ook. 
Met de vlag op vallen verloor Aa�es 
een stuk. Dat Jeroen van Vliet kort na 
middernacht door de Vredeburg-
leden werd toegezongen had niets te 
maken met de verdienstelijke remise 
die hij scoorde tegen Indriaas Booij. 
Wel vierde Van Vliet zijn vijfenvijf-
tigste verjaardag.

Limmen - Op vrijdag 1 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg 
de tweede ronde van de interne competitie. Op maar liefst veertien tafels 
werd een partij gespeeld.

Schaaksport: Koning in z’n blootje

Door Joop Bakker

FCC begon uitstekend aan de 
wedstrijd, in de tweede minuut was 
het Tjidde Geerts die alleen op het 
doel afstevent en zijn schot in het 
zijnet ziet belanden. Twee minuten 

later is het Mats Castricum van ADO’20 
die alleen op het doel van Lars 
Beukers af gaat, deze tikt de bal er 
prima uit. Daarna is het elkaar aftasten 
en speelt de wedstrijd  meer op het 
middenveld, afwachtende op de juiste 
counter en die komt er; Elario Zweet 
brengt de bal voor het doel en Tjidde 
Geerts ziet zijn verwoestende schot 
op de paal belanden. Hieruit komt 
meteen de tegenaanval voor ADO’20 
over links waarin Mick Fatels als een 
speer weg is en moet noodge-
dwongen Thom Heling aan de rem 
trekken, echter dit was zo een stevige 
tackle dat de scheidsrechter hier 
meteen rood voor trekt, FCC gaat 
verder met tien man. Hierdoor kreeg 
ADO’20 meer ruimte en ging vol op de 
aanval, in de 23ste minuut schiet Mats 
Castricum voor open doel mis en drie 
minuten later is het Levi Dam die hem 
wel prima inschiet; 0-1. Dit was tevens 

de ruststand. De tweede helft ging in 
eerste instantie gelijk op met kleine 
kansjes voor beide teams. Er is 62 
minuten gespeeld en de scheids-
rechter legt de bal op de stip bij FCC 
na het neerhalen van een speler van 
ADO’20 in het strafschopgebied. De 
genomen strafschop van Levi Dam 
heeft Lars Beukers klem vast in zijn 
handen. Drie minuten later aanval 
FCC, schot Tjidde Geerts die er uitste-
kend wordt uitgehaald door Mitchel 
Umans en het tweede schot dat volgt 
wordt er wederom prima uitgehaald 
door de keeper. In de 72ste minuut 
krijgt Tijn de Ruijter van ADO’20 zijn 
tweede gele kaart en kan het veld 
verlaten. Dit brengt nieuwe energie bij 
FCC en het is dan ook Elario Zweet die 
in de 75ste minuut het scorebord op 
1-1 zet door een mooie aanval door 
het midden, hij speelt zijn tegen-
stander uit en maakt het prima af. 
Zeven minuten voor het einde van de 
wedstrijd krijgt FCC toch nog de 
deksel op zijn neus, door balverlies 
maakt Levi Dam van ADO’20 het 
prima af en zet de eindscore op 1-2.

Castricum - FCC heeft zijn eerste competitiethuiswedstrijd van het 
seizoen verliezend afgesloten. De Castricummers leken minimaal een 
gelijkspel aan de derby tegen ADO’20 over te houden maar in de slotfase 
ging het toch nog mis.

FC Castricum loopt in streekderby 
in slotfase tegen nederlaag aan

Martijn van Duivenvoorde in gevecht 

met ADO’20-speler om de bal. 

Foto: Sandy Klaver

Castricum - Omdat de coronapan-
demie voor de biljarters behoorlijk 
wat roet in het eten gooide, kon men 
de competitie 2020-2021 van de 
donderdagavondgroep (voorheen ’t 
Steegie) niet goed afronden. Om toch 
tot een afronding te komen heeft 
men een verkorte competitie 

gespeeld over twee avonden met 
aansluitend een finale. Na een span-
nende strijd op het groene laken werd 
Frank Bruggeling eerste. Nico Veldt 
eindigde als tweede en Jan van Zilt 
bezette de derde plaats. Alle leden 
hopen dat het nieuwe competitie 
zonder onderbrekingen zal verlopen.

Biljartvereniging Castricum
sluit competitie 2020-2021 af

De bovenste drie uit de ranglijst (met beker) van links naar rechts: Nico Veldt (2e), 

Frank Bruggeling (1e) en Jan van Zilt (3e). Foto: aangeleverd

Regio - Stichting Sport-Z organiseert 
deze herfstvakantie het creatieve en 
sportieve dagprogramma Vakan-
tieFUN in samenwerking met de 
gemeenten Alkmaar, Heerhugo-
waard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, 
Heiloo en Castricum. Op vrijdag 22 
oktober kunnen kinderen van 6 t/m 
9 jaar, die een GGZ-indicatie hebben, 
meedoen met het programma in 
sportcomplex De Meent, onder 
professionele begeleiding. 

Aanmelden kan via www.sport-z.
org/vakantiefun. Het creatieve en 
sportieve programma van Vakan-
tieFUN is speciaal gericht op 
kinderen van 6 tot en met 9 jaar die 
geen aansluiting vinden bij het regu-
liere aanbod en een GGZ-indicatie 
hebben. Stichting Sport-Z is de afge-
lopen jaren met succes deze uitda-
ging aangegaan om kinderen een 

mooi programma te bieden. Ook dit 
jaar staan er weer leuke sporten en 
creatieve activiteiten op het 
programma. Gezien het specifieke 
gedrag van de deelnemers wordt er 
gedurende de dag vooral gelet op 
structuur, duidelijkheid, bekendheid 
en plezier. VakantieFUN vindt plaats 
op vrijdag 22 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur.

Meedoen
Ouders en verzorgers van kinderen 
die binnen de specifieke doelgroep 
vallen en die in een van de desbe-
treffende gemeenten wonen, 
kunnen hun kind aanmelden voor 
VakantieFUN via www.sport-z.org/
vakantiefun. Deelname aan Vakan-
tieFUN is kosteloos. Voor vragen over 
VakantieFUN kunt u contact 
opnemen met Thomas Botman (06 
25326288 / t.botman@sport-z.org).

Creatief en sportief dagprogramma 
22 oktober bij HerfstvakantieFUN

Sportplezier voor kinderen met een 

GGZ-indicatie. Foto: aangeleverd
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Castricum - Het restaurant was 
versierd met Franse vlaggen en 
bewoners werden verwelkomd in het 
Frans. In woonzorgcentrum De Sant-
mark beleefden de bewoners op 28 
september een Franse dag.

Gouden Dagen maakt een tour door 
Europa door op de locaties van ViVa! 
Zorggroep landendagen te organi-
seren. De Santmark koos voor Frank-
rijk. In de ochtend werden alle bewo-
ners getrakteerd op een macaron. 
Onder het genot van een kopje koffie 
werd de kennis van Frankrijk getest 
met een toch wel wat pittige quiz 
over dit wijn- en kaasland. In de 
middag was er een optreden van 
zanger Edouard. Liedjes van Edith 
Piaf, Charles Aznavour en anderen 
passeerden de revue. Bij elk chanson 
vertelde Edouard waar het lied over 
ging. In de pauze werden de kaas-
plankjes en de rode en witte sapjes 
uitgedeeld. Ondertussen kon er 
geluisterd worden naar het muziek-
spel van mevrouw Visser, bewoon-
ster, op haar accordeon. Het was 
genieten op deze Franse dag.
Ook de locatie De Boogaert door-
kruiste Europa. Zij kozen voor Grie-
kenland. In de ochtend werd er 

gewerkt aan een schilderij. In de 
middag werd er een Griekse quiz 
verzorgd. De dag werd afgesloten 
met een Grieks menu. Gouden 
Dagen Castricum organiseert activi-
teiten en vervult wensen van alle 
(kwetsbare) ouderen, woonachtig in 
Castricum. In de woonzorgcentra De 
Boogaert en De Santmark van ViVa! 
Zorggroep staan wensbomen van 
Gouden Dagen. Hierin kunnen alle 
ouderen hun wensen ophangen. 
Gouden Dagen neemt contact met u 
op als uw wens vervuld gaat worden. 
Heeft u vragen, dan kunt u contact 
opnemen met Jolanda van Dam (j.
vandam@vivazorggroep.nl / 088 
9957253).

Met Gouden Dagen door Europa

Zanger Edouard tijdens de Franse dag 

in De Santmark. Foto: aangeleverd

Die schöne Müllerin vertelt het 
verhaal van een jongeman die de 
wijde wereld in trekt, op zoek naar 
nieuw geluk. Al snel vindt hij werk bij 
een molen, waar hij op slag verliefd 
wordt op de molenaarsdochter. Zij is 
hem niet ongenegen, maar er duikt 
een rivaal op waarvoor de molenaars-
dochter meteen bezwijkt. Overmand 
door jaloezie en verdriet, stort de 
jongeman helemaal in en beneemt 
hij zich het leven. Schubert heeft dit 
verhaal op briljante wijze getoonzet: 
de piano jubelt en huilt even hard 
mee als de zanger die het verhaal 
vertelt, waardoor de pianist de rol 
van begeleider overstijgt.
De Armeens-Nederlandse tenor Pablo 
Gregorian is solist als ensemble-
zanger en zingt oratorium, opera en 
lied. Als solist trad hij onder meer op 
met Apollo Ensemble en leden van 
het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Hij zong Schubert op het Internatio-
naal Kamermuziekfestival Schiermon-
nikoog en is als ensemblezanger 

verbonden aan de Nederlandse Bach-
vereniging. Henriëtte Wirth studeerde 
piano, klavecimbel, fortepiano en 
musicologie. Als pianiste is ze sinds 
2009 lid van het Arcadië Trio. Ze 
treedt regelmatig op met tenor Pablo 
Gregorian, zowel op barokharp als op 
piano. Hiernaast speelt ze barokharp 
in het ensemble L’Olivastro en klave-
cimbel in het ensemble La Favorita.
Na twee jaren die vanwege COVID-19 
een beetje in het water zijn gevallen 
is dit de feestelijke start van een 
nieuwe reeks Concerten op Zondag. 
Toonbeeld Geesterhage organiseert 
deze concerten weer in de mooie 
theaterzaal in Geesterhage waar u 
van harte welkom bent. Men is 
verplicht u bij de deur om een coro-
natoegangsbewijs of geldige (nega-
tieve) testuitslag te vragen. De 
toegangsprijs bedraagt 18,50 euro 
(CJP/65+ 16,50 euro en kinderen 9,50 
euro). Kaarten zijn via www.toon-
beeld.tv en www.geesterhage.nl 
verkrijgbaar.

Concert op Zondag weer van start
Castricum - Op zondag 24 oktober om 15.00 is Schuberts Die schöne 
Müllerin te beluisteren in Theater Koningsduyn. Uitvoerenden zijn tenor 
Pablo Gregorian en pianiste Henriëtte Wirth, die samen het duo art.song 
vormen.

Pianiste Henriëtte Wirth en tenor Pablo Gregorian. Foto: aangeleverd

De wandeling is iedere donderdag 
van 10.00 tot 10.30 uur en start bij 
het standbeeld op de Lageweide 3. 
Na de wandeling is er de mogelijk-
heid om gratis koffie en thee te 
drinken in de hal van de huisartsen-
praktijk. Tijdens iedere wandeling 
loopt er een vrijwilliger mee die de 
groep begeleidt. Voor deze wande-
ling hoeft u zich niet aan te melden. 
U kunt gewoon om 10.00 uur bij het 
standbeeld verzamelen en 
meewandelen.
Vorig jaar is de wandeling al gestart, 
helaas moest deze wandeling toen 
stoppen vanwege de coronamaatre-

gelen. De deelnemers keken iedere 
week uit naar de activiteit en hadden 
veel plezier in de wandeling. Ze 
hielden er sociale contacten aan over 
en het zorgde ervoor dat ze weer in 
beweging kwamen.

Deze wekelijkse wandeling is 
opgezet in samenwerking met Team 
Sportservice Kennemerland, Stich-
ting Welzijn Castricum en Gezond-
heidscentrum Limmen. Mocht u nog 
vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met buurtsportcoach 
Winnie Assendelft (wassendelft@
teamsportservice.nl / 0251 254740).

Limmen - Per 14 oktober start de gratis rollator-wandelgroep in Limmen 
weer. Mensen die met een rollator lopen of mensen die het prettig vinden 
om langzamer te lopen zijn van harte welkom. Wandelen is namelijk hart-
stikke gezond en daarnaast is dit een moment van ontmoeten, sociale 
contacten en u bent heerlijk aan het bewegen in de buitenlucht.

Wandelt u voortaan gezellig mee?

Wekelijks wandelen in een rustig 

tempo op donderdagochtend. 

Foto: aangeleverd

Castricum - Zondag 10 oktober is er 
veel te doen in het centrum van 
Castricum. In de Dorpsstraat en omlig-
gende straten vindt van 11.00 tot 
17.00 uur een speciale zomermarkt 
plaats. Als kers op de taart is er een 
gratis te beleven optreden van 
Edouard op het terras van restaurant 
Brutaal. Als de zon ook nog even 
meewerkt waan je je zo in een Frans 
dorpje.
Edouard van de Velde is een geboren 
Fransman van Nederlandse afkomst. 
Zijn accent is onvervalst charmant 
Frans. Edouard zingt en begeleidt 
zichzelf op gitaar. Hij brengt een 
intiem concertje waarin humorvol en 
gevoelig het leven bezongen en 

gespeeld wordt. Veel liedjes zijn in het 
Frans, maar ook Engelse liedjes en 
zelfs een vleugje Nederlands klinkt 
door in zijn repertoire. Edouard brengt 
liedjes van onder meer Brel en Cohen, 
maar hij schreef ook eigen nummers. 
Misschien wel gemaakt omdat 
anderen niet de juiste kleur konden 
geven aan zijn verhaal. Hij trakteert je 
op een middag van ontroerende 
stiltes en bulderende lach door het 
ongecompliceerde verslag dat hij 
tussen de liedjes door doet. Dat geeft 
een bijzondere inhoud en laat je 
beleven wat muziek en zang met je 
kunnen doen. Met een Frans terras-
achtig tintje kom je na een middag 
met Edouard weer eens heel anders 

thuis. Het optreden begint om 15:30 
uur.

Autovrij
Tijdens de proef van 17 september tot 
en met 15 oktober is de Dorpsstraat 
afgesloten tussen de Verlegde Over-
toom en de Burgemeester Mooijstraat. 
Het Dorpsplein is dan autovrij. 
Cultuurmakers uit het dorp grijpen 
hun kans om in deze periode hun 
werk te laten zien en horen op straat. 
Elk weekeinde is er wat te beleven. De 
laatste update van het programma is 
op www.voorliefhebbers.nl/agenda. 
Te vinden Het programma is mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente 
Castricum.

Dorpsplein in Franse sferen

Castricum - Net als de horeca heeft 
ook de cultuursector het zwaar te 
verduren gehad tijdens de corona-
pandemie. Dankzij onder meer de 
massale vaccinaties zijn we in Neder-
land inmiddels zo ver dat concerten 
weer mogelijk zijn. De leden van 
muziekvereniging Emergo zijn blij 
dat ze na maar liefst negentien 
maanden stilte weer samen muziek 
mogen maken. Onder de bezielende 
leiding van dirigent Erik van de Kolk 
hebben ze in slechts een paar weken 
tijd een aansprekend programma 
ingestudeerd. Samen met de Think 

Big Band onder leiding van René 
Breetveld leverde dat zaterdag een 
gevarieerd concert op in het Jac. P. 
Thijsse College.

De leden van Emergo waren het 
spelen absoluut niet verleerd. Dat 
was goed te horen in de solo’s van 
Jenny de Haan op sopraansaxofoon 
en Johan Breetveld op piccolo-
trompet. Jamie Zaal liet horen dat zij 
niet alleen mooi kan spelen op de 
bugel in het fanfareorkest, maar ook 
heel goed kan zingen in de big band. 
Vanwege de nog steeds geldende 

coronamaatregelen was het aantal 
luisteraars beperkt tot alleen de vaste 
fans van Emergo. Ook zij waren heel 
blij om de leden en elkaar weer eens 
te kunnen ontmoeten. Zeker tijdens 
de ‘derde helft’ na afloop van het 
concert. Stil zitten is er bij Emergo 
niet meer bij. 
De leden van het fanfareorkest gaan 
na dit geslaagde concert gelijk aan 
de slag met een mooi programma 
voor het kerstconcert op zondag-
middag 19 december in de Pancrati-
uskerk. Noteer dit concert alvast in 
uw agenda.

Muziekvereniging Emergo 
schittert weer bij Jac. P. Thijsse

Het eerste concert van Emergo sinds de coronabeperkingen grotendeels werden opgeheven. Foto: aangeleverd






