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Bakkum - Afgelopen weekend konden liefhebbers zich opmaken voor de laatste kermis van dit seizoen, namelijk die 
van Bakkum. Voor de jongste kermisgangers was er genoeg te beleven: een ritje in de grote of kleine zweefmolen, 
badeendjes vissen of een rondje in de botsautootjes. De suikerspin- en oliebollenkraam waren ook van de partij. 
Degenen die wat meer spektakel wilden konden terecht in de heartbreaker of bij de schiettent. Sterke mannen die wat 
energie of frustratie kwijtwilden of zich met elkaar wilden meten, konden de boksbal in de Mega boxe een knal 
verkopen. Al met al was er genoeg te doen. Voorlopig duurt het even voordat de eerstvolgende kermis zich aandient. 
Tekst en foto: Henk de Reus

Genoeg te doen op kermis Bakkum

Door Ans Pelzer

Participatie van inwoners is belangrijk, 
zo klinkt het bij monde van bestuur en 
raad. Toch zijn er veel inwoners/
omwonenden bij de pilot Dorpsstraat 
die zich niet gehoord weten. ,,Dat wil 
zeggen dat je mag mee-zoomen en 

luisteren en heel soms wat zeggen. 
Maar toen ik vertelde een alternatief 
plan te hebben voor de knelpunten bij 
de Beverwijkerstraatweg en de Dorps-
straat kreeg ik van de ambtenaren 
geen reactie. Of de reactie: ‘daar 
hebben we nu geen tijd voor’, meldt 
Anno Den Bakker. ProRail meldde 

eerder het een interessant plan te 
vinden maar verwees hem door naar 
de gemeente als regievoerder. Anno 
wil van zijn plan een burgerinitiatief 
van maken. ,,Samen met andere 
bewoners denk ik dat we een alterna-
tief plan kunnen maken.”

Chaos in de woonwijken
,,Dát er oplossingen moeten komen 
vinden we denk ik allemaal. Met de 
pilot is chaos gecreëerd in de omlig-
gende woonwijken. Dat schiet niet op. 
Het kan beter,” zegt Anno. Hij heeft 
zijn plan tot in detail uitgewerkt. ,,Ik 
wil er ook nog graag naar kijken met 
betrokkenen en deskundigen. Ik sta 
open voor opmerkingen en sugges-
ties.” In het kort omvat zijn plan een 
verkeerscirculatieplan voor het dorp 
en oplossingen voor de overweg bij 
de Beverwijkerstraatweg. Eén van de 
mogelijke oplossingen die Anno ziet is 
om bij de overweg gescheiden 
rijbanen te maken. Vanuit Beverwijk 
een strook voor rechts afslaand 
verkeer naar de Schoutenbosch en 
één voor rechtdoor gaand verkeer. 
Dan is de kans op files van auto’s op 
het spoor al stukken kleiner. Bij de 
Puikman kan al veel verkeer naar links. 
Te smal? ,,Ik heb het opgemeten. Dat 
stuk weg is 23 meter, dus het moet 
kunnen.” 
Lees verder elders in deze krant.

Castricum - Zijn plan voor een autoschuwe Dorpsstraat is beter dan de 
pilot die nu uitgevoerd wordt, meent Anno Den Bakker. Waarom? 
,,Omdat het recht doet aan de wensen van inwoners, winkeliers en 
weggebruikers. Dit in tegenstelling tot de pilot die momenteel uitge-
voerd wordt rondom de Dorpsstraat en de spoorwegovergang 
Beverwijkerstraatweg.

Anno Den Bakker maakt plan 
voor autoschuwe Dorpsstraat

Anno Den Bakker met enkele van de tekeningen van zijn plan. Foto: Ans Pelzer

Castricum - Vrijdag heeft een man 
aan de Breedeweg met zijn auto 
twee geparkeerd staande auto’s 
aangereden. De bestuurder, een 
57-jarige Beverwijker, was bij 
aankomst van de politie zelf al 
begonnen met het informeren bija 
omwonenden van wie de betref-
fende auto’s waren. De politie-
agenten roken een alcohollucht en 
besloten de man te laten blazen. Dat 
leverde een resultaat van 420 µg/l 
op, veel meer dan is toegestaan.

Drankrijder rijdt 
geparkeerde auto’s aan

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG 
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl

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

LAMSWORSTJES  

DE LEKKERSTE!!!! 25% KORTING
SOEP VAN DE WEEK:

OSSENSTAARTSOEP 
PER POT € 3,99 

VLEESWARENTRIO 
KALFSROLLADE
VLAAMS SPEK

GRILLWORST  € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
RODE KOOL EN PUREE   

2 SAUCIJZEN
SAMEN€ 6,99

9,95

APPEL CRUMBLE CAKE
ROOMBOTER CAKE MET VERSE STUKJES APPEL 
EN EEN VLEUGJE KANEEL.
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DONDERDAG 14 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Anton 
Overmars.

ZATERDAG 16 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Overmars 
met Inzinggroep.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met gemengde zanggroep. Voor-
ganger: Pastor J. Olling.

ZONDAG 17 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. pastor Eveline Masetti., 
met gebarentolk. Gelijktijdig op 
radio Castricum en via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastoor Vicaris Brug-
gink met Gemengd Koor.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 15.00 uur, drs. Wim 
Nieuwenhuis. Tijdens deze dienst 
wordt er afscheid genomen van 
drs. Wim Nieuwenhuis als voor-
ganger van de EGC.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. A. Matz.

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

MAANDAG 18 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 19 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Van der Linden. 

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en vd 
Maarel. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes.
Praktijk Bakker gesloten van 11 
t/m 15-10. Praktijk Hoekstra 
gesloten van 18 t/m 22-10.

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
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www.verspreidnet.nl
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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

Vervolg voorpaginaverhaal

Een dubbel �etspad naar de Castri-
cummer Werf zou ook een verbete-
ring zijn. Dat is ook eerder bedacht 
door inwoners, maar er is nooit 
serieus naar gekeken. ,,Ook heb ik 
een alternatief verkeerscirculatieplan 
voor het dorp gemaakt waarbij door-
stroming eerste prioriteit heeft. 
Zonder afsluiting van woonwijken.” 
De maatregelen volgens het plan 
van Anno kunnen op korte termijn 
worden ingevoerd en hoeven niet al 
te veel te kosten. Zijn oproep: ,,Ik 
begrijp dat dit niet de de�nitieve 
oplossing voor het probleem is. Het 
is wel een stap in de goede richting. 
Alleen samen kunnen we dit 
oplossen. En het kan zonder dat het 
hele dorp op de schop moet.”
Het plan van Anno is in te zien op de 
website van de PvdA Castricum en 
op te vragen bij Anno. Desgevraagd 
laat de PvdA weten dit plan te 
omarmen als één van de burgeriniti-
atieven bij dit onderwerp. Of het dé 
oplossing is weet de PvdA ook nog 
niet, maar ze willen wel graag dat het 
plan serieus wordt bekeken. Reacties 
kunnen naar annodenbakker@gmail.
com worden gestuurd.

Autoschuwe 
Dorpsstraat: 
dubbel fietspad

Door Hans Boot

Volgens de brief van het college van 
13 juli, in antwoord op de vragen 
van CKenG, valt het allemaal nog wel 
mee wat het drugsgebruik op Dijk 
en Duin betreft. Zo zou er een strikt 
beleid gelden binnen de kliniek en 
bestaan er geen vergunningen voor 
het gebruik daarvan. De politie, 
zorginstellingen inclusief beveili-
gingsdienst hebben een actueel 
beeld van wat er in de directe omge-
ving gebeurt en houden daarover 
contact met elkaar. In de brief staat 
ook dat er in een periode van vier 
jaar tien incidenten op het terrein 
van Parnassia drugsgerelateerd 
waren en dat op grond hiervan de 
gevaren voor omwonenden, bezoe-
kers, patiënten en medewerkers rela-
tief beperkt zijn. Tot slot zegt het 
college toe om de zorgen van de 
raadsleden mee te nemen naar de 
bestaande overleggen.

Naar aanleiding van berichten in de 
media voelden drie anonieme mede-
werkers van Parnassia zich geroepen 
om in hun brief van 1 september aan 
de raad orde op zaken te stellen. Zij 
beweren dat ‘in twee panden het 
bezit en gebruik van harddrugs 
gewoon wordt gedoogd en dat het 
grote �auwekul is dat het terrein een 
afspiegeling zou zijn van de maat-
schappij’. Daaraan wordt toegevoegd 
dat ‘er veel interne incidenten plaats-
vinden die niet zijn terug te vinden 
in de cijfers van de politie’. De klok-
kenluiders zeggen ook ‘dat het 
personeel nu wordt weggezet als 
een paar domme mensen en dat 
Parnassia drommels goed weet dat 
het gedoogbeleid van harddrugs 
niet valt uit te leggen’.

Angst
Marieke van de Ven-Dijkman, direc-
teur Zorg volwassenenpsychiatrie 
Noord-Holland bij Parnassia, kwam 

donderdagavond als inspreekster als 
eerste aan het woord. Zij ontkende 
de situatie zoals die door de mede-
werkers werd beschreven en zou 
graag met ze in gesprek gaan. 
Vervolgens kreeg fractievoorzitter 
Roel Beems van CKenG van voor-
zitter Elize Bon (CDA) de gelegen-
heid om de reden van dit debat nog 
eens toe te lichten. Hij zei onder 
meer: ,,Ik ga even terug naar 2017. 
Toen vertelden de bewoners al dat 
zij dagelijks last hadden van dealers 
en runners. Het gebruik is destijds 
een aantal weken gemonitord. Er zijn 
weliswaar twee dealers gearresteerd, 
maar de incidenten blijven. Bewo-
ners durven vanavond uit angst niet 
in te spreken en de antwoorden van 
het college op onze vragen voldoen 
niet aan de realiteit. Dus, wat is het 
ware verhaal, wat gaat de portefeuil-
lehouder openbare orde en veilig-
heid eraan doen en welke stappen 
worden er genomen om met 
Parnassia in gesprek te gaan?” Daar 
voegde hij aan toe: ,,Waarom 
communiceert Parnassia op een 
andere manier met de politie dan 
met haar eigen medewerkers? De 
drugsproblematiek is helemaal niet 
opgelost en het huidige gedoogbe-
leid dient ons inziens te worden 
vervangen door een zerotolerance-
beleid.” Ook Ralph Castricum (Forza!) 
schetste de problematiek, maar 
verbaasde zich daar niet over, omdat 
dit te verwachten was nadat de 
opvang van betre�ende cliënten 
werd gecombineerd met een 
woonfunctie.

Legaliseren
Ook de andere fracties lieten hun 
stem horen. Leo van Schoonhoven 
van de gelijknamige fractie betitelde 
de informatie van de klokkenluiders 
als noodkreet en was van mening 
dat ‘nader onderzoek op een niet 
reguliere manier alleen maar een 
oplossing kon bieden’. Harold Ebels 

(D66) vond dat ‘dergelijke vraag-
stukken primair op het bordje van de 
politie en de burgemeester horen te 
liggen en de brief van de medewer-
kers eerder een issue is voor 
Parnassia’. Hannie Lutke Schipholt 
(GroenLinks) verwees naar vragen 
die haar partij een paar jaar geleden 
over deze materie heeft gesteld. 
Volgens haar ‘wordt het onderscheid 
tussen soft- en harddrugs steeds 
kleiner, neemt het gebruik alleen 
maar toe en is de pakkans van 
dealers klein’. Ook merkte zij op ‘dat 
er meer voorlichting voor jongeren 
nodig is en het legaliseren van drugs 
wellicht ook veel zou oplossen’.

Fractievoorzitter Rob Dekker van de 
VVD stelde ‘dat het probleem zich op 
veel groter gebied dan alleen Dijk en 
Duin afspeelt en dat de politie hier-
tegen in verhouding weinig doet’: 
,,Ook in mijn dorp Akersloot wordt er 
geblowd en mijn jonge kinderen zijn 
daar helaas getuige van.” Ada 
Greuter (PvdA) was heel snel klaar 
met het onderwerp door te zeggen: 
,,Het is niet onze taak om hierover te 
discussiëren. De portefeuillehouder 
is verantwoordelijk en had met 
Parnassia moeten overleggen.”

Kwetsbaar
Als reactie op het debat liet porte-
feuillehouder Toon Mans weten: ,,We 
krijgen zelden dit soort anonieme 
brieven, maar ik heb wel met een 
van de schrijvers contact gehad. Het 
probleem is ingewikkeld, omdat er 
nauwelijks meldingen binnenkomen 
bij de politie. Ik roep hierbij dus de 
bewoners op om dat wel te doen. Ze 
zijn kwetsbaar en ik vind dat we 
strak op het drugsgebruik moeten 
zitten. Ik ben in feite ook een voor-
stander van legalisatie van drugs. Je 
mag ze wel kweken, maar waarom 
niet kopen en gebruiken? Wij zetten 
de gesprekken met Parnassia voort 
en ik ga graag in gesprek met bewo-
ners en (oud)medewerkers, zodat er 
op Dijk en Duin op een prettige 
manier gewoond kan worden.” 
Kortom, dit item laat zich niet 
makkelijk sturen en keert ongetwij-
feld nog wel eens terug op de 
agenda van commissie of raad.

Castricum - De overlast door drugsgebruik op Dijk en Duin stond 
opnieuw op de agenda van de raadscommissie van donderdagavond. In 
juni had CKenG daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college, 
maar de vraag was of de antwoorden daarop in overeenstemming zijn 
met de werkelijkheid. Een anonieme brief van drie klokkenluiders zorgde 
voor nog meer twijfel.

Drugsgebruik Dijk en Duin 
moeilijk aan te pakken

Is de veiligheid op Dijk en Duin voldoende gewaarborgd? Foto: Hans Boot
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De gemeente Castricum is op zoek 
naar groene straten! Heeft u zelf of met 
uw buren de straat vergroend en bent 
u trots op het resultaat? Doe dan mee 
aan ‘Groene Straten Gezocht’.

Hittestress, wateroverlast en watertekort. 
Het zijn allemaal gevolgen van het 
veranderend klimaat. Om deze gevolgen 
te temperen starten steeds meer 
inwoners met het vergroenen van de 
straat met bijvoorbeeld geveltuintjes, 
planten in plaats van tegels, het plaatsen 
van regentonnen of zelfs groene 
wateropvang in het midden van de straat. 
Deze mooie initiatieven wil de gemeente 
in het zonnetje zetten.  

Trots op uw groene straat? Doe mee!
Iedereen kan eenvoudig meedoen. Stuur 
vòòr 22 oktober een foto van uw straat in 
met een omschrijving wat u in de straat 
heeft gedaan naar mailadres: info@watzr.
nl. De winnende straat wordt tijdelijk 
omgedoopt tot WatZr-straat. U ontvangt 
een vrolijke straatvlag en maakt u kans op 
een leuke prijs. Hiermee laat u zien dat u 
heeft geWatZrd. Ge-wat?

Met WatZr wordt een kleine actie op of 
rond het huis bedoeld zoals vergroening 
van de tuin, waterdoorlatende straten, 
wateropvang met regentonnen en het 
plaatsen geveltuintjes. Zo helpt u mee 
om de omgeving koeler te maken, kan 
overtollig water sneller weg en houden we 
ook water langer vast als dat nodig is. De 
uitreiking vindt plaats tijdens de Nationale 
Klimaatweek die van donderdag 28 

oktober tot en met vrijdag 5 november 
plaatsvindt. 

WatZr campagne
Deze actie is onderdeel van de 
WatZr-campagne, een initiatief van 28 
gemeenten in Noord-Holland boven 
het Noordzeekanaal, PWN en HHNK. 
Gezamenlijk voeren zij de meerjarige 
WatZr-campagne die inwoners uitnodigt 
om mee te doen aan het verminderen van 
de gevolgen van klimaatverandering. 
Wilt u weten wat u kan watZr-en? 
Ga dan naar de website www.watzr.nl 
of volg ons via social media.

‘Groene Straten Gezocht’

Gemeentenieuws

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

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 is 
gepresenteerd op 7 oktober. De gemeente-
raad van Castricum behandelt de begro-
ting 2022 op 4 november 2021 en besluit 
hierover op 11 november 2021. Daarmee 
besluit de raad over hoe gemeenschaps-
geld in 2022 en verder wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisatie of 
instelling van de gemeente Castricum dus 
een belangrijk document. De gemeente-
raad hoort daarom graag uw mening in 
de vergadering van 14 oktober, zodat de 

raadsleden uw input kunnen meenemen bij 
de verdere behandeling van de begroting. 
U kunt de begroting vinden bij de vergader-
stukken op de website. Als u uw mening 
wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht 
zich te melden bij de griffie.

Wanneer u wilt inspreken bij de commissie-
vergadering, dan kunt u zich voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aanmelden 
bij de griffie. 

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 griffie. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 1 november 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-
gen van de raad kunt u bij de griffie terecht. 

at kan per mail via raadsgriffie
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

Inmiddels wordt er op de 
sportterreinen en in de sportzalen 
weer volop gesport. Dat mag, want 
iedereen mag weer binnen en buiten 
sporten. Ook sportwedstrijden met 
publiek zijn weer toegestaan, zij het 
onder voorwaarden. 

Iedereen mag weer voetballen, hockeyen, 
korfballen of schermen. Daarbij moeten 
de basisregels de kans op besmettingen 
voorkomen. Deze regels zijn:
 Sporten in groepsverband is 

toegestaan.
 edstrijden zijn toegestaan. et gaat 

zowel om wedstrijden onderling als om 
wedstrijden tegen andere clubs.  

 Om verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, is het raadzaam om 
je aan de basisregels te houden. Dat 
zijn onder mee handen wassen en een 
veilige afstand bewaren. 

Bij professionele wedstrijden is publiek 
toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen 
is 100 procent van het aantal toegestane 
bezoekers mogelijk.

Sportkantines
Voor eet- en drinkgelegenheden bij 
sportaccommodaties geldt dat een 

coronatoegangsbewijs:
 noodzakelijk is wanneer men het 
afgehaalde of bestelde eten en drinken 
nuttigt in de afgescheiden horeca-
functie.

 niet noodzakelijk is wanneer bij 
het afhalen in deze gelegenheden 
het eten en drinken in of bij de 
sportaccommodatie genuttigd worden 
buiten de afgescheiden horeca-functie.

Bij een multifunctionele locatie, zoals 
een sportkantine, kan de horeca-
functie afgescheiden worden van de 
rest van de locatie. Dan hoeft alleen 
bij toegang tot de horeca-functie een 
coronatoegangsbewijs gevraagd te 
worden.

Sportverenigingen in de gemeente 
Castricum hebben een brief 
gekregen met de coronaregels 
rond sportwedstrijden en eet- en 
drinkgelegenheden. In de brief staan ook 
contactgegevens als u meer informatie 
wilt hebben. 

Voor meer informatie kunt u ook terecht 
op de website van de Rijksoverheid: 
rijksoverheid.nl > alle informatie over het 
coronavirus > cultuur, uitgaan en sport.

Corona en sporten

Voorlopige agenda raadsinformatieavond /   
commissie 14 oktober 2021    

Agenda Raadsinformatieavond / 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

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een ontwerp besluit is genomen 
voor een omgevingsvergunning handelen strijd regels ruimtelijke ordening voor de 
Kogerpolder 1a te De Woude ten behoeve van de realisatie van een nieuw haven-
gebouw met bedrijfswoning en een nieuw restaurant, alsmede het faciliteren van vijf 
plaatsen voor kampeertenten en  camperplaatsen en ankerende landschappelijke 
en recreatieve voorzieningen, waaronder een pontverbinding, zoals aangevraagd op 
20 november 2020. Om het plan mogelijk te maken wordt afgeweken van het bestem-
mingsplan ex artikel 2.12, artikel 1 onder a sub 3 Wabo.

Ter inzage
Het ontwerp besluit en de ruimtelijke onderbouwing kunt u vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële 
publicatie. Vanaf 14 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ligt het plan ter 
inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u schriftelijk zienswijze indienen 
bij de gemeenteraad van Castricum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Ontwerp besluit Kogerpolder 1 (Woudhaven) 
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Griegstraat 4 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 
7 oktober 2021 (WABO2101942)
Heereweg 8 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 
1 oktober 2021 (WABO2101911)
Julianaplein 4 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
4 oktober 2021 (WABO2101915)
Kerklaan 44 in Akersloot, het verlengen van de rieten kap en herstellen stijlbreuk 
van de aanbouw, datum ontvangst 6 oktober 2021 (WABO2101937)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat (achter 16) in Limmen, het tijdelijk opslaan 
van materialen, verzenddatum 5 oktober 2021 (WABO2101446)
Castricummer Werf 128a in Castricum, het verplaatsen van een raam, 
verzenddatum 4 oktober 2021 (WABO2101695)
Johan Willem Frisostraat 23 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 7 oktober 2021 (WABO2101664)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Stationsweg 4 in Castricum, het plaatsen van een laadpaal, verzenddatum 
6 september 2021 (WABO2101487)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Boekel 24 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 24 augustus 
2021 (WABO2101145)
Prof. van der Scheerlaan 14 in Castricum, het bouwen van een schuur, 
verzenddatum 14 september 2021 (WABO2101305)
Koningin Julianastraat 1 in Castricum, het bouwen van een extra erker, 
verzenddatum 23 augustus 2021 (WABO2101391)
Theebos 36 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 8 september 
2021 (WABO2101470)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. 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

Sinds 1 juli kunt u al onze officiële publi-
caties online lezen, op de website www.
officielebekendmakingen.nl. Via de over-
koepelende site www.overheid.nl kunt u 
daar makkelijk zelf in zoeken. U kunt er 
zelfs een abonnement instellen om auto-
matisch meldingen te krijgen van bekend-
makingen in uw buurt. 

Landelijke plicht
Onze gemeente is, net als alle andere 
gemeenten in ons land, sinds 1 juli ver-
plicht om alle officiële publicaties online 
te doen op www.officielebekendmakin-
gen.nl. Onze gemeente heeft daar een 
eigen gemeente(tab)blad, met daarin 
onze lokale bekendmakingen. Daar leest 
u bijvoorbeeld welke aanvragen voor 
een omgevingsvergunning we hebben 
ontvangen. Of voor welke activiteiten 
toestemming is gegeven (dus ‘verleende 
vergunningen’), een verkeersbesluit of een 
verordening. 

Altijd een actueel overzicht
Via de overkoepelende site 
www.overheid.nl kunt u eenvoudig een 
actueel overzicht krijgen van onze lokale 
bekendmakingen. U kiest dan voor de 
button ‘berichten uit de buurt’ en daarna 
de keuze ‘wat speelt er in de buurt’. U 
kunt ook een overzicht krijgen van mel-
dingen uit een andere gemeente, als u dat 
wilt. U vult dan in het zoekvak de 
postcode in die daarbij hoort. 

Automatisch op de hoogte 
U kunt zich ook abonneren op nieuwe 
bekendmakingen. Dan krijgt u automa-
tisch een melding van besluiten die 
uw buurt raken. Dit heet de Attenderings-
service. U kunt zich hiervoor inschrij-
ven via www.overheid.nl; kies de button 
‘berichten uit de buurt’ en dan ‘altijd op 
de hoogte’. Komt u er niet uit? dan kunt 
u ons bellen op ons algemene 
telefoonnummer. 

Alle officiële publicaties online

Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)

Kogerpolder, kadastraal perceel Sectie E, nrs, 750,574,746,749,614,573,575,753 
en 752 in De Woude, het revitaliseren van het recreatieterrein Woudhaven, 
(WABO2002311)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 14 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.
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Supermarktmanager Marco Paarlberg 
(Castricum) vertelt: ,,Welkom bij uw 
nieuwe DekaMarkt! U kunt hier 
rekenen op een groot assortiment 
kwaliteitsvlees, want dit verwerken we 
zelf in onze eigen slagerij. En vergeet 
ook ons vegetarisch vers assortiment 
niet! Volledig vegan en met een 
gezonde basis van erwten, tarwe of 
groenten. Zo wordt variëren nog 
makkelijker. Ook bakken we zelf elke 
ochtend het knapperigste brood in 
onze eigen bakkerij en de hele dag 
door ter plekke op de winkelvloer. 
Verder is er aandacht voor het 
lekkerste vers, vakmanschap en uitste-
kende service. En omdat we zoveel 
zelf doen, betaalt u nooit teveel. We 
bieden u de beste smaak. Voor de 
beste prijs.” 

In het assortiment zijn ook heel wat 
vertrouwde producten van DEEN 
terug te vinden. ,,Denk maar eens aan 
de kno�ooksaus, kibbeling of ultra-
verse maaltijden uit de warme keuken. 
Ook zie je de bekende gezichten van 
de voormalig DEEN-collega’s gewoon 
nog terug. Zij kennen u en u kent hen. 
Wel zo prettig! Kortom, het 
vertrouwde van DEEN en al het voor-
deel van de ander! Kijk, proef en 
ervaar het zelf in uw nieuwe Deka-
Markt!” vult supermarktmanager 
Sebastiaan van Duist (Limmen) aan.

DekaMarkt trakteert
De komst van DekaMarkt naar 
Castricum en Limmen ging niet onop-
gemerkt voorbij.  Reversed gra�ti 
�eurde de stoeptegels op als voor-

bode op de opening. In Limmen 
werden naast bloemen op de 
openingsdag ook po�ertjes uitge-
deeld en een dag later stond de 
po�ertjeskraam in Castricum. 

Zaterdag ontvingen de eerste twee-
honderd klanten in beide plaatsen 
een gratis appeltaart. Zondag werden 
de eerste tweehonderd klanten op 
gratis croissants getrakteerd. Mede-

werkers van de supermarkt reden ook 
met een bak�ets door Castricum en 
Limmen om appels uit te delen. Beide 
supermarkten zijn zeven dagen per 
week open.

Castricum/Limmen - Na een korte ombouwperiode openden de voor-
malig DEEN-supermarkten aan de Torenstraat in Castricum en aan het 
Berkenlint in Limmen vrijdag gelijktijdig hun deuren als DekaMarkt. 
Onder toezicht van diverse omwonenden knipten supermarktmanagers 
Marco Paarlberg (Castricum) en Sebastiaan van Duist (Limmen) het lintje 
door en heetten iedereen welkom in hun nieuwe supermarkten. De 
eerste tweehonderd klanten konden rekenen op een gratis bos bloemen.

Castricum en Limmen zijn een DekaMarkt rijker

De opening van DekaMarkt in Limmen door �liaalmanager Sebastiaan van Duist. Foto: aangeleverd
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Heiloo - Edith Piaf (Edith Giovanna 
Gassion) werd in Parijs op 19 
december 1915 geboren als dochter 
van een kroegzangeres en een acro-
baat. Edith Piaf blijkt een overlever te 
zijn, een bodemloos kind op zoek 
naar passie, liefde en plezier. Een 
vrouw die nooit alleen wil zijn. Haar 
houvast is de muziek. Want uiteinde-
lijk wil ze maar één ding: zingen, 
zingen, zingen!

Het Parijse Olympia is de plaats waar 
Edith Piaf bekendheid verwierf en 
waar zij een paar maanden voor haar 
dood een gedenkwaardig concert 
gaf. Aan het eind van haar leven kon 
zij terugkijken op enkele grootse 
muzikale successen, waaronder de 
chansons ‘Non, je ne regrette rien’, 

‘Milord’, ‘La vie en rose’, ‘Cést un 
homme terrible’, ‘Les �on�ons du bal’, 
‘C’est l’amour’, ‘Padam padam’ en ‘Une 
enfant’. Op 7 april 1963 nam ze voor 
het laatst een lied op: ‘L’homme de 
Berlin’. Het werd pas jaren na haar 
dood uitgebracht. Op 47-jarige leef-
tijd overleed Edith Piaf in Grasse aan 
de gevolgen van een inwendige 
bloeding. Tijdens de voorstelling 
ÉDITH! kom je door de liedjes en de 
bindende teksten meer te weten 
over die kleine, frêle vrouw met haar 
bewogen leven en al even woelige 
liefdesperikelen. 
Zondag 24 oktober0, aanvang 15.00 
uur in de Cultuurkoepel. Kaarten à 15 
euro zijn te koop via www.cultuur-
koepelheiloo.nl of bij het VVV-
kantoor op Landgoed Willibrordus.

Chansons Piaf in Cultuurkoepel

Is het dapper om een kind te krijgen 
op je 41e? Alleen naar de bioscoop te 
gaan? Op te biechten dat je bent 
vreemdgegaan? Tja, wat ís moed 
eigenlijk? En wanneer moet een 
mens (m/v) de spierballen laten 
rollen, en wanneer juist die grote bek 
houden? Getuigt het van lef om je 
kwetsbaar te tonen? Zijn de losers 
misschien wel de nieuwe winnaars? 
In ‘Waagstukken’ gaan Dorine en 
Mylou op onderzoek uit. Vastberaden 
en door de wol geverfd. Met de 
nodige levenservaring op zak laten 
de dames zich niet meer aan de kant 
schuiven. Wiersma en Frencken krijg 
je niet meer klein. Of toch? Zoals je 
van Dorine Wiersma en Mylou Fren-
cken gewend bent, staat ook deze 
voorstelling bol van de mooiste 
kleinkunstliedjes. Gewapend met 
piano en gitaar laten ze zich van hun 
moedigste kant zien. Want moed heb 
je nodig. Om door te gaan – of er 
voor eens en altijd mee op te 
houden. Laat je verrassen en 
meeslepen in deze voorstelling met 

bloedmooie liedjes op vrijdag 22 
oktober in de Cultuurkoepel Heiloo, 
aanvang 20.15 uur. Kaarten à 17,50 
euro via www.cultuurkoepelheiloo.nl 
of bij het VVV-kantoor op Landgoed 
Willibrordus.

Mylou Frencken en Dorine 
Wiersma in ‘Waagstukken’
Heiloo - Cabaret in de Cultuurkoepel! In de muzikale cabaretvoorstelling 
‘Waagstukken’ bundelen Mylou Frencken en Dorine Wiersma voor het 
eerst hun krachten. De veelgeprezen liedjesschrijfsters laten het 
achterste van hun tong zien.

Mylou Frencken en Dorine Wiersma. 
Foto: Marc Uyl

Regio - Op zondag 17 oktober is er 
weer een gratis wandelexcursie met 
gids naar een icoonlocatie in het Oer-
IJ-gebied. Nu met als bestemming 
het erfgoedpark De Hoop in Uitgeest. 
Onderwerp is de Nieuwe Tijd (1500-
1850), ook wel de periode van de 
pré-industrialisatie genoemd. Door 
de uitvinding van de houtzaagmolen 
in Uitgeest maakte met name de 
Zaanstreek een grote economische 

bloei door. Hier ligt ook het Alkmaar-
dermeer, het enige open water van 
betekenis in Noord-Holland dat niet 
werd drooggemaakt. De startlocatie 
bevindt zich aan de Lagedijk 33b in 
Uitgeest. De deelnemers vertrekken 
hier om 10.00 uur voor een wande-
ling van ongeveer twee uur. Kijk op 
www.oerij.eu voor informatie en 
aanmelden. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden.

Gratis excursie over gevolgen 
uitvinding houtzaagmolen

Deze muziekles wordt gegeven in 
Toonbeeld Geesterhage en Theater 
Koningsduyn. Deelname is gratis, maar 
vooraf aanmelden via info@toonbeeld.

tv is noodzakelijk. Op maandag 25 
oktober is er om 17.00 uur de slag-
werkklas in de theaterzaal onder 
leiding van muziekdocent Pieter Mark 
Kamminga. Kinderen vanaf 7 jaar 
kunnen zich dan uitleven op diverse 
slagwerkinstrumenten en leren hoe 
belangrijk een slagwerksectie in een 
orkest is. Dnderdag 28 oktober is het 
om 16.00 uur in de theaterzaal de 
beurt aan de Notenkrakers (5 en 6 jaar) 
en de blazersklas (vanaf 7 jaar). Onder 
leiding van muziekdocent Nico 
Strubbe leer je op de blok�uit al gelijk 
samen te spelen en ontdek je spelen-

derwijs de andere blaasinstrumenten 
van de orkesten van Emergo. Liever 
een proe�es op een blaasinstrument 
zoals trompet, bugel, saxofoon, trom-
bone, hoorn of tuba? Ook hiervoor kun 
je bij Toonbeeld Geesterhage een 
afspraak maken voor een gratis 
proe�es met een vakkundige docent. 
Neem contact op met toonbeeld via 
de website www.toonbeeld.tv of stuur 
een e-mail aan info@toonbeeld.tv voor 
meer informatie. Als je na deze les de 
smaak van het samen muziek maken 
te pakken hebt, dan zijn er bij Emergo 
genoeg mogelijkheden om verder te 
gaan met deze hobby. Voor meer 
informatie hierover kun je terecht bij 
Maaike Pannekeet (0251 653231, na 
19.00 uur / info@emergo.org / www.
emergo.org/muziekles)

Castricum - Wat is er leuker dan samen muziek maken? Bij muziekvereni-
ging Emergo weten ze dat al meer dan honderd jaar. En met muziek kun 
je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseert Emergo samen met 
Toonbeeld Geesterhage een gratis muziekles voor de jeugd.

Openbare muziekles bij Emergo 
en Toonbeeld Geesterhage

De slagwerkklas staat onder leiding 
van muziekdocent Pieter Mark 
Kamminga. Foto: aangeleverd

Akersloot - Zingen is leuk en goed 
voor de mens. Maar hoe doe je dat 
dan? En waar moet je beginnen? In de 
workshop zangtechniek legt zangdo-
cent Carolien Goeman dit allemaal uit. 
Met behulp van de methode 
‘Complete Vocal Technique’ (CVT) krijg 
je inzicht in hoe de stem werkt. 
Belangrijk, want je wilt de stem 
gezond houden. Heesheid na het 
zingen en een gevoel van ‘knijpen’ is 
echt te vermijden. CVT is een zang-
methode waarbij de aanwijzingen die 
je krijgt helder en begrijpelijk zijn. Je 
krijgt zangoefeningen waarbij je stap 
voor stap leert wat je moet doen. De 
workshop bestaat uit vijf lessen van 
twee uur, een gedeelte theorie, zang-

oefeningen en het instuderen van een 
aantal nummers van ABBA. De work-
shop is voor beginnende zangers en/
of koorzangers die meer over gezond 
stemgebruik willen leren.
Carolien Goeman studeerde in 2015 
af aan het Complete Vocal Institute in 
Kopenhagen. Naast het geven van 
workshops is ze muzikaal leider van 
Popkoor Zingsation, zanggroep 
Mezzo-Forte en geeft ze privéles. De 
lessen zijn op 28 oktober, 4 , 11, 18 en 
25 november in Akersloot. Aanvang 
20.00 uur. De kosten bedragen 150 
euro voor vijf lessen. Kijk op www.
zangschoolcaroliengoeman.com of 
mail naar carolien.goeman@planet.nl 
voor meer informatie.

Zing mee met ABBA

Zangdocent Carolien Goeman. 
Foto: aangeleverd

Edith Piaf (1915 - 1963) wordt geëerd met deze voorstelling. Foto: Roger Viollet

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 20.00 uur
maandag 20.00 uur 

Nr.10
zaterdag 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
Mijn vader is een vliegtuig

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur
 zondag 15.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur
No Time To Die

zondag 20.00 uur
Un Triomphe
zondag 15.30 uur
dinsdag 20.00 uur

The Father
zaterdag 15.00 uur 
zondag 12.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur
Ron's Gone Wrong (NL)

zaterdag 15.30 uur
zondag 12.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 14.30 uur
Berend Botje

Programma 14 oktober t/m 20 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!

Günter, als vierjarig kind gevonden in 
de Duitse bossen, groeit op in een 
pleeggezin. Vier decennia later is zijn 
leven normaal: hij verdient de kost 
als toneelacteur, brengt tijd door met 
zijn dochter Lizzy en heeft een 
verhouding met een getrouwde 
vrouw. Hij begint zich pas iets af te 

vragen over zijn afkomst als een 
vreemde man op een brug slechts 
één woord in zijn oor �uistert... 
Na ‘Borgman’ en ‘Schneider vs. Bas’ is 
Nr. 10 de nieuwe speel�lm van regi-
seur Alex van Warmerdam. Een 
thriller met elementen van een 
zwarte komedie.

Nr. 10

De onhandige middelbare scholier 
Barney heeft een nieuwe wande-
lende en pratende digitale beste 
vriend: Ron. Rons hilarische storingen 
in het social media-tijdperk zorgen 
voor een reis boordevol humor, actie 

en avontuur, waarin een jongen en 
een robot de imperfecties van echte 
vriendschap leren te accepteren. 
Deze animatie�lm van 20th Century 
Studio en Locksmith Animation is 
vermakelijk voor het hele gezin.

Ron’s Gone Wrong (NL)
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Een grote passie voor cosmetische 
geneeskunde had Saskia Bouwens 
Msc. al vele jaren. Vier jaar geleden 
startte ze in het verzamelgebouw 
aan de Oude Parklaan haar eigen 
praktijk. Nu ze verhuisd is, zag ze 
mogelijkheden voor een praktijk 
aan huis. 

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Saskia Bouwens Msc. 
van SB Care 

Niemand gaat hier met een duckface naar buiten

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Saskia Bouwens Msc. Saskia Bouwens Msc. 

Als we ouder worden, gaat de kwaliteit van 
onze huid achteruit. Daar is wat aan te doen, 
maar vaak zijn mensen bang dat door een be-
handeling hun uiterlijk verandert. ,,Ik veran-
der de klant niet, ik breng iemand alleen een 
aantal jaren terug in de tijd’’, zegt Saskia. Ze 
heeft sinds begin dit jaar een mooie, moderne 
praktijkruimte naast haar woning aan de Prins 
Bernhardstraat 1 ter beschikking. Een ruimte 
die rust uitstraalt en waar Saskia uitgebreid de 
tijd neemt om te luisteren naar haar klanten. 
,,Ik wil weten met welke uiterlijke kenmerken 
iemand zelf niet blij is en dan bekijk ik hoe we 
in een paar stapjes een mooi resultaat kunnen 
krijgen.’’ In haar werkwijze onderscheidt ze 
zich van de grote klinieken. Het uitgangspunt 
is steeds dat iemands huid er weer zo zacht 
mogelijk uit moet gaan zien. Saskia: ,,Het 
mooiste compliment is voor mij dat klanten 
weer gaan stralen en dat ze beter in hun vel 
zitten.’’ 

Natuurlijke producten 
De behandelingen voert Saskia uit met na-
tuurlijke producten, zoals hyaluronzuur, een 
lichaamseigen stof, die de huid soepel en 
elastisch maakt. Met fi llers kan ze de diepere 
lijntjes in de huid opvullen. Ook mensen met 
hoofdpijnklachten zijn er vaak goed bij gebaat 

als de diepe frons op het voorhoofd wordt 
verminderd. Maar hyaluronzuur is niet alleen 
toepasbaar in het gezicht. Saskia bereikt ook 
verbluffende resultaten met het behandelen 
van handen, hals en bovenarmen. Om op de 
hoogte te blijven van de nieuwste medische 
ontwikkelingen volgt ze workshops en reist ze 
binnenkort zelfs af naar Monaco om een inter-
nationaal congres bij te wonen, waar ook trai-
ningen gegeven worden. 

Moeder van drie dochters 
Het runnen van een praktijk aan huis heeft zo 
zijn voordelen. Saskia heeft dochters in de leef-
tijd van 8, 10 en 13 jaar en is sinds kort alleen-
staand moeder. Doordat ze aan huis werkt, kan 
ze de afspraken fl exibeler inplannen. Ook de 
klanten profi teren daarvan, want het is moge-
lijk om een behandeling in de avonduren of in 
het weekeinde te ondergaan. Haar woonplaats 
Castricum zou ze niet graag inruilen voor een 
andere plek. Als geboren en getogen Castri-
cumse zijn de zee en de bossen een deel van 
haar identiteit geworden. ,,Ik zou niet veel aan 
mijn leven veranderen, als ik het opnieuw zou 
mogen doen. Ook niet in mijn werk. Juist door-
dat ik mijn praktijk wat later begonnen ben, 
heb ik veel levenservaring opgedaan en kan ik 
mij goed verplaatsen in anderen.’’ 

Bel 06 37611599 of kijk op www.sbcare.nl voor 
meer informatie.

Foto: Marleen Bos

Door Henk de Reus

,,Het loopt lekker sinds we vanaf 
begin april een vast onderkomen 
hebben in de pop-up-store aan het 
Bakkerspleintje. Ik heb net gehoord 
dat we hier tot eind januari kunnen 
blijven. Dus de feestdagen pikken 
we mooi nog mee’’, aldus Lia. ,,Een 
dorpsmarkt zoals vandaag zorgt 
altijd voor veel bezoekers. Dit 
merkten we ook de laatste keer op 
19 september. We draaiden toen 
een �inke omzet. Inmiddels staat de 
teller op 40.000 euro. Dit is een 
feestje waard.”
Lia legt uit hoe de sieraden gemaakt 
worden. ,,We gebruiken nieuw 

materiaal, maar ook kralenkettingen 
die we van mensen krijgen. Soms 
zijn deze van een overleden dier-
bare. We halen ze uit elkaar en 
maken er nieuwe sieraden en 
beschermengeltjes van. Oktober is 
borstkankermaand. Om die reden 
hebben we Remco Mewe, weten-
schapsredacteur bij het KWF, uitge-
nodigd om een cheque ter waarde 
van 6000 euro in ontvangst te 
nemen.” Remco Mewe toonde zich 
wat blij met de aangeboden 
cheque. 

De openingstijden van de winkel 
zijn vrijdag en zaterdag van 10.30 
uur tot 15.00 uur.

‘Hart voor borstkanker’ viert feestje
Castricum - Zondag vierden Lia Kooijman en haar team een feestje. Sinds 
de oprichting van haar stichting ‘Hart voor borstkanker’ (2007) zamelt Lia 
met haar team geld in voor borstkankeronderzoek door het KWF. Zij doet 
dit via de verkoop van zelfgemaakte sieraden en beschermengeltjes. 
Inmiddels staat de teller op 40.000 euro. Afgelopen zondag overhan-
digde Lia symbolisch een cheque van 6000 euro aan Remco Mewe van 
het KWF.

Lia Kooijman overhandigt de cheque van 6000 euro aan Remco Mewe van KWF. 
Foto: Henk de Reus

Door Aart Tóth

Toch is het gezegde nog steeds van 
toepassing bij bouwmarkt Hubo 
Castricum op de Castricummer Werf. 
In het constant vernieuwende assor-
timent kun je ook terecht voor de 
prachtigste schuifdeurkasten en dan 
niet zomaar een kast, maar op maat 
gemaakt voor uw interieur. In de 
kleuren, afwerking en materiaal is 
daarbij nog zo’n grote keuze dat dit 
ook altijd afgestemd gemaakt kan 
worden. Buiten de boven 
beschreven schuifdeuren is er een 
grote keuze in de afwerking van 
grepen en sloten. De kasten zelf 
worden geheel op maat gemaakt, 
van een eenvoudige tweedeurs 

schuifdeurkast tot een grotere met 
spiegeldeuren of zelfs een inloop-
kast als u daar ruimte voor heeft.
Om een indruk te krijgen waar we 
het hier over hebben is een bezoek 
aan Hubo aan de Castricummer Werf 
70 misschien wel verstandig, waarbij 
u vrijblijvend uitgebreid wordt geïn-
formeerd. Dan kunt u meteen de 
verschillende uitvoeringen bekijken 
en de vele mogelijkheden van de 
inrichting van zo’n kast. Ron 
Schotten en Michel Kappenburg 
weten het u tot in de puntjes uit te 
leggen. Dat zijn trouwens dezelfde 
mensen die de maatwerkkast bij u 
thuis komen opmeten en u gelooft 
het niet, ze komen de kast ook nog 
monteren. Zo is alle vakmanschap, 

voorlichting en afwerking in 
vertrouwde handen. Daarbij kunt u 
ook nog even van tevoren via www.
hubo.nl/castricum een blik werpen 
en desnoods een afspraak maken via 
0251 670098 of info@hubocas-
tricum.com.

Bijkomend pluspunt is dat Hubo zeer 
recent de eerste prijs heeft 
gewonnen bij ‘Retailer of the Year’ in 
de categorie bouwmarkten. De 
Retailer of the Year Award, die dit 
jaar voor de negentiende keer werd 
uitgereikt, maakt deel uit van het 
grootste onafhankelijke consumen-
tenonderzoek van ons land. In totaal 
brachten 185.000 consumenten hun 
stem uit. Zij beoordeelden ruim vijf-
honderd retailers op aspecten als 
prijs, het assortiment, deskundigheid 
en klantvriendelijkheid, waarvan 
akte. Deze ontvangen eerste prijs 
wordt gedeeld op een feestelijke 
zaterdag de 16e oktober met gratis 
‘Oma’s Po�ertjes’ van 10.30 tot 16.30 
uur. Mmmm!

Castricum - Bovenstaand gezegde zal alleen wat herinneringen oproepen 
bij de oudere lezer van dit artikel. In sommige huizen waren immers 
voorkamers, tussenkamers en achterkamers. Als afscheiding tussen die 
kamers waren de tussenwanden, met links en rechts vaste kasten, en 
daar tussenin schuifdeuren vaak ook nog voorzien van matglas en zelfs 
glas in lood. Een nostalgisch geheel, waar er tussen de schuifdeuren door 
kinderen uit het gezin een voorstelling gegeven werd. Vandaar dus die 
uitdrukking.

‘Tussen de schuifdeuren’ bij 
bouwmarkt Hubo Castricum

De vakmensen Michel Kappenburg (links) en Ron Schotten, klaar om bij u op te meten en plaatsen. Foto: Aart Tóth









12 inderegio.nl • 13 oktober 2021NIEUWS

Door Hans Boot

De laatste twee jaar bleek al duidelijk 
dat de bewoners in Akersloot een 
uitgesproken mening hebben over de 
komst van flexwoningen in dit dorp. Er 
werd een zeer actieve belangengroep 
in het leven geroepen en alle voor-
stellen voor locaties sneuvelden 
binnen de kortste keren. Ondertussen 
werd een commissie opgericht die 
onder de Akersloters onderzocht hoe 
groot de behoefte aan een huurwo-
ning is. Daarvoor werden alle 2100 
huishoudens uitgenodigd, waarvan er 
390 meededen. Een van de conclusies 
van het daarop volgende rapport was 
dat een kwart van deze deelnemers 
behoefte heeft aan een huurwoning. 
Van de woningzoekenden is bijna twee 
derde jonger dan dertig jaar. De helft 
daarvan is bereid om een tijdelijke 
woning te aanvaarden, die vooral 
betaalbaar is. Daarbij verwacht men 
een redelijke kans op doorstroming 
naar een reguliere woning. Het meren-
deel van alle inwoners is echter tegen 
tijdelijke (flex)woningen, omdat men 
bang is voor onveiligheid en overlast. 
En als die woningen er toch komen, wil 
bijna iedereen dat dat die worden 
bestemd voor starters en jongeren in 
Akersloot.

‘Stevig doorbouwen’
Uit het onderzoek blijkt ook dat de 
huur voor jongeren tot 23 jaar niet 
hoger mag zijn dan 440 euro en voor 
oudere kandidaten maximaal 750 euro. 
De commissie pleit ervoor de huisves-
ting van vergunninghouders beperkt 

te houden en kleinschalige projecten 
van maximaal negen woningen te 
realiseren die bij voorkeur aansluiten 
bij bestaande woningen. Bovendien 
zouden ze er volgens het rapport maxi-
maal vijf jaar moeten staan. Rob 
Dekker, raadslid voor de VVD en 
inwoner van Akersloot, kan zich vinden 
in de conclusies van het onderzoek, 
maar zei ook: ,,Hoe verder? Er zijn hier 
geen (inbrei)locaties en ook geen grote 
leegstaande gebouwen zoals de Oost-
hoek in Limmen. Aan de randen van 
het dorp zijn veel plekken beschikbaar, 
maar daar mag blijkbaar niets op 
grond van provinciale regelgeving. Er is 
te weinig tijd voor flexwoningen en we 
hebben echt meer huizen nodig voor 
onder andere jongeren. We moeten 
dus stevig doorbouwen.”

Impasse
Inherent aan de discussie over het wel 
of niet bouwen van flexwoningen is de 
taakstelling die de provincie de 
gemeente Castricum heeft opgelegd 
om voor 1 januari 2022 voldoende 
asielzoekers met een verblijfsvergun-
ning te huisvesten. Ook daarvoor 
wordt in eerste instantie gedacht aan 
tijdelijke woningen. De realisatie 
daarvan wordt echter weer beperkt, 
omdat de provincie stelt dat ook deze 
bouw moet voldoen aan de omge-
vingsverordening en regels voor het 
landelijk gebied. CDA-Statenlid Wilma 
van Andel schreef vorige week hierover 
in een brief aan Gedeputeerde Staten: 
,,Wij vinden dat de provincie hierin te 
strikt opereert. Als je gemeentes hele-
maal geen ruimte geeft, ook niet op 

braakliggende terreinen langs een 
drukke weg, wordt het erg lastig voor 
hen om aan de taakstelling te voldoen.” 
Het ziet er dus naar uit dat er nog de 
nodige hobbels moeten worden 
genomen voordat Castricum en de 
provincie uit de impasse zijn.

Reactie wethouder
Ondertussen ondervindt de oplevering 
van de 47 flexwoningen aan de 
Puikman vertraging op vanwege een 
capaciteitsprobleem bij netbeheerder 
Liander. Volgens wethouder Paul Slet-
tenhaar stelt de gemeente alles in het 
werk Liander zover te krijgen om de 
elektriciteitsaansluiting te leveren: ,,De 
flexunits zijn vrijwel gereed en de elek-
triciteit is nu het enige overgebleven 
punt. We zijn al maanden bezig met 
Liander. We kijken nu ook naar tijdelijke 
noodoplossingen.” De verantwoordelijk 
wethouder reageerde ook nog even op 
de door de provincie aangekondigde 
maatregelen met betrekking tot de 
taakstelling: ,,De provincie verbiedt 
bouwen en pakt Castricum er uit, maar 
wij gaan geen alleenstaande jonge 
statushouders in eengezinswoningen 
huisvesten. Castricumse woningzoe-
kenden hebben gewoon ook recht op 
een eerlijke toewijzing. Maar geen 
zorgen, we gaan het redden hoor. Eerst 
lopen we met de flexwoningen in op 
de taakstelling. Ben benieuwd wat de 
provincie gaat doen met al die 
gemeenten met vergelijkbare achter-
stand en zonder tijdelijke woningen.”

Motie
Het onderwerp kwam ook nog ter 
sprake in de raadsvergadering van 
afgelopen donderdag. Daarvoor had 
de VVD een motie ingediend, waarin 
de partij stelde het onredelijk te vinden 
dat de gemeente aan de taakstelling 
wordt gehouden. Redenen hiervoor 
zijn dat de provincie op 23 juni aan het 
Rijk schreef de zorgen van Castricum te 
delen en de taakstelling zelf ook niet 
realistisch vindt. In de motie, die werd 
aangenomen, wordt het college onder 
andere verzocht via de provincie aan te 
dringen bij het Rijk op een nieuwe 
regeling, waarbij de taakstelling meer 
in evenwicht is met het aantal gereali-
seerde nieuwbouwwoningen. De raad 
wil ook weten welk percentage van 
nieuw gerealiseerde woningen er 
nodig zou zijn voor sociale woning-
bouw om de taakstelling te halen. Tot 
slot wenst de raad dat het college zich 
voortaan inzet op de kwantiteit van 
huisvesting en zich baseert op een 
minimale voorziening als dat nodig is 
om de taakstelling te behalen.

Akersloot/Castricum - Het is algemeen bekend dat de nood onder 
zoekenden naar sociale huurwoningen schrijnend is. In Akersloot deed 
een commissie onderzoek naar de behoefte van deze huisvesting en 
stelde daarover een rapport op. Dat heeft weer een relatie met de bouw 
van flexwoningen en het verwijt van de provincie dat de gemeente te 
weinig toewijst aan statushouders.

Woningbehoefteonderzoek en impasse

Aan de Castricumse flexwoningen wordt nog wel gewerkt. Foto: Hans Boot

Door Hans Boot

Evenals meerdere woningbouwpro-
jecten op het landgoed Duin en 
Bosch kent het plan voor elf vrij-
staande luxe woningen op de locatie 
Marelsdal een lange weg. Het college 
besloot namelijk al zo’n vier jaar 
geleden om de bestemming te 
wijzigen van ‘maatschappelijk’ in 
‘gemengd’, waardoor woningen 
mogelijk werden.

Vanaf de start van de planvorming 
hebben enkele omwonenden beroep 
aangetekend bij de Raad van State. 
Na aanpassing van het plan bleef er 
uiteindelijk één bezwaarmaakster 
over. Het bezwaar van deze omwo-
nende werd aanvankelijk gegrond 
verklaard. Uit een spoeduitspraak 
van de Raad van State op 5 oktober 
jl. blijkt echter dat er in de bezwaren 
geen reden meer wordt gezien om 

het bouwplan voorlopig aan te 
houden. Het hoogste bestuursrech-
telijke orgaan erkent dat de nieuwe 
woningen tot enige aantasting van 
het woongenot en privacy van 
omwonenden kan leiden, maar vindt 
dat niet onaanvaardbaar. Ook voor 
de rest ziet de bestuursrechter geen 
onneembare obstakels.

Door deze uitspraak lijkt de weg naar 
het verkrijgen van een omgevings-
vergunning geëffend.

Uiteraard is Marelsdal BV daar zeer 
tevreden mee. Een woordvoerder 
laat weten: ,,De Raad van State is 
zelfs vooruitgelopen op de defini-
tieve uitspraak over de bestem-
mingswijziging die we begin volgend 
jaar verwachten. We kunnen nu 
verder met de planning en zien het 
vervolg dan ook met veel vertrouwen 
tegemoet.”

Plan voor elf woningen 
Duin en Bosch mag verder
Castricum - De locatie bij de entree van Duin en Bosch vlakbij de hoek 
Duinpad en Duinenboschweg voor de bouw van elf woningen werd door 
bezwaren van omwonenden al geruime tijd opgehouden. Door een 
spoeduitspraak van de Raad van State kunnen ontwikkelaar Marelsdal 
BV en de gemeente echter met de omgevingsvergunning aan de slag.

De locatie waar de elf woningen moeten komen. Foto: archief Hans Boot

LEZERSPOST

‘Castricummer’-lezeres J. van der Laan heeft gelijk (6 oktober 2021): haar 
smalle Prinses Beatrixstraat is verworden tot een hoofdverkeersaorta 
waardoorheen alle autoverkeer tussen Ruiterweg en Smeetslaan/Soomer-
wegh voortraast. Zij wijt dat terecht aan de recente afsluiting Dorpsstraat, 
maar die verergert een al jarenlang ontoereikende wegen-infrastructuur 
in Castricum: het dorp is sinds 1969 oostwaarts fors uitgebreid met de 
nieuwe woonwijken Molendijk, Alberts Hoeve en Noord-End. Maar extra 
ontsluitingswegen kwamen er niet. Alle toegenomen verkeer perst zich 
nu door de in 1970 al bestaande aansluitingen: de Dorpsstraat en de 
Alkmaarseweg en diens opvolger Soomerwegh. Destijds waren die 
toereikend voor de Oosterbuurt, maar nu voor de viermaal grotere ooste-
lijke dorpshelft al lang niet meer. Verkeersplanologische oplossingen zijn 
in al die jaren gestrand in bestuurlijk onvermogen en mislukte pogingen 
om inspraak-activisten te overtuigen. Intussen werden de bewoners van 
de Prinses Beatrixstraat, de Ruiterweg en de Mient-Stationsweg structu-
reel met de groeiende verkeersdrukte opgezadeld.

W.H.C. Carton, Castricum

Afsluiting Dorpsstraat

Castricum - Juf Marloes van de Cuneraschool gaat binnenkort trouwen, dus 
bedacht de school een leuk project voor groep 1 en 2. Want wat is trouwen 
precies? En wat voor kleren draag je dan en waarvan wordt een bruidsjurk 
gemaakt? Een goede reden om eens een kijkje te nemen bij Modevakschool 
Rinske Borst. De kleuters lieten zich graag door Rinske en Chandra uitleggen 
hoe wol, zijde en katoen eruit zien, hoe dit gemaakt wordt en hoe dit aanvoelt. 
Tekst en foto: Henk de Reus

Bruidsjurk leren makenCastricum - De echte herfst, met een 
palet aan kleuren, zal binnenkort zijn 
intrede doen. Het meeste blad zit 
nog aan de boom. Enkele padden-
stoelen, zoals elfenbankjes en 
heksenkringen, laten zich al schaars 
zien. Ze zijn dit jaar wat later 
vanwege een ‘droge’ maand 
september. Tekst en foto: Henk de 
Reus

Voorbode van de herfst
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BEZORG(ST)ERS
Omgeving 
•  Hoocamp, Akersloot,  265 kranten
•  Poelven/Schelgeest, Castricum, 150 kranten
•  Bakkummerstraatweg, Castricum, 
 200 kranten
Inclusief nieuwjaarskaartjes in december!

Wij zijn op zoek naar serieuze

Welzijn op Recept richt zich op mensen die met 
psychosociale klachten naar de huisarts gaan. 
Denk aan piekeren, slecht slapen, vermoeid-
heid, rugklachten of hoofdpijn.
 Niet alle gezondheidsklachten hebben een 
lichamelijke oorzaak. Soms is iemand eenzaam, 
heeft geldzorgen of is bijvoorbeeld werkloos. 
Een huisarts of praktijkondersteuner verwijst 
een patiënt dan niet door naar zwaardere zorg-
verlening in het ziekenhuis en schrijft geen 
medicijnen voor. In plaats daarvan wordt de 
patiënt doorverwezen naar het sociaal team. 
Dat kijkt dan samen met de patiënt naar een 
oplossing.

Korte lijnen tussen huisartsen en 
welzijnswerkers
Wethouder Falgun Binnendijk is enthousiast 
over Welzijn op Recept: ,,Natuurlijk krijgt 
iedereen die dat nodig heeft, medische zorg. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat voor veel 
mensen opgaat dat ze zich een stuk beter 
voelen als ze juist die ándere zorg hebben 
gehad. Als ze hun problemen de baas zijn en 
weer perspectief kunnen zien. Door deze korte 
lijnen tussen huisarts en welzijnswerkers 

kunnen we snel aan de slag. We besparen ook 
onnodige medische onderzoeken.”

Proef in Castricum
Het gaat nu nog om een proef. In Castricum 
hebben al meerdere inwoners dankzij Welzijn 
op Recept deelgenomen aan welzijnsactivi-
teiten in de buurt en aan vrijwilligerswerk via 
Stichting Welzijn Castricum. De volgende huis-
artsenpraktijken doen nu mee aan de proef: 
Huisartsenpraktijk Van der Maarel, Groepsprak-
tijk Akersloot en Dorpspraktijk: huisarts 
Remmelzwaal en huisartsen Doeksen & Weijer. 
Als de proef succesvol is, sluiten andere prak-
tijken aan.

Divers aanbod
Vincent Smit, praktijkondersteuner huisarts 
GGZ (Vicino NHN): ,,Ik vind het belangrijk om 
breed te kijken naar de gezondheid van de 
patiënt met psychosociale klachten. Ik heb al 
verschillende patiënten met succes doorver-
wezen. Het diverse aanbod van Welzijn op 
Recept kan een belangrijke stap voor iemand 
zijn om te gaan werken aan wat echt beteke-
nisvol is en wat zingeving geeft.’’

Welzijn op Recept: huisarts 
verwijst naar welzijnsorganisatie
Castricum - Wie met klachten bij de huisarts komt, heeft soms meer aan een goed gesprek 
en hulp bij problemen dan aan pillen of medische onderzoeken. Daarom is er nu Welzijn op 
Recept, een nieuwe manier van samenwerken tussen huisartsenpraktijken en het sociaal 
team, professionals van de gemeente en organisaties voor zorg en welzijn. Wethouder 
Falgun Binnendijk bezocht dinsdag 5 oktober deze praktijk.

Het kernteam van Welzijn op Recept in Castricum: Mirella Koeten (HONK), Marjolijne Markvoort (huisarts), 
Ingrid Wellen (Stichting Welzijn Castricum), Vincent Smit (POH GGZ Vicino NHN), Falgun Binnendijk 
(wethouder), Rigtje Damstra (sociaal team), Chanel Kortekaas (ZONH) en Sanne Odijk (HONK-HAGRO 
Castricum). Foto: aangeleverd

Het stuk ‘Zonde van de Zusters’ is het vervolg op 
‘Zusters in Zaken’, maar staat verder op zichzelf. 
Klooster Parc is een klooster dat zijn deuren 
heeft opengesteld voor mensen die voor een 
weekje kennis willen maken met ‘het rijke katho-
lieke leven’. Binnen één week krijgen de gasten 
dan zoveel en intens mogelijke ‘katholieke-erva-
ringen’; inclusief wonder, kloosterkaas en kloos-
terbier. Als het verhaal begint, draaien de zaken 
goed. Maar helaas is moeder-overste vergeten 
de belasting te betalen. Een nare blauwe 
envelop maakt dat Klooster Parc direct in een 

zware �nanciële crisis zit. Er komt ook post van 
Disneyland Parijs; zij willen het idee van een 
‘katholiek pretpark’ wel kopen. Dus dat komt 
goed uit, maar helaas zal het klooster zelf dan 
moeten sluiten en worden de zusters verbannen 
worden naar een Vinex-wijk. Al met al zorgt dit 
ervoor dat moeder-overste slecht slaapt. Hoe zal 
het a�open met Klooster Parc? Kaarten à 8 euro 
zijn zowel telefonisch (06 11863908) als per 
e-mail (info@rossenbacker.nl) te bestellen. Ze 
zijn op de avond zelf ook verkrijgbaar aan de 
zaal.

Akersloot - Toneelvereniging Rossenbacker speelt op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober het 
blijspel ‘Zonde van de Zusters’ van Ton Davids. De uitvoering vindt plaats in de theaterzaal 
van sportcafé De Lelie.

Toneelvereniging Rossenbacker
speelt ‘Zonde van de Zusters’

De cast van de voorstelling ‘Zonde van de Zusters’. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. drankenwinkel; 7. tegen de wind opzeilen; 12.
zeepwater; 13. loon van een soldaat; 14. bouwland; 15. extra
large (afk.); 17. ondiep stilstaand water; 19. aanspreektitel van
een vorst; 21. met name (afk.); 22. halsboord; 24. toevoeging
aan voedsel; 27. kledingstuk; 28. vergrootglas; 30. stichting
Nederlandse vrijwilligers (afk.); 31. vrouwtjeskip; 32. hand-
schoen zonder vingers; 33. namaak (vals); 35. toneelachter-
grond; 37. plechtige belofte; 38. mes, lepel en vork; 41. knaag-
dier; 42. getrokken lijn; 44. tropisch hardhout; 46. inwoner van
Noord-Spanje; 47. lichte herenoverjas; 48. goddelijk wonder;
49. afgestoken graszode; 50. hoofd van een afdeling; 52. licht-
blauw-paars; 54. heen en terug; 56. schrijfgerei; 58. proefmaat
bij het ijken; 61. vlug en vlot; 62. Europees land; 64. spoedig;
65. vaartuig; 67. waadvogel; 68. raad voor economische aange-
legenheden (afk.); 70. grote groep mensen; 72. nachtroofvogel;
73. waterrijk gebied in Noord-Brabant; 76. koninklijke militaire
academie (afk.); 77. vaderstad van Abraham; 78. deel van een
schoen; 79. vrouwtjeshond; 81. jongensnaam; 82. droog en
kaal; 83. kansspel; 84. regiment (afk.); 86. Russische grasvlak-
te; 87. omwentelen.

Verticaal 1. eroscentrum; 2. bevroren water; 3. hoogste punt;
4. heldendicht; 5. Europees land; 6. uurwerk; 7. zangvogel; 8.
smeerbare kleurstof (lak); 9. een zekere; 10. godsdienst (afk.);
11. zonder oponthoud; 16. paleis in Apeldoorn; 18. badplaats in
Duitsland; 20. positief geladen deeltje; 21. echtgenoot; 23. deel
van een camera; 25. afstammeling; 26. injectie (van drugs); 27.
groene edelsteen; 29. wijd uitstaande onderrok; 32. iemand die
zwaar zwoegt; 34. wortel; 36. bedreven en bekwaam; 37. wand-
versiering; 39. adellijk persoon; 40. woonvertrek; 42. keuken-
kruid; 43. muze van het minnedicht; 45. afgunst en nijd; 46.
gong; 51. aanmoediging; 53. limited (afk.); 54. stevig gebouwd
(stoer); 55. Noordse bosgod; 56. deel van de arm; 57. wrede
romeinse keizer; 59. plat open zeilbootje; 60. rondzwervende
woestijnbewoner; 62. Spaans visgerecht; 63. eerwaarde grijs-
aard; 66. nakomeling; 67. plaats in Brazilië (afk.); 69 onhoudba-
re service; 71. familielid; 73. deel van servies; 74. platte schop;
75. geweidragend dier; 78. hemellichaam; 80. sprookjesfiguur;
82. lidwoord; 85. gewicht (afk.).

Castricum - De gasprijzen gaan 
door het dak. Minder gas gebruiken 
draagt bij aan vermindering van de 
CO2-uitstoot. Het zorgt er natuurlijk 
ook voor dat je gasrekening minder 
stijgt. Korter douchen, de thermo-
staat een graadje lager, een warme 
trui: dat helpt. Maar er is nog een tip: 
,,De waterteamperatuur van je 
HR-cv-ketel op 60 graden zetten is 
een makkelijke manier om geld en 
de uitstoot van CO2 te besparen. 
Het kan tot twintig procent minder 
gasverbruik opleveren! 
De temperatuur is namelijk gebrui-
kelijk ingesteld op 80 graden. 
Waarom? Installateurs wisten dan 
zeker dat de klant het zeker niet 
koud zou hebben. 
Inmiddels weten wij en de installa-
teurs dat 60 graden genoeg is om 
het behaaglijk warm in je huis te 
houden. Door de aanvoertempera-
tuur van de verwarming te verlagen 
tot 60 graden, halen moderne ketels 
veel beter hun hogere rendement 
en bespaar je CO2, energie en gas, 
en dus kosten! Kan dat bij alle 
cv-ketels? Niet bij alle maar wel bij 
de hr-ketels en in de meeste 

gevallen kun je dat zelf doen. Hoe je 
dat precies kunt doen, staat op de 
website www.zetmop60.nl 
beschreven. Daar kun je goede 
instructiefilmpjes voor veel verschil-
lende merken bekijken.’’

Tip energiecoach: 
Zet HR cv-ketel op 60 graden

René Daalmans is energiecoach bij 

CALorie Castricum. Foto: aangeleverd

Castricum - Vier leerlingen van het 
Clusius College Castricum werden 
gevraagd om een product te 
bedenken. Het idee wat eruit kwam 
was een kaarshouder, maar wel een 
bijzondere kaarshouder. Het idee is 
om hout op te halen uit Limburg, 
waar wateroverlast was. ,,We 

proberen hierdoor hout te recyclen 
en het is ook voor een goed doel’’, 
zegt leerling Daan. Het geld dat 
wordt opgehaald gaat voor een deel 
naar het goede doel om de water-
schade te repareren. De kaarshou-
ders zullen binnenkort verkrijgbaar 
zijn op de weekmarkt in Castricum.

Houten kaarshouders 
met een bijzonder verhaalOngeveer zeventien jaar geleden 

begon Ricardo met het produceren 
van hiphoptracks. Hij werkte samen 
met jongerencentrum De Bakkerij en 
bracht in de loop der tijd verschil-
lende tracks uit. Regelmatig kreeg hij 
de vraag of er ook een album in de 
maak was. Ricardo: ,,Voorheen kocht 
ik zelf lp’s en cd’s en dus vond ik het 
wel een mooie gedachte om hiermee 
een periode af te sluiten.’’ Tegen-

woordig produceert Ricardo vooral 
techno. ,,Wat ik nu maak is wat 
harder, wat sneller, maar zeker dans-
baar.’’ De ommekeer kwam zo’n twee 
jaar geleden, maar met het nieuwe 
album sluit de producer, die tegen-
woordig in Amsterdam woont, de 
vorige periode nu officieel af. ,,Het 
was voor mezelf een droom om een 
volledig album uit te brengen en dat 
album is er nu.’’

Zo’n tien jaar geleden stond hij live te 
draaien in feestcafé De Buona aan de 
Dorpsstraat. In hetzelfde pand is 
inmiddels The Nex gevestigd, deze 
locatie koos Ricardo daarom uit om 
er zijn officiële albumpresentatie 
zaterdagavond te houden. 
Eerder op de dag bracht hij zijn 
nieuwe album ook naar de enige 
platenwinkel die Castricum telt: 
Legends of Music. Met vrienden en 
bekenden hief hij in de Burgemeester 
Mooijstraat het glas op het album, 
dat zijn werk in de periode 2010 tot 
2020 beslaat. ,,Het is precies mijn 
25ste release, dus dat was wel een 
feestje waard.’’

Castricum - Muziekproducer en DJ Ricardo Carota was in het afgelopen 
weekeinde even terug in Castricum. Hij verhuisde op 2-jarige leeftijd 
naar deze gemeente en bleef er tot zijn 25ste wonen. Het verschijnen van 
zijn album ‘Back tot he Roots’ was voor hem aanleiding om terug te keren 
naar de plek waar het allemaal begon.

Ricardo Carota terug in 
Castricum voor cd-presentatie

Ricardo Carota (midden) overhandigt zijn album aan Zoran Antoniev van Legends of Music. Foto: Bos Media Services
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Akersloot - Mountainbiker Ron Boen-
dermaker uit Egmond aan Zee heeft, 
net als een week eerder, donderdag de 
snelste tijd op de klokken weten te 
krijgen in de wekelijkse tijdrit op sport-
park De Cloppenburch. Van een zeker-
heidje kon geen sprake zijn, aangezien 
deze keer ook Henk Verdonk junior aan 
de start verscheen. 
Normaal zou het zijn als Boender-
maker met een uiterste inspanning 
zich een tweede plek achter Verdonk 
junior zou kunnen eigen maken. 
De vorderingen die Ron Boender-
maker de afgelopen weken qua tech-
niek en snelheid heeft laten zien, 

geven hoop voor de toekomst. Ze 
vormen tegelijk ook een bedreiging 
voor zijn tegenstanders en dan met 
name voor veelvraat Verdonk junior 
(lees op www.castricummer.nl het 
uitgebreide verslag van deze tijdrit).

Uitslag:
1. Ron Boendermaker, Egmond aan 
Zee (50.08 min); 2. Henk Verdonk 
junior, Egmond-Binnen (50.15 min); 3. 
Walter van Kuilenburg, Heiloo (55.08 
min); 4. Marcel Hink, Heiloo (56.40 
min); 5. Ronald Mossinkoff, Akersloot 
(57.55 min); 6. Barry Schrama, Akers-
loot (59.12 min).

Boendermaker op herhaling

Door Willem Koot

Al na vier minuten leek het prijs te zijn 
voor Limmen. Bij een schermutseling 
kregen Sem Winter en Jacco de Jong 
een mogelijkheid. Toch was het tien 
minuten later wel raak. De niet zelf-
zuchtige Kalou van der Steen gaf de 
bal keurig aan Jaap Menick. Hij twij-
felde niet en schoot Limmen naar een 
voorsprong. Even daarna goede 
mogelijkheden voor WSV, maar keeper 
Jesse Glorie stond paraat. Na een 
schitterende actie van Kalou kwam 
Jacco alleen op de keeper af. Zijn 
schot werd gepareerd. Ook vlak voor 
rust kwam hij nogmaals alleen voor 
doel. Wederom gestopt door keeper.
Na rust kwam Sem Winter alleen op de 
keeper af, Sem toucheerde de lat. 
Limmen mocht daarna tegen tien man 
spelen. Een directe rode kaart van de 
nummer zes van WSV was het resul-
taat van zijn overtreding. Het gevolg 
was een beter Limmen met vele 
kansen tot gevolg. Zo kreeg Mike 

Schouten ook een mogelijkheid, maar 
de uitstekende keeper verwerkte die 
tot hoekschop. Ook Kalou van der 
Steen kwam alleen voor doel. Geen 
resultaat. Keeper Jesse Glorie moest 
nog handelend optreden op een inge-
schoten bal. Werk aan de winkel voor 
trainer Wokke op het afmaken van 
kansen. Ook deze wedstrijd had veel 
meer doelpunten verdiend.

WSV 1930 verliest van Limmen
Limmen - Voetbalvereniging Limmen reisde zondag af naar Wormer voor 
de wedstrijd tegen WSV 1930. De wedstrijd leverde veel kansen, maar 
weinig doelpunten op. Limmen keerde wel met de winst huiswaarts: 0-1.

Uitblinker Björn Valkering tijdens een 

ingooi. Foto: Willem Koot

Limmen - Op vrijdag 8 oktober 
speelden de schakers van SV Vrede-
burg de derde ronde van de interne 
competitie. Koploper Bob Stolp behield 
zijn honderdprocentscore door gedeci-
deerd af te rekenen met Barry Bleke-
molen. Met een gemene loperzet 
creëerde Stolp een dubbele aanval op 
koning en dame. Blekemolen gaf direct 
op.
Bert Hollander en Luc Janssen maakten 
er een lange en spannende partij van. 
Pas in het diepe eindspel liet Hollander 
met veel precisie zien dat zijn toren 
sterker was dan het paard en de plus-
pion van Janssen. Harold Ebels moest 
een loper geven om promotie van een 
pion van Tars Wanders te voorkomen 
en kwam nadien in een moeizame stel-
ling terecht. Maar Wanders benutte het 
voordeel niet waardoor Ebels naar een 
remise kon schuiven. Ook de hoog-
staande partij tussen Theo Al en Ferry 
Haan eindigde in remise. Gelet op de 

weloverwogen en zorgvuldige benade-
ring van beiden was dat een logische 
uitslag. Nico Pepping was wederom in 
goede vorm. Ed van Duin was daar het 
slachtoffer van. De zwarte koning van 
Van Duin kwam op de zevende rij in 
onoverkomelijke problemen.
Robin Rommel boekte een enigszins 
bemazzelde zege op Marlies Sturk, die 
over een gunstige stelling beschikte, 
maar zichzelf in de voet schoot door 
een roekeloze koningszet. De slimme 
Adri Beentjes veroverde in het vroege 
middenspel de dame van Arthur Wilbie 
en scoorde zodoende het volle punt. 
Paul de Ruijter hield lang stand tegen 
de sterke Jaap Limmen, maar moest in 
het eindspel na pionverlies het hoofd 
buigen. Eenzelfde soort spelverloop 
was waarneembaar in de partij tussen 
Marcel Wester en Heleen van der 
Linden. Van der Linden ging strijdend 
ten onder tegen haar meer ervaren 
opponent. 

Schaken: Beentjes verovert dame

Door Joop Hollenberg

Na een rommelige start met weinig 
uitgespeelde kansen leek Vitesse in 
de 20e minuut op voorsprong te 
komen. Een corner van rechts werd 
door de voorbij de tweede paal hoog 

springende Milo Cremers feilloos 
binnengekopt. Niemand, óók van 
ZAP-zijde, twijfelde aan een zuiver 
doelpunt, maar de scheidsrechter 
keurde de goal af vanwege duwen 
door andere mensen bij de tweede 
paal. Vitesse knokte zich over deze 
teleurstelling heen en de kansen op 
de verdiende voorsprong regen zich 
aaneen. In de 25e minuut kapte Joey 
van Esveld zich vrij in het strafschop-
gebied, maar zijn harde inzet ging 
rakelings voorlangs. Ook schoten van 
afstand van Martijn Kuijs en Robin 
Stam gingen rakelings naast. Een 
splijtende pass van Jasper Rutgers 
vanuit het achterveld bracht Rik Been-
tjes in één keer vrij voor de keeper 
maar ook zijn inzet ging via de voet 
van de keeper net voorlangs. Vlak 
voor rust viel de dik verdiende treffer 
alsnog. Weer wist Joey van Esveld 
zichzelf in het strafschopgebied vrij te 
spelen en met links de bal vervolgens 
feilloos in de rechterhoek te knallen: 

1-0. Geen minuut later had Rik Been-
tjes de ruststand verder kunnen 
opvoeren, maar keeper Devlin van de 
Bosch wist de bal wederom met zijn 
voeten te keren.
Na rust zette ZAP aan en Vitesse werd 
meer en meer teruggedrongen op 
eigen helft. Echt gevaarlijk werd de 
ploeg niet of nauwelijks. Na een kwar-
tier spelen greep trainer Job Dobma 
daarom in en probeerde de aanval te 
versterken met het inbrengen van 
David Albert, die ook uitkomt in de 
eredivisie zaalvoetbal voor Veerhuys 
uit Hoorn. Hij stond ook aan de basis 
van de enige kans die ZAP wist te 
creëren. Na balverlies van Vitesse 
voorin werd hij aangespeeld op links, 
stoomde op richting de achterlijn en 
gaf een prima voorzet op een op 
rechts vrijstaande medespeler. Zijn 
inzet uit een moeilijke hoek ging 
echter via de buitenkant van de paal 
naast. Vitesse verzuimde daarna na 
nog wat kleine mogelijkheden het 
duel in het slot te gooien. Daardoor 
bleef het spannend tot het einde van 
de lange blessuretijd als gevolg van 
een flinke hoofdwond bij een van de 
ZAP-verdedigers. Vitesse kwam 
zodoende op zes punten uit twee 
duels en steeg daardoor naar de 
tweede plaats op de ranglijst.

Castricum - De confrontatie tussen ZAP en Vitesse, twee ploegen die 
beide het eerste duel hadden gewonnen, viel eigenlijk wat tegen. Voor 
rust liet ZAP nagenoeg niets zien en was Vitesse duidelijk de bovenlig-
gende partij. Maar Vitesse had het geluk bepaald niet aan hun zijde. Pas 
vlak voor rust kwam Vitesse eindelijk en dik verdiend op voorsprong en 
dat bleek uiteindelijk voldoende voor de tweede winstpartij in deze prille 
competitie.

Joey van Esveld matchwinnaar 
bij Vitesse tegen ZAP: 1-0

Keeper Tom Laan moest in de tweede 

helft meerdere keren in actie komen. 

Foto: Joop Hollenberg

Akersloot - De seizoenstart van 
Meervogels’31 1 verloopt niet naar 
verwachting en we moeten hopen 
en verwachten dat de tegenval-
lende start snel wordt omgezet in 
meer aansprekend voetbal en 
daarmee gepaard gaande 
resultaten. 

Door Nico Adrichem

Meervogels’31 2 speelde afgelopen 
zondag zeker niet zijn beste voetbal 
tegen ZAP 2, maar wist toch een 
resultaat te boeken tegen deze lastige 
tegenstander uit Breezand: 3-2 winst 
tot gevolg met een winnende treffer 
in de slotminuut.
Meervogels 1 hoopte daar tegen 
Vrone moed uit te peuren en daar 
leek het de eerste twintig minuten 

ook op: een overduidelijk offensief, 
maar onvoldoende open kansen om 
echt aanspraak te mogen maken op 
een voorsprong. Toen middenvelder 
Daniel Leijen van Vrone halverwege 
de eerste helft plots goed reageerde 
na een onnodig weggegeven vrije 
trap en de 0-1 vond, was Meervogels 
lange tijd van slag. Het werd nog 
erger: ‘Angstgegner’ Dennis Konijn 
zette de wedstrijd op zijn kop door te 
profiteren van een bijzonder slechte 
opbouw en organisatie aan geel-
zwarte zijde: 0-2 en Meervogels in 
mineur de kleedkamer in.
Waar de gedachte heerste dat Meer-
vogels dit na rust snel zou willen 
omzetten, kregen de Akersloters snel 
het deksel op de neus: een identieke 
situatie zorgde voor 0-3 en hangende 
koppies. Daarna werd het een alles-

of-niets-offensief en toen bleek de 
zwakte van Vrone: legio kansen en 
twee treffers tot 2-3 door een eigen 
goal en Erwin Krom. Daarnaast 
genoeg mogelijkheden, maar het 
gemis van spits Tom Adrichem en wat 
pech en onkunde leverden veel frus-
tratie op. Dat werd zeker erger toen 
Vrone-spits Dennis Konijn in de slot-
minuut liet zien hoe het wel moet en 
zijn derde van die middag wist te 
noteren. Eindstand: 2-4.
Gevolg: één punt uit twee wedstrijden 
tegen twee matige tegenstanders. De 
vijfde kolonne roert zich… Zaak om 
snel de boel te keren en dat gebeurt 
zondag: 11.00 uur LSVV 2 - Meervo-
gels’31 2 en 14.00 uur Hollandia T 1 - 
Meervogels’31 1. Juist na deze desas-
treuze start is de steun hard nodig, 
dus komt allen!

Meervogels‘31 krijgt kritiek te slikken

Castricum - Een week eerder zag 
FC Castricum het duel tegen 
ADO’20 in de slotfase uit de 
handen glippen, waardoor het 
bezoek aan Stormvogels in het 
afgelopen weekeinde extra 
belangrijk was om de drie punten 
mee naar huis te nemen. De ploeg 
was in IJmuiden echter alles 
behalve alert en moest een 
5-1-nederlaag incasseren. 

Door Joop Bakker

Al na twee minuten lag de 1-0 van 
Brian Ezeoke in het doel en liep FC 
Castricum achter de feiten aan. In de 
34ste minuut maakte Elario Zweet 
nog de gelijkmaker, maar zoals al 
eerder, zodra het gevaarlijk werd bij 
het doel van Stormvogels stond de 
grensrechter van Stormvogels met 
de vlag omhoog. In dit geval ook en 

werd een zuiver doelpunt afgekeurd 
door de scheidsrechter. In de tweede 
helft ging FC Castricum voortvarend 
van start en maakte het in de 48ste 
minuut alsnog de gelijkmaker. Bart 
Kornblum maakte een prachtige solo 
en bracht de bal scherp voor het 
doel, waar Menno Buijnsters de bal 
prima in het doel deed glijden; 1-1. 
Maar FC Castricum kon niet lang 
hiervan genieten, Rick van Westen 
van  Stormvogels bracht met een 
snoeihard afstandsschot zes minuten 
later de stand op 2-1. FC Castricum 
verloor de grip op de wedstrijd, 
waardoor er nog drie keer werd 
gescoord en de eindstand 5-1 werd.

Vandaag speelt FC Castricum de 
volgende wedstrijd in Hoogkarspel in 
de eerste ronde van de KNVB--beker 
tegen SC Spirit 30, die in de tweede 
klasse A uitkomt. Een mooie tegen-

stander die misschien FC Castricum 
de boost kan geven op herstel.

Wake-up call voor FC Castricum

Wederom geen winst voor FC 

Castricum. Foto: Sandy Klaver

LIMMEN  -  V.V. BERGEN

balsponsor: VALKERING DE GRAAF  
ACCOUNTANTS B.V.  LIMMEN

ZONDAG 17 OKTOBER
Aanvang 14.00 uur:
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AGENDA
DONDERDAG 14 OKTOBER

Wandelen met mantelzorgers uit 
de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Castricum en 
Uitgeest. De wandeling duurt 
ongeveer een uur, na afloop 
krijgen de deelnemers een kopje 
koffie of thee aangeboden. 
Mantelzorgers kunnen zich via 
www.maatjez.nl aanmelden voor 
deelname. Info bij mantelzorg-
consulenten Hanna Blankevoort 
(06 12270405) of Linda Crezee 
(06 22632869). Foto: 
aangeleverd

Muziekzanggroep Achterom om 
20.00 uur in de Ter Coulsterkerk 
aan de Holleweg 111 in Heiloo met 
een programma over bevrijding, 
toekomst en delen. Info op www.
muziekgroepachterom.nl. Foto: 
aangeleverd

MAANDAG 18 OKTOBER

Kabouterpad van 09.30 tot 16.30 
uur voor peuters en kleuters (plus 
hun begeleiders) in de Tuin van 
Kapitein Rommel schuin tegen-
over het NS-station in Castricum. 
Toegangsprijs 4 euro per kind 
inclusief iets lekkers. Informatie 
en reserveren op www.tuinvanka-
piteinrommel.nl. Foto: 
aangeleverd

Apenkooi 2.0 voor om 09.30 uur 
voor kinderen uit groep 3 t/m 5 en 
om 11.00 uur voor groep 6 t/m 8 in 
de gymzaal aan de Juliana van 
Stolbergstraat in Castricum. Gratis 
deelname. Aanmelden op www.
noordhollandactief.nl.

DINSDAG 19 OKTOBER
Kabouterpad, zie 18 oktober.

Sportinstuif om 09.30 uur voor 
kinderen uit groep 1 tot en met 4 
en om 11.00 uur voor 5 tot en 
met 8 in de sporthal aan De Velst 
in Heemskerk. Gratis deelname. 
Aanmelden op www.noordhol-
landactief.nl.

Gratis workshop voor vrijwilligers 
over communicatie-inzichten van 
19.00 tot 21.30 uur in cultureel 
centrum Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Aanmelden en info op www.vrij-
willigersacademiebuch.nl.

WOENSDAG 20 OKTOBER
Kabouterpad, zie 18 oktober.

Prutsen met robots voor kinderen 
vanaf 7 jaar van 14.00 tot 15.30 uur 
in Bibliotheek Kennemerwaard aan 
de Geesterduinweg 1 in Castricum. 
Kosten 7,50 euro (5,00 euro voor 
leden). Info en aanmelden via 
www.bknw.nl/agenda. Foto: 
aangeleverd

Florian’s Vogelhoek voor al je 
vogelvragen 14.00 tot 15.00 uur in 
het Pieter Vermeulen Museum te 
Driehuis. Kosten: Entree museum. 
www.pietervermeulenmuseum.nl. 
Foto: aangeleverd

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 koffie-
stops. Plattegrond bij alle deelne-
mende locaties en op www.onder-
desterren.com/plattegrond.

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.

Schilderijen van Fenneke de 
Kramer zijn tot 19 november te 
zien in de ontmoetingsruimte van 
de Tuin van Kapitein Rommel aan 
de Stationsweg nabij nummer 3, 
schuin tegenover het NS-station.

Op het winnen van de wedstrijd in 
Noord-Holland is het team van De 
Roset al bijzonder trots. Enkele 
jaren geleden behaalde de patis-
serie, met vestigingen in Castricum, 
Alkmaar en Heerhugowaard, ook al 
eens de eerste plaats van de 
provincie. De jury van het Patisserie 
College beoordeelt de speculaas-
brokken op diverse punten, zoals 
de brosheid, de smaak en de kwali-
teit van de amandelen. In het Patis-
serie College zijn zo’n honderd zelf-
standige banketbakkers verenigd. 
Over het gehele land waarborgen 
ze topkwaliteit in banket. 
Vince Spijkerman van De Roset licht 
toe: ,,Ons recept voor de speculaas-
brokken is nooit hetzelfde. Elk jaar 
sturen we het weer een beetje bij. 
De smaak van de mensen veran-
dert, dus onze speculaasbrokken 
ook. Als je het recept van nu zou 
vergelijken met dat van tien jaar 
geleden, dan zie je aanzienlijke 
verschillen. We gebruiken bijvoor-
beeld andere kruiden en ook de 
hoeveelheid suiker en zout 
verschilt. We bakken de speculaas-
brokken dagelijks vers af, dat proef 
je natuurlijk ook!’’

Castricum - Patisserie en chocolaterie De Roset heeft de lekkerste specu-
laasbrokken van Noord-Holland. Tot die conclusie kwam de jury van het 
Patisserie College tijdens de jaarlijkse wedstrijd. Vandaag wordt bekend-
gemaakt wie de lekkerste speculaasbrokken van Nederland heeft. Het is 
dus mogelijk dat ook hier De Roset als winnaar uit de bus komt.

Lekkerste speculaasbrokken
van Noord-Holland bij De Roset

Het team van De Roset is trots op het winnen van de wedstrijd in Noord-Holland. 

Foto: aangeleverd

Hoogwoud - Wie van puur en lekker 
eten houdt, zit goed bij De Hooghe 
Heeren. Catch of the day, vitello met 
een twist, of een Chef’s special. Het 
restaurant van De Hooghe Heeren 
heet niet voor niets de Heerlijckheid! 
Het is een gemoedelijk restaurant 
waar u zich snel thuis voelt. Of u nu 

komt voor een biertje in het café, 
lekker van het zonnetje geniet op het 
terras of van de rust geniet in de 
binnentuin. Naast de horeca is er ook 
op cultureel gebied van alles te 
beleven in De Hooghe Heeren. Van 
theater, cabaret en kleinkunst tot 
muzikale optredens, zang en dans. 

Dankzij de vijf unieke ruimtes waar 
De Hooghe Heeren over beschikt 
kunt u écht iets bijzonders maken 
van uw feest, training, expositie, 
show, vergadering of event. Kijk op 
dehoogheheeren.nl, bel 0226 351566 
of mail naar info@dehoogheheeren.
nl voor meer informatie.

De Hooghe Heeren in Hoogwoud
De Hooghe Heeren in Hoogwoud. Foto: aangeleverd

Castricum - De coronamaatregelen 
zijn weliswaar grotendeels inge-
trokken, maar hebben een diep 
spoor bij veel ondernemers achter-
gelaten. Bert van Berkum, eigenaar 
van de winkels Blue World en ZinQ 
Mode in winkelcentrum Geesterduin: 
,,Zoals veel ondernemers hebben wij 
nauwelijks steun gehad. We hebben 
in de afgelopen anderhalf jaar knet-

terhard gewerkt om dit tijdperk door 
te komen; webshops gebouwd, aan 
huis bezorgd en afgehaald, de winkel 
verbouwd. Dit alles resulteerde in 
een klein beetje omzet zonder enige 
marge.’’ Van Berkum noemt het hart-
verwarmend om te merken hoeveel 
mensen hun betrokkenheid toonden 
door in de webshops te bestellen en 
spreekt zijn dank uit voor de trouwe 

steun. Hij benadrukt: We hebben nog 
steeds die steun nodig!’’ De hele 
maand oktober krijgt men bij 
aankoop van een herenjeans een 
Muchachomalo boxershort ter 
waarde van 19 euro cadeau. Kijk op 
www.blueworld.nl of www.zinq-
mode.nl voor meer informatie over 
de winkels. Tip: wacht niet te lang, 
want de voorraad is beperkt!

Blijf lokaal kopen, eten en drinken
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