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Door Ans Pelzer

Al ruim zes jaar werken architect 
Arjen en accountant Rick samen met 
vijftien andere inwoners van 
Castricum aan een alternatief plan 
voor het zwembad. In deze initiatief-
groep is alle benodigde deskundig-
heid vertegenwoordigd. ,,Wij pleiten 
voor een integrale aanpak. Naast een 
zwembad, met veel meer zwemmo-
gelijkheden, willen we een sporthal 
én huizen bouwen op de locaties van 
het huidige zwembad en de sporthal. 
Daarbij wordt ook een ruime hoeveel-
heid sociale woningbouw ingepland. 
Door het plan integraal aan te 
pakken, valt het uiteindelijke kosten-
plaatje ruimschoots voordeliger uit 
dan het recent voorgelegde plan van 
de gemeente. Dat plan omvat alleen 
een eenvoudig zwembad en er wordt 
pas tien jaar later een sporthal 
toegevoegd.” 

Positieve impuls
De voordelen van hun plan zijn legio 
menen ze. Rick: ,,Wij zien graag een 
duurzame investering en kijken 
daarom naar de langere termijn. 
Voldoet de zwembadcapaciteit over 
dertig jaar nog? En biedt het nieuwe 
bad een breed aanbod aan voorzie-
ningen voor onze inwoners? Daarom 
heeft ons plan meer recreatief 
zwemwater.”  

Arjen: ,,Je zou kunnen zeggen dat het 

reeds afbreken van de oude sporthal 
een vorm van kapitaalvernietiging is, 
maar in feite komen er in onze visie 
- voor hetzelfde geld - vier nieuwe, 
duurzame en energiearme projecten 
voor in de plaats. Een zwembad, een 
sporthal met aanverwante voorzie-
ningen, en twee locaties voor de 
broodnodige sociale woningbouw.” 
Rick vult aan:,, Het bouwen van een 
sportcomplex met een gerenom-
meerde zwembadbouwer die de 
komende dertig jaar het onderhoud 
doet, geeft een positieve impuls aan 
de kwaliteit van het gebouwde sport-
centrum. Het wordt goedkoper en op 
het gebied van duurzaamheid 
kunnen we veel realiseren met 
bewezen technieken.” 

Presentatie raad
Donderdag presenteert de initiatief-
groep het plan aan de raad en het 
college van B & W. Rick: ,,Wij geven al 
jaren aan bij de gemeente dat we een 
toekomstbestendig plan willen reali-
seren, maar het standpunt van de 
gemeente is steeds dat we alleen 
praten over een zwembad. Het vraagt 
lef om die beslissing te herzien en 
ons plan serieus te bekijken.”

‘Voordelen voor inwoners’
Arjen: ,,Wij vragen van de raad om 
over te stappen naar onze totaal-
aanpak. Indien de raad daartoe 
besluit zijn wij bereid dit traject aan 
te pakken en snel met bouwen te 

starten. Onze oproep: doe het in één 
keer goed. Dat bespaart tijd, kosten 
en de uitkomst is een groter 
zwembad in combinatie met een 
sporthal en meer woningen.  Als 
inwoners van Castricum zijn we ervan 
overtuigd dat ons plan voor de inwo-
ners veel voordelen heeft. We werken 
er al jaren aan maar zijn nog steeds 
heel enthousiast.”

Inwoners kunnen de raadsvergade-
ring van donderdag digitaal of fysiek 
volgen. Wilt u aanwezig zijn in het 
gemeentehuis, dan is aanmelden bij 
de gri�er verplicht.

Castricum -  Door niet alleen een zwembad te bouwen, maar een totaal-
plan te maken met een sporthal en woningen, kan �ink op de kosten 
worden bespaard. Donderdag presenteren Arjen Fruitema en Rick van 
den Toorn hun idee aan de raad. ,,Het vraagt lef van de raad om eerdere 
beslissingen te herzien.”

Initiatiefgroep maakt plan voor 
zwembad, sporthal en woningen

Rick van den Toorn. Foto: Ans Pelzer

Arjen Fruitema. Foto: Ans Pelzer

Artist impression van het totaalplan. Foto: aangeleverd
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DONDERDAG 28 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastor Anton 
Overmars.

ZATERDAG 30 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met zang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

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

ZONDAG 31 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen, met 
kinderdienst. Gelijktijdig op 
radio Castricum en via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, father Matthew met 
zang van Annie Assendelft en 
Ria Peters. 11.00 uur, 1e Commu-
nieviering, father Matthew en 
diaken Jaider met het koor De 
Sterretjes.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Ben van 
den Berg.

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

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering, samenzang met 
cantoren. Voorganger: Pastor B. 
Leurink.

MAANDAG 1 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 2 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk  
09.00 uur, pastor Van der Linden. 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars, koor Jubilate en leden van 
de Avondwakegroep, Allerzielen.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met klein koor zang-
groep A. Voorganger: Pastor J. 
Olling.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
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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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming 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

‘Nouvelle’ is helemáál niet zo nieuw. 
De term bestaat al zo’n zestig jaar. In 
de ontwikkeling hebben luxe hotels 
een grote rol gespeeld. Het was 
meester-kok George Auguste Escof-
�er (1846-1935) die o.a. in de luxu-
euze Ritz-hotels het separate vóór-, 
hoofd- en nagerecht introduceerde 
omdat dit een veel betere organi-
satie in de keuken mogelijk maakte. 

Daarvoor was het in restaurants 
namelijk gebruikelijk om alle gangen 
tegelijk op tafel te zetten. Driester-
renmeester-kok Paul Bocuse (1926-
2018) was een aanhanger van Escof-
�er. Hij ver�jnde de recepten van 
Esco�er, gebruikte meer verse ingre-
diënten en serveerde meerdere 
gangen van kleinere gerechtjes. 
Echter gebruikte hij, zoals in de klas-

sieke keuken traditie was, nog steeds 
veel room en boter. Hierdoor bleven 
zijn gerechten machtig en gaven je 
al snel het gevoel ‘vol’ te zitten.
Als tegenhanger van al die zware 
gerechten ontstond in de jaren 60 
een nieuwe culinaire stroming die 
door voedselcritici Henri Gault en 
Christian Milau (jawel; van de Gault 
& Milau Gids) ‘Nouvelle cuisine’ 
(nieuwe keuken) werd genoemd. De 
nieuwe lichting koks wilde nog 
lichter koken en door nieuwe tech-
nieken een mooiere culinaire en 
esthetische beleving aan hun 
gerechten geven.

Chef kok Natasja Wensink: ,,Nouvelle 
Cuisine is een kunstwerk op een 
bord met een uitbundigheid van 
mooie smaken. Door de gerechten 
iets kleiner te houden, kunnen méér 
gangen geserveerd worden waar-
door de beleving alleen nog maar 
toeneemt en u niet overmatig veel 
eet. Van de eerst tot de laatste gang 
zorgen wij voor een opbouw van 
smaakintensiteit met de kazen en/of 
het dessert als apotheose. Bon 
appétit!’’

www.huizekoningsbosch.nl

Bakkum - Van de term ‘Nouvelle Cuisine’ heeft u vast wel eens gehoord. 
Wat dit is en waarom chef kok Natasja Wensink van Restaurant Aan het 
Bosch (Bakkum) Nouvelle Cuisine kookt, leest u hieronder.

Nouvelle Cuisine dineren; méér gangen, 
minder machtig en véél meer beleving

Sinaasappelbavarois met bloedsinaasappel. Foto: aangeleverd

Vorige week stond in deze krant een 
advertentie van Asaari Coaching en 
Mindfulness. Daarin stond abusieve-
lijk vermeld dat de 8-weekse training 
Mindfulness Based Stress Reduction 
(MBSR) start op vrijdag 14 januari 
2022. Dat moet zaterdag 15 januari 
2022 zijn. Kijk voor meer informatie 
op www.asaaricoaching.nl of bel/app 
naar 06 51043846.

e i a ie

Castricum - De Oefentherapie 
Mensendieckpraktijk wordt gerund 
door twee therapeuten. Michael en 
Demi zijn niet alleen zakenpartners, 
maar zijn daarbuiten ook partners. 
Ze hebben elkaar gevonden in hun 
gemeenschappelijke passie om 
mensen weer te laten genieten van 
hobby’s en werk. De gezellige prak-
tijk bevindt zich op de Admiraal de 
Ruyterlaan 2a.

Investeer in je gezondheid
Iedereen heeft zijn eigen manier van 
bewegen. Maar sommige 
gewoontes zijn niet gunstig voor 
het lichaam. Zo kunnen klachten 
aan bijvoorbeeld rug, nek en schou-
ders ontstaan. Michael en Demi: ,,Als 

oefentherapeut helpen wij je 
bestaande klachten verhelpen en 
leren je toekomstige klachten voor-
komen. Daarbij wordt altijd terug-
gaan naar de basis: waar komt jouw 
klacht vandaan? Wij betrekken 
daarbij jouw houding en beweeg-
gedrag. De behandeling richt zich 
uiteraard op het oplossen van de 
klacht, maar vanuit een breder 
perspectief. Dat wil zeggen dat je 
anders zult gaan leren bewegen, de 
kans dat de klacht weer terugkomt 
is dan ook minimaal. En zo kun je, 
ook voor de lange termijn, met 
plezier blijven bewegen.’’ Nieuws-
gierig geworden? Maak een afspraak 
via telefoonnummer 0251 653668 
en kom langs!

Oefentherapie de Graaf & van Vulpen

Michael en Demi helpen je om 
klachten weg te nemen en te 
voorkomen. Foto: aangeleverd

Ook boerderijwinkel Duintuin krijgt 
Sakkie’z van Transitie Castricum
Castricum - Bij de zorgboerderijwinkel van De Duintuin gaan klanten de deur uit met een grote variatie aan groente en 
fruit. Om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken, doneerde Transitie Castricum onlangs 
een aantal Sakkie’z. Vrijwilligers van de organisatie maken deze tasjes van ingezameld textiel om zo door middel van 
hergebruik afval te voorkomen. De Castricumse Sakkie’z waren dit jaar genomineerd voor de duurzame 100 van Trouw. 
Foto: aangeleverd)
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De snel oplopende gasprijzen zijn voor 
veel huishoudens reden om zich te ori-
enteren op energiebesparende maat-
regelen. Dit kan tijdens de Duurzame 
Huizen Route op zaterdag 30 oktober en 
6 november. Honderden enthousiaste 
huiseigenaren in heel Nederland stellen 
hun huis open om uitleg te geven over 
bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp. 
Bezoekers kunnen zich inschrijven via 
www.duurzamehuizenroute.nl.

Zelf een duurzaam huis?
Wie zelf stappen heeft gezet om zijn 
of haar huis te verduurzamen, kan zijn 
woning ook als voorbeeld aanmelden via 
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Binnenkijken bij duurzame woningen tijdens 
de Duurzame Huizen Route

Gemeentenieuws

De proef autoluwe Dorpsstraat is 
afgelopen. Vrijdag 15 oktober zijn de 
hekken en borden in het centrum van 
Castricum verwijderd. De gemeente 
werkt alle gegevens uit in een 
evaluatierapport voor de gemeenteraad. 
Deze neemt dan een besluit over het 
vervolg.

Uw ervaringen met de proef
U kunt in onze enquête uw ervaringen 
met de proef aan ons kwijt. Inwoners en 
ondernemers in het centrumgebied zijn 
hiervoor per brief uitgenodigd. Anderen 
zijn ook welkom om mee te doen aan de 
enquête. Alle informatie helpt ons bij de 
beoordeling van de proef. Meedoen is 
anoniem en kan tot 1 november.

Vervolg
Vier weken lang is er gemeten, gekeken 
en gevraagd. Is een Dorpsstraat zonder 
doorgaand verkeer goed voor een aan-
genamer verblijf in winkels en horeca? 
Helpen de nieuwe autoroutes de drukte bij 
de spoorovergang verminderen? Wat zijn 
andere positieve en negatieve e ecten  
De gemeente verwerkt alle reacties die 
ze heeft ontvangen van bewoners- en 

ondernemersgroepen, e-mails en brieven, 
interviews met bezoekers van het winkel-
gebied en de uitkomsten van de enquête. 
De gemeente maakt ook gebruik van de 
tellingen (auto’s, passanten) die op diverse 
plekken zijn gedaan. Het verwerken van 
alle gegevens in een rapport neemt enkele 
maanden in beslag 

Doel van de proef
Met de proef wil de gemeente weten of een 
autoluwe Dorpsstraat bijdraagt aan:
 prettiger winkelen en horecabezoek en 
daarmee een versterking voor het gebied; 

 meer verkeersveiligheid op de 
Dorpsstraat;

 minder drukte en meer veiligheid 
bij de spoorkruising op de 
Beverwijkerstraatweg. 

Daarnaast wil de gemeente weten welke 
ndere e ecten een autoluwe Dorpstraat 

tot gevolg heeft.

Meedoen aan de enquête
De enquête is online. Een onafhankelijk 
extern bureau voert de enquête uit. 
Om mee te doen gaat u naar 
www.e ectmeting.nl castricum

Uw mening gevraagd over 
proef autoluwe Dorpsstraat

Enquête over ervaringen rond bezoek, verblijf en verkeer

Op 24 augustus 2021 is het uitwerkingsplan “Limmer Linten fase 3a Westerweg-
Kapelweg” vastgesteld. Het uitwerkingsplan is gericht op de woningbouwontwikkeling 
in Limmen Zandzoom. Het plan omvat 30 woningen waarvan 7 sociale woningen.
Het college heeft op 12 oktober 2021 een herstelbesluit genomen omdat abusievelijk 
in de bestemming ‘Woongebied’ parkeren achter de voorgevelrooilijn als verplichting 
was opgenomen. In lijn met de vorige uitwerkingsplannen geldt dit alleen voor percelen 
die zich bevinden aan het lint. Door het herstelbesluit is deze verplichting uit de 
planregels gehaald. Voor het overige is het uitwerkingsplan, zoals dat is vastgesteld op 
24 augustus 2021, ongewijzigd. 

Ter inzage
Het gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.
nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 28 oktober 
2021 tot en met 8 december 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na de 
inzagetermijn treedt het uitwerkingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk 
met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
de gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer J.H. Moraal, tel. 14 0251 of 
via e-mail janvanboven@debuch.nl en jelgermoraal@debuch.nl. 

Gewijzigd vastgesteld Uitwerkingsplan“Limmer Linten fase 3a Westerweg-Kapelweg”

     

Agenda Raadsplein 28 oktober 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 20.15 Presentatie door de initiatiefgroep ieuw wembad 
Commissies

19.30 – 21.00 2e tussenevaluatie uitrol grondsto enplan 
20.15 – 21.00 Diversen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen:

- Brief van de regietafel Noord-Holland Noord
- Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
  Noord-Holland Noord
- Voorstel tot intrekken verzoek taakterugname Omgevings-
   dienst Noord-Holland Noord
- Zienswijze op wijziging organisatieverordening van het RAUM 
  t.b.v. creëren bestuursbureau 
Pauze 

21.15 – 22.30 Belastingverordeningen 2022 
 Afvalsto enheffing en tarieventabel 2022
 wijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen 2022
 eges en tarieventabel 2022
 ijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2022
 arktgelden en tarieventabel 2022
 Onroerende – zaakbelastingen 2022
 Roerende –zaakbelastingen 2022
 Rioolheffing 2022
 Toeristenbelasting 2022
 orensenbelasting 2022
 Precariobelasting en tarieventabel 2022
 Veergelden 2022
 Reclamebelasting 2022
 ntrekking verordening precariobelasting ter zake van buizen, 

  kabels, draden kabels en leidingen Castricum 2021. 
21.15 – 22.00 Moties en amendementen bij ruimtelijk kader Rooinap te 

Limmen*
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 

1A Kadernota Samenwerken en fuseren 2021
1B Wijziging van de verordening Rekenkamercommissie 
     BUCH
1C Aanvraag i.h.k.v. de bommenregeling 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 7 oktober 2021
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00 Raadsvergadering 
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Afscheid van mw. Husslage & toelaten van mw. Kooter 
   tot lid van de raad  
4 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Zienswijze bij concept bestuursconvenant inzake governance 
   focusagenda regio Alkmaar
B Nota Raadscommunicatie
C Kadernota Samenwerken en fuseren 2021 (onder 
    voorbehoud van commissiebehandeling) 
D Wijziging van de verordening Rekenkamercommissie BUCH 
    (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
E Aanvraag i.h.k.v. de bommenregeling (onder voorbehoud 
    van commissiebehandeling)

 Ruimtelijk kader Rooinap te immen incl. moties en 
   amendementen (onder voorbehoud van commissie-
   behandeling) 
6 Sluiting



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 27 oktober 2021 

Gemeentenieuws

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

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 28 oktober 
en 4 november vergadert de raad in het 
gemeentehuis. Vanwege de coronamaat-
regelen is er maar beperkt ruimte voor 
publiek. Indien u de vergaderingen vanaf 
de publieke tribune wilt volgen, vragen we 
u om u aan te melden via de griffie. De ver-
gaderstukken kunt u bekijken op castricum.
raadsinformatie.nl. Op dezelfde pagina kunt 
u tevens de commissie- en raadsvergade-
ringen live volgen en achteraf terugkijken. 

Het is sinds kort ook mogelijk alle vergade-
ringen van de gemeenteraad van Castricum 
live te volgen via de website castricum.
raadsinformatie.nl. Dat geldt dus voor de 
raadsvergadering, de commissievergaderin-
gen en ook voor de raadsinformatiebijeen-
komsten. Daarnaast zendt Radio Castricum 
nog steeds elke twee weken de commis-
sievergaderingen vanuit de Raadzaal en de 
raadsvergadering uit. 

De vergadering achteraf terugkijken kan 
ook. De opnames staan vanaf vrijdag 12.00 
uur online. Desgewenst kunt u de vergade-

ring ook met ondertiteling terugkijken door 
op CC te klikken.

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 
griffie. Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

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 maan-
dag 1 november 2021.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-
gen van de raad kunt u bij de griffie terecht. 
Dat kan per mail via raadsgriffie@castricum.
nl, of telefonisch via 088 909 7014, 088 909 
7390 of 088 909 7094. 

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum

     

Behandeling Begroting 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

17.00 – 20.00 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Besluitvorming
4 Reacties op de begroting 2022
-  maximaal 6 minuten per fractie, de volgorde wordt bij loting 
   bepaald

18.30 – 19.15 Schorsing voor maaltijd
4
- Gelegenheid voor reactie college op hetgeen is ingebracht
- Gelegenheid voor fracties om in te gaan op reactie college en 
   elkaars inbreng
5 Sluiting
Commissies

20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 1:
Een sociale en vitale gemeente

20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:
Een leefbare gemeente

21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:
Een aantrekkelijke gemeente

21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 4:
Een financieel gezonde gemeente
Sluiting

Op 23 september 2021 is het exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom, 7e herziening’ 
gewijzigd vastgesteld. Het exploitatieplan maakt onderdeel uit van het gelijknamige 
bestemmingsplan. Met het exploitatieplan wordt een goede ruimtelijke kwaliteit, een 
juiste uitvoering van werken en werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten 
en baten nagestreefd in het gehele Zandzoomgebied. De zevende herziening heeft 
betrekking op een nieuw woongebied in de Limmen-Zandzoom (fase 3a). Het plan 
omvat 30 woningen. Het exploitatieplan is voor deze deelontwikkeling uitgewerkt.

Ter inzage
Het vastgestelde exploitatieplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 
officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 28 oktober 2021 tot en 
met 8 december 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode 
kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na de inzagetermijn treedt 
het exploitatieplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de gemeente Castricum, de 
heer W. Voerman, tel. 14 0251 of via e-mail woutervoerman@debuch.nl. 

Vastgesteld exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 7e herziening

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Bartókstraat 17 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
16 oktober 2021 (WABO2102003)
Berkenlaan 7 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
15 oktober 2021 (WABO2102001)
Brugstraat 12 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
16 oktober 2021 (WABO2102004)
Maatlat 9 in Limmen, het realiseren van 7 bedrijfsunits in een bestaand pand en 
het realiseren van 18 bedrijfsunits in een nieuw pand, datum ontvangst 18 oktober 
2021 (WABO2102017)
Woude 34 in de Woude, het aanleggen van een woonboot, datum ontvangst 
15 oktober 2021 (WABO2101997)
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

Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het omleggen van een weg op het 
camping terrein, verzenddatum 15 oktober 2021 (WABO2101224)
Dag Hammarskjöldlaan 27 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 18 oktober 2021 (WABO2101946)
Dorpsstraat 108 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
18 oktober 2021 (WABO2101815)
Dr. Jacobilaan 27 in Castricum, het aanleggen van een uitweg, verzenddatum 
7 oktober 2021 (WABO2101598)
Duinenboschweg 47 in Castricum, het vervangen van dakpannen, verzenddatum 
20 oktober 2021 (WABO2101895)
Louise de Colignystraat 14 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, ver-
zenddatum 14 oktober 2021 (WABO2101821)
Oosterzijweg 10-12-14 in Limmen, het tijdelijk bewonen van de gebouwen, ver-
zenddatum 19 oktober 2021 (WABO2100387)
Pagenlaan 2f in Limmen, het wijzigen van de situering van de woning, verzendda-
tum 15 oktober 2021 (WABO2101709)
Visweg 77b in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 4 oktober 
2021 (WABO2101493)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Goudsbergen 12 in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum 15 
oktober 2021 (WABO2101475)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Dorpsstraat 113a in Castricum, het aanbrengen van lichtreclame op de gevel, ver-
zenddatum 18 oktober 2021 (WABO2101708)
Kerkpad 1 in Castricum, het herstellen en renoveren van het Müller kabinetorgel, 
verzenddatum 15 oktober 2021 (WABO2101690)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het herinrichting van het terrein, verzenddatum 
18 oktober 2021 (WABO2101707)
Overtoom 25 in Castricum, het plaatsen van een kap op de schuur, verzenddatum 
19 oktober 2021 (WABO2101727)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende alcoholvergunning voor slijtersbedrijf Verdeggio op het adres Gees-
terduin 14 in Castricum, verzenddatum 18 oktober 2021 (HORECA210107) 
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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André Weda; ,,Het mooie van mijn 
vak als lijstenmaker is dat ik vaak als 
eerste nieuw werk van kunstenaars 
onder ogen krijg wat ingelijst moet 
gaan worden. Zo kwam ook deze 
kunstenaar bij mij in het atelier om 
haar werk te laten inlijsten. Ik werd 
gelijk geraakt door haar tekeningen, 
die een heel bijzondere uitstraling 
hebben.’’ De circa tweehonderd teke-
ningen tonen vooral de houdingen 
en uitdrukkingen van mannen. Het 
gaat om de eerste gedachte bij het 
zien  van iemand. Welke emotie 
resulteert in welke houding? Het 
puur instinctief werken creëert een 

beeld van re�ectie bij de 
toeschouwer. Men herkent de 
houding van een man, soms gekop-
peld aan een speci�eke emotie of 
persoon in de eigen omgeving. Toen 
bleek dat Anja (Amsterdam, 1966) 
ook schitterende keramiek�guren 
heeft gemaakt, ontstond het idee 
van een gecombineerde expositie. 
Om de tekeningen tastbaarder te 
maken, besloot Anja namelijk om 
driedimensionale objecten van kera-
miek te gaan maken.

Meer weten? www.andreweda.nl / 
www.anjasijben.com.

Dubbele expositie van Anja Sijben 
bij Lijstenatelier André Weda
Castricum - Bij Lijstenatelier André Weda aan de Torenstraat 38 start op 
30 oktober een nieuwe expositie van Anja Sijben. Ze toont zowel teke-
ningen als objecten van keramiek. Op de openingsdag is ze zelf van 15.00 
tot 17.00 uur aanwezig om haar werk toe te lichten.

Het Sweelinck Barokorkest en 
zangers van de afdeling Oude 
Muziek van het Conservatorium van 
Amsterdam o.l.v. Charles Toet 

brengen Monteverdi’s Mariavespers 
ten gehore. De beroemde Veneti-
aanse muzikale traditie komt tot 
leven in dit zeventiende-eeuwse 

programma. Met een rijke bezetting 
aan zangers, koperblazers en een 
groot basso continuo waant u zich in 
de San Marco. Specialist Charles Toet 
heeft met zijn keuze een Vesper-
dienst nagebootst, op Venetiaanse 
leest geschoeid. 
Zondag 7 november om 15.00 uur in 
de Cultuurkoepel Heiloo. Reserveer 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl uw 
kaarten.

Heiloo - De programmeurs van de Cultuurkoepel krijgen regelmatig 
juweeltjes langs die (nog) niet bekend zijn bij het grote publiek, maar die 
wel een breder publiek verdienen en prachtig passen in de Koepelpro-
grammering. Onder het motto ‘Koepel Keuze’ brengt de Koepel daarom 
een concert, waarbij het publiek na het optreden mag betalen wat men 
het waard vond.

Koepel Keuze in Cultuurkoepel: 
Monteverdi’s Mariavespers

Het Sweelinck Barokorkest. Foto: aangeleverd

Mireille Schermer schildert steeds 
meer op hout met zelf-vervaardigde 
verf van bijenwas en pigmenten. 
Boomkepen, houtschijven, wortels of 
takken transformeert zij tot werken 
die subtiel opgaan in hun omgeving 
en vertellen over de kringloop van 
het leven. Mireille toont in de tuin 
onder meer haar Engelentekens. 
Gemma Distelbrink is een grote lief-
hebber van de zaagselstook. Haar 
kleisculpturen krijgen haast allemaal 
een vuurbad. Menig bezoeker zet ze 
daardoor op het verkeerde been. Zij 
denken al gauw dat haar beelden 
van hout zijn. In de tuin zal van 
Gemma onder meer een installatie 
van haar Elfenbankbollen te zien zijn.
Marion Albers zoekt in haar kerami-

sche beelden vaak naar de essentie. 
Door stilering laat ze details weg 
waardoor de kern overblijft. En ook 
veel van haar werk krijgt een oer-
uitstraling door het zaagselstoken. 
Marion toont in de tuin onder meer 
haar Innerlijke Wijsheid-portretten. 
Zaterdag speelt de band Ayce 
(Wouter van Weers, Maarten Nijman, 
Guido Bos en Edo de Lang) vanaf 
13.00 uur. Deze band speelt lekker in 
het gehoor liggende covers met een 
eigen twist. De expositie is die dag te 
bezichtigen van 11.00 tot 16.30 uur 
en de week erna maandag tot en met 
vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur. Kijk 
op www.tuinvankapiteinrommel.nl 
of op www.imixkunst.nl voor meer 
informatie.

IMIX in de Oase der Muzen
Castricum - Van 29 oktober tot en met 5 november exposeert IMIX in de 
Tuin van Kapitein Rommel. IMIX is een kunstenaarscollectief, bestaande 
uit Marion Albers, Mireille Schermer en Gemma Distelbrink, dat kunst en 
natuur met elkaar mixt. Op zaterdag wordt de expositie muzikaal omlijst 
door de band Ayce vanaf 13.00 uur.

Het kunstenaarscollectief IMIX. Foto: aangeleverd

Castricum - Alle hens aan dek en met 
volle kracht vooruit! Ga mee op avon-
tuur in deze humoristische en muzi-
kale familievoorstelling. Er zit een pira-
tenfamilie in hotel Zeezucht! Piraten in 
een 5-sterren hotel? Voor Pep is het 
één grote ontdekkingstocht. Hij heeft 
nog nooit een eigen kamer gehad of 
met mes en vork gegeten. Lisa, de 
dochter van de hoteleigenaar, valt ook 
van de ene verbazing in de andere.
Het altijd keurige hotel staat door de 
piraten volledig op zijn kop. Opeens 
wordt er gedanst in de lobby en door 

de gangen klinken zeemansliederen. 
Zoiets leuks heeft Lisa nog nooit 
meegemaakt! De hotelgasten zijn het 
daar absoluut niet mee eens. Zij 
komen hier voor hun rust. Alles moet 
precies zo blijven zoals het was. Piraten 
horen hier niet! Moeten Pep en Lisa 
afscheid nemen van elkaar?

Theatergroep Heer Otto maakte eerder 
al met groot succes van ‘Boer Boris’ en 
‘Ridder Florian’. De voorstelling vindt 
zondag 31 oktober om 15.00 uur 
plaats in theater Koningsduyn. 

Familievoorstelling Heer Otto:
De piraten van kamer 16 (4+)

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur

zaterdag 15.30 uur

dinsdag 20.00 uur

Pourris Gâtés     
vrijdag, zaterdag 20.00 uur

zondag 15.30 uur

maandag & woensdag 20.00 uur

The French Dispatch
donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur 

zondag 15.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur

No Time To Die
zaterdag 15.00 uur

zondag 20.00 uur

The Father
zondag 12.00 uur

Ron's Gone Wrong (NL)
zondag 12.30 uur

Berend Botje

Programma 28 oktober t/m 3 november

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!

Deze �lm presenteert een collectie 
verhalen uit de laatste uitgave van 
een Amerikaans tijdschrift dat in de 
20ste eeuw in een �ctief Frans stadje 
gemaakt werd. We verplaatsen ons 
naar de periode net na de Tweede 
Wereldoorlog. Voor de personages in 
de �lm en de verhalen die aan bod 
komen, lieten regisseur Wes 

Anderson zich inspireren door het 
Amerikaans tijdschrift The New 
Yorker. Anderson is een trouwe lezer 
en verzamelaar van het bekende tijd-
schrift. Hoofdredacteur Arthur 
Howitzer jr. is gebaseerd op journa-
listen Harold Ross (één van de 
oprichters van The New Yorker) en 
A.J. Liebling.

The French Dispatch

De drie kinderen van een rijke 
zakenman doen niets met hun leven, 
behalve het geld van hun hardwer-
kende vader uitgeven. Hij is het 
feestvieren op zijn kosten zat en 

besluit zijn kinderen een les te leren. 
Hij maakt ze wijs dat er geen geld 
meer is. Voor het eerst moeten de 
verwende nesten het voor hen 
ondenkbare doen: werken.

Pourris Gâtés
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Castricum - In de zoektocht naar een 
duurzame en betaalbare oplossing 
organiseert energiecoöperatie 
CALorie op zaterdag 27 november in 
en om bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 een informa-
tiedag voor leden en overige 
geïnteresseerden. 
Deze dag begint om 10.30 uur. Jan 
Visser, weerman bij RTV NH, houdt ’s 
ochtends een presentatie over zijn 
passie: het weer en de relatie met de 
klimaatverandering. Jessie Harms, lid 
van de Jonge Klimaatbeweging, 

presenteert ’s middags haar ideeën 
over mobiliteit van de toekomst. Men 
verwacht deze dag ook de elektri-
sche deelauto van CALorie te kunnen 
presenteren.

Eigen experts, maar ook lokale duur-
zame energie-installateurs en andere 
ondernemers op het gebied van 
verduurzaming zullen met veel 
stands aanwezig zijn aanwezig zijn. 
Zij gaan graag met u in gesprek over 
uw vragen en wensen op dit gebied 
om met elkaar te delen wat de 

volgende stap(pen) zou(den) kunnen 
zijn. Het verplicht tot niets maar 
geeft inzichten. Iedere bezoeker 
ontvangt een bon voor gratis ko�e/
consumptie en een klein aandenken 
aan de dag. Buiten is tegen betaling 
een ‘wandelende’ lunch verkrijgbaar.

Oproep aan lokale ondernemers
CALorie nodigt ondernemers van 
harte uit op deze dag aanwezig te 
zijn met een informatiestand. Bij de 
stand kan voorlichting gegeven 
worden over de mogelijkheden tot 
verduurzaming die het bedrijf kan 
bieden. Hoe kunnen deze maatre-
gelen bijdragen aan duurzaamheid? 
Eén van de ondernemers die zich 
inmiddels hiervoor hebben aange-
meld, is technisch installatiebureau 
OIT uit Castricum. Dit bedrijf is onder 
meer gespecialiseerd in de levering 
en plaatsing van laadpalen voor elek-
trische voertuigen, maar heeft ook 
andere slimme innovaties op het 
gebied van duurzaamheid in huis. 
Andere ondernemers die (gratis!) 
willen deelnemen aan de informatie-
markt, kunnen zich via event@calori-
eenergie.nl aanmelden.

Presentatie weerman Jan Visser 
op informatiedag in De Hoep

Een eerdere editie van een informatiebijeenkomst van CALorie. Foto: Piet Geerke

LEZERSPOST

De proef met de autoluwe Dorpsstraat is in een �asco geëindigd, hetgeen 
de verwachting was. In het schrijven van de gemeente van 18 oktober jl. 
schrijft zij dat zij erg benieuwd is naar onze ervaring en onze mening. 
Wetende dat de proef is ingekort van zeven naar vier weken laat het zich 
raden wat de mening van direct betrokkenen is. Daarvoor was en is geen 
peperdure enquête nodig. Een enquête overigens die bol staat van 
zinnen die een wereld van onbegrip oproepen. Binnenkort kunnen we 
een enquête verwachten waarin de gemeente Castricum aankondigt erg 
benieuwd te zijn naar onze mening over de recente enquête.

Wij wonen in een zijstraat van de Beatrixstraat, het Dorpsstraatgebied 
dus. Gedurende de pilot heb ik zelden meer auto’s met het nodige 
enthousiasme door de Beatrixstraat zien rijden, dit terwijl deze straat niet 
als voorkeursroute was bestempeld. Alle informatie wordt verwerkt in een 
evaluatie rapport. B&W bieden dit aan de gemeenteraad aan. Alles over-
ziende ten aanzien van de pilot is slechts één conclusie mogelijk. Is dit 
beleid of is er over nagedacht?

Familie Sallehart, Castricum

Autoluwe Dorpsstraat (1)

Met een naar gevoel en met boosheid kijk ik terug op de onacceptabele 
pilot Dorpsstraat die onze straat, de Pr. Beatrixstraat, een maand lang teis-
terde met gigantisch toegenomen verkeersdrukte, geluidsoverlast, tril-
lingen door zwaar verkeer (vrachtwagens, landbouwvoertuigen) en 
gevaarlijke situaties voor �etsers, met als dieptepunt een �etsongeluk 
voor de deur. Een jongen van een jaar of 10 komt ten val, omdat een auto 
hem de pas afsnijdt bij het nog even snel inhalen van een paar �etsers. 
Ondertussen rijdt het verkeer gewoon door, kind geschrokken en in 
tranen, gaat met zijn moeder voor de zekerheid bij de huisarts langs. 
Gelukkig viel het lichamelijk mee, maar psychisch? Deze jongen moet 
elke dag door de Pr. Beatrixstraat naar school, gaat hij dat nog durven? 
Gemeente Castricum laat dit willens en wetens gebeuren! Op papier lijkt 
de pilot zo correct, maar de bewijzen stapelen zich op, dat wij, de bewo-
ners van de Beatrixstraat, worden opgeo�erd aan dit hele onzalige plan:
1. De geadviseerde route op papier Oranjelaan/Kleibroek, Ruiterweg, 
Mient wordt geheel niet met verkeersborden aangegeven. In een mail 
zegt de pilot: ,,Deze route is het meest geschikt vanwege gescheiden 
rijbanen voor gemotoriseerd verkeer en �etsers.” Inderdaad, correct!
2. De schouw, die plaatsvindt in het dorp, komt helemaal  niet kijken in de 
Pr. Beatrixstraat (de straat met de grootste problemen!)
3. Meetapparatuur en camera’s volop in de Dorpsstraat, niets van dit alles 
in onze straat!
4. De enquête: opeens is de Beatrixstraat de geadviseerde route! Dat 
stond niet op de posters en in de brief!
Onze straat is niet geschikt!
De initiatiefnemers, mensen van de Gemeente Castricum en inwoners 
van Castricum, die voor dit plan zijn, wonen allemaal niet in de Pr. 
Beatrixstraat!
Pilot Dorpsstraat: de prullenbak in!

J. Smit, Castricum

Vanaf 1970 ben ik Castricummer. De gemeente had in die tijd een groot 
probleem: de Dorpsstraat. Sindsdien heb ik vele ideeën, voorstellen, 
plannen, veranderingen, verbeteringen en projecten de revue zien 
passeren. Helaas: de Dorpsstraat is nog steeds een probleem.

Daarom een suggestie. Als we eens gewoon accepteren dat de Dorps-
straat een probleem is en dat aangeven met borden voor het verkeer dat 
de Dorpsstraat in komt vanaf de spoorovergang en de rotonde bij de 
Beatrixlaan. Op de borden in grote letters en onder elkaar: ‘Opgelet! 
Dorpsstraat = Probleemweg’. En voor het verkeer dat daar de Dorpsstraat 
verlaat: ‘Einde Dorpsstraat probleem = weg’. In de straten die op de 
Dorpsstraat uitkomen lijkt mij een bord met ‘Pas op!’ genoeg.

Het voordeel is dat het meer de aandacht trekt dan alle standaardborden 
waaraan de verkeersdeelnemer gewend is en haar/hem daardoor oplet-
tender maken.

Nog twee punten. 1. Het is m.i. budgettair haalbaar (als er tenminste geen 
commissies en deskundigen aan te pas komen). 2. Deze suggestie is 
serieus bedoeld.

Rudolf de Jong, Castricum

Autoluwe Dorpsstraat (2)

Autoluwe Dorpsstraat (3)

Laatste fase Nieuw Koningsduin
De laatste fase van het project komt 
eveneens op een prachtige plek op 
landgoed Duin en Bosch. En kent 
wederom een unieke en groene 
ligging tussen duinen en bos. Nieuw 
Koningsduin fase 7 is de laatste fase 
van het project en een vervolg op de 
eerdere zes fases. Ook in deze laatste 
fase krijgt de nieuwe woonwijk een 

uitstraling die past bij het unieke 
karakter van landgoed Duin en 
Bosch. De chaletachtige stijl past 
uitstekend bij de rest van de 
bebouwing.
Fase 7 bestaat uit 17 luxe woningen: 
3 royale vrijstaande villa’s, 8 
twee-onder-een-kapwoningen en 6 
drie-onder-een-kapwoningen. De 
woningen zijn zeer energiezuinig, 

doordat er gebruik wordt gemaakt 
van zonnepanelen, een warmte-
pomp met vloerverwarming, uitste-
kende isolatie en warmteterugwin-
ning. Deze woningen zijn klaar voor 
de toekomst! Bovendien kunnen 
kopers de woning naar hun eigen 
voorkeuren afstemmen door middel 
van de vele keuzeopties.

Aanmelden start verkoop
Wilt u de brochure ophalen en de 
maquette bekijken? Meld u zich dan 
– vanwege de verwachte drukte – via 
de website www.nieuwkoningsduin.
nl aan. Vanaf vrijdag 29 oktober kunt 
u zich via het inschrij�ormulier op de 
website inschrijven voor uw favoriete 
bouwnummer(s). Heeft u aanvul-
lende vragen? Neem dan contact op 
met het verkoopteam van Hopman 
ERA makelaars (0251 657700).

Bakkum - Op donderdag 28 oktober start de verkoop van de laatste fase 
van het populaire nieuwbouwproject Nieuw Koningsduin. Deze fase 
bestaat uit 17 woningen, uitgevoerd in diverse woningtypen. De 
verkoopavond vindt plaats in De Oude Keuken op Landgoed Duin en 
Bosch aan de Oude Parklaan 117 in Castricum. Dat is op steenworp 
afstand van waar straks de woningen gerealiseerd worden. Geïnteres-
seerden kunnen de start verkoop bezoeken tussen 16.00 tot 21.00 uur op 
basis van aanmelding vooraf. Tijdens deze avond kunnen geïnteres-
seerden de verkoopbrochure ophalen en de maquette bekijken. Het 
verkoopteam van ontwikkelaar ABB Bouwgroep staat samen met 
Hopman ERA Makelaars klaar om vragen te beantwoorden.

Verkoop laatste fase Nieuw 
Koningsduin start 28 oktober

Een impressie van de te bouwen woningen in het plan Nieuw Koningsduin. Afbeelding: ABB Bouwgroep





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  . . .

Annemarie Visser van 
Tao Dao Acupunctuur 

,,Door energiebanen aan te prikken, hef je disbalans op’’ 

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Annemarie Visser van Annemarie Visser van 

Jarenlang kampte Annemarie Visser met hooi-
koorts. Ze probeerde van alles, maar niets 
hielp. Uiteindelijk besloot ze acupunctuur te 
proberen, met uitstekend resultaat. Niet al-
leen de hooikoortsklachten namen af, ook 
haar slaapproblemen verminderden. Dat deed 
haar besluiten zelf acupuncturist te worden. 

Annemarie combineerde haar opleiding acu-
punctuur met een administratieve baan in een 
ziekenhuis en gaf daarnaast ook nog sportmas-
sages om de studiekosten te kunnen opbrengen. 
,,Het was best zwaar om dat allemaal te combi-
neren met elkaar’’, concludeert ze nu. Maar het 
lukte uiteindelijk prima en na vier jaar had ze het 
diploma in bezit. In haar woonplaats Amsterdam 
begon ze een eigen praktijk. Dat bood haar de 
mogelijkheid om haar baan in het ziekenhuis op 
een laag pitje te zetten. Uiteindelijk deed zich in 
Santpoort-Noord een mooie kans voor. Anne-
marie huurt daar nu een mooie praktijkruimte in 
wooncomplex Velserhooft, die ze geheel naar ei-
gen smaak inrichtte. Inmiddels heeft ze ook een 
praktijkruimte in Heemskerk. Zo kunnen klanten 
uit de hele regio bij haar terecht. 

Chinese geneeskunde 
Acupunctuur is een behandelmethode die af-
komstig is uit de Chinese geneeskunde. Met su-

perdunne naaldjes worden energiebanen aange-
prikt. Annemarie: ,,De naaldjes zijn zo dun, dat je 
het vrijwel niet voelt als ze aangebracht worden. 
Ook mensen met prikangst kunnen dus vaak wel 
voor acupunctuur kiezen. Door energiebanen 
aan te prikken, hef je bij bepaalde klachten de 
disbalans in het lichaam op. Denk aan blaas-
problemen, menstruatieklachten, hoofdpijn of 
slaapproblemen. Ook bij vastzittende boosheid, 
verdriet of moeite hebben met je zelfontwikke-
ling kan acupunctuur helpen.’’ Voor Annemarie 
verveelt het werk nooit, omdat ze telkens weer 
andere mensen ontmoet met andere proble-
men. ,,Bij hartproblemen zie je soms dat mensen 
erg in zichzelf gekeerd zijn. Het probleem zelf 
kan ik dan niet altijd verlichten, maar het effect is 
vaak wel dat mensen weer wat opener zijn voor 
hun omgeving.’’ 

Verre reizen 
Waar reguliere artsen voor sommige klachten 
geen oplossing vinden, kan Annemarie soms wel 
hulp bieden. Ze neemt de tijd voor haar klanten 
en kan heel goed luisteren. ,,Mensen voelen zich 
daardoor snel op hun gemak en praten makkelij-
ker over hun probleem. Vaak komen ze later ook 
met andere problemen weer bij me terug.’’ Het 
helpen van mensen, ervoor zorgen dat ze beter 
in hun vel zitten, ziet Annemarie als een groot 

voorrecht. ,,Ik had het veel eerder willen doen, 
maar het leven loopt zoals het loopt.’’ Zelf vindt 
ze haar ontspanning in het lezen van een goed 
boek en sinds kort is ze begonnen met saxofoon 
spelen, een wens die ze al een tijdje had. Ook 
nam ze al deel aan groepsreizen naar Afrika en 
Cuba, ze hoopt snel weer een nieuwe bestem-
ming aan dat lijstje te kunnen toevoegen. Meer 
weten? Bel (06 42851717), mail (taodao@hotmail.
com) of kijk op www.acupunctuur-annemarie.nl.
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Castricum - Het Vrijwilligers Infor-
matie Punt (VIP) Castricum faciliteert 
en ondersteunt al jaren bij het 
vinden en doen van vrijwilligerswerk. 
Men zorgt ervoor dat vrijwilligers een 
leuke, bij hen passende werkplek 
vinden. Daarnaast deelt men kennis, 
kunde en netwerk met non-pro�t 
organisaties, zodat zij e�ectiever vrij-
willigers kunnen aantrekken, inzetten 
en behouden. Ter aanvulling van 
deze dienstverlening zal het VIP met 
ingang van 4 november een inloop-
spreekuur gaan houden in Biblio-
theek Kennemerwaard aan de Gees-
terduinweg 1. Iedere donderdag van 

13.30 tot 15.30 uur is er iemand van 
het VIP aanwezig om nieuwe vrijwil-
ligers die vrijwilligerswerk zoeken of 
organisaties die ondersteuning 
kunnen gebruiken verder te helpen. 

Kom gerust eens langs of neem vast 
een kijkje in de digitale vacaturebank 
(www.vrijwilligerswerkcastricum.nl). 
Komt de donderdag niet uit, dan kan 
natuurlijk altijd een afspraak 
gemaakt worden bij het VIP 
Castricum, onderdeel van Welzijn 
Castricum. Zij zijn vanaf november 
verhuisd naar Dorpsstraat 30 en 
bereikbaar via nummer 0251 656562.

Vrijwilligersbemiddeling in Bieb Castricum - Veel mensen zullen 
geconfronteerd worden met de 
nieuwe tarieven voor gas en elektrici-
teit. Na a�oop van hun energiecon-
tract of op de eerstvolgende datum 
dat de energieleverancier het tarief 
gaat aanpassen. Als je vandaag bij 
een vergelijkingssite kijkt kom je, per 
kuub gas, tarieven tegen die rond de 
1,20 euro liggen, maar ook veel hoger.  
Maarten Leonhart: ,,Uit eigen onder-
zoek op de website van mijn leveran-
cier, maar ook wel bevestigd door wat 
ik vind op internet, verbruik ik tijdens 
een douche van negen minuten (ook 
de tijd die de gemiddelde Neder-
lander onder de douche staat) 
minstens 0,3 m3 gas. Als je met je 

gezin van vier personen iedere dag 
van het jaar zou douchen (vakantie 
uitgezonderd) kun je snel uitrekenen 
dat dit verbruik je 480 euro per jaar 
kost. Dat is 1,50 euro per dag. 
Douchen kan oplopen tot meer dan 
een kwart van je jaarlijkse gasver-
bruik!’’ Wat kun je doen? ,,Als je je 
douchetijd of frequentie halveert 
bespaar je natuurlijk de helft. Dat is in 
het rekenvoorbeeld 240 euro per jaar. 
Als je verslaafd bent aan dagelijks 
douchen maar tevens wilt besparen, 
koop dan een waterbesparende 
douchekop. Afhankelijk van wat je 
oude douchekop aan water doorliet 
bespaar je daar gemakkelijk dertig 
procent mee. Er zijn veel waterbespa-

rende douchekoppen. Kijk op 
www.milieucentraal.nl voor een lijst.’’

Energietip: douchen en rekenen

Maarten Leonhart is energiecoach bij 
de energiecoöperatie CALorie. 
Foto: aangeleverd

De Woude - Komend voorjaar 
verschijnt een rijk geïllustreerde boek 
over het eiland De Woude. Een uniek 
eiland in Noord-Holland met een 
dorpje en buurtschap waar de tijd stil 
lijkt te staan. In het boek, geschreven 
door Dick Beets en Cora Ney-Bruin, 
leest u over de strijd tegen het water, 
de overstromingen, het agrarisch 
leven, de middenstanders die nu 
verdwenen zijn, de schoolstrijd, een 
schuilkerk en de geschiedenis van het 
huidige kleine kerkje.
Ook over de vele branden en de 
brandweer komen aan bod, de 
oorlogen, de verzetsstrijders en 
onderduikers die in de Tweede 
Wereldoorlog een veilige plek vonden 
op het eiland. De herberg, sport, 
vermaak en de opkomst van de recre-
atie. In het verleden hebben bijna alle 
bewoners een nauwe of verre familie-

band met elkaar. De boeren zijn, op 
één na, verdwenen. Veel stolpen zijn 
gebleven. Interviews met bewoners 
die al generaties lang op het eiland 
wonen én nieuwkomers geven een 
idee hoe het eiland is veranderd en 
wat hetzelfde is gebleven.
Alleen met een boot of de pont kunt 
u op het eiland met het dorp De 
Woude en buurtschap Stierop komen 
om zelf, na het lezen van dit boek, de 
geschiedenis van deze unieke plek te 
ontdekken. U kunt het boek nu al 
bestellen. Schrijft u zich in en betaalt 
u vóór 1 december, dan kost het boek 
25 euro (+ eventuele verzendkosten 5 
euro). Na die datum betaalt u 30 euro. 
Mail uw naam en adres naar: boek@
dewoude.net en maak het bedrag 
over op NL88ABNA 0980111129 t.n.v. 
Stichting Eiland De Woude o.v.v. boek 
De Woude.

De Woude, een eiland vol verhalen
Klaas Hos (links) en Dirk Hos bij het eiland De Woude. Foto: aangeleverd

Castricum - Stress, overbelast, uit 
balans of pijnklachten waar je geen 
grip op lijkt te krijgen? Sinds 1 
oktober kun je terecht bij Mensen-
dieck Plus aan de Korte Cieweg 8. 
Sandra Huitenga is oefentherapeut 
Mensendieck en psychosomatisch 
therapeut en werkt vanuit een holisti-
sche visie waarbij gekeken wordt naar 
de oorzaak van je klacht. Ze leert je je 

lichaamssignalen te herkennen, te 
begrijpen en de verbinding met je 
lichaam en je eigen kracht weer te 
herstellen.
Oefentherapie zorgt ervoor dat je 
jezelf weer bewust wordt van je eigen 
lichaam. Sandra: ,,Ons lichaam vertelt 
ons heel goed wat het nodig heeft 
om klachten te herstellen. Pijn of 
spanning kunnen voortkomen uit een 

verkeerde houding of een verkeerde 
manier van bewegen, maar ook uit 
stress of onze leefstijl. We vergeten 
vaak naar ons lichaam te luisteren of 
we herkennen de signalen van ons 
lichaam niet. We zijn vaak zo de 
verbinding kwijtgeraakt, dat we 
uiteindelijk vastlopen. Het enige dat 
ons lichaam dan nog kan doen, is 
hard aan de bel trekken. Zo kunnen 
pijnklachten, stressklachten, ademha-
lingsklachten of slaapproblemen 
ontstaan.’’
De psychosomatiek, met nadruk op 
de verbinding lichaam en geest, is 
een specialisatie van de oefenthe-
rapie. Sandra: ,,Door mijn ervaring kan 
ik de therapie volledig afstemmen op 
jouw situatie. Ik geef je de handvatten 
om je lichaam te herstellen.” Meer 
weten? Kijk op www.mensendieck-
plus.nl of bel: 06 82009575. In de 
week van de oefentherapie van 1 tot 5 
november stelt Sandra Huitenga haar 
praktijk open voor een gratis 
houdingscheck of kort adviesgesprek.

Herstel de balans in hoofd, hart 
en lijf met Mensendieck Plus

Sandra Huitenga. Foto: aangeleverd
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Met een eigen huis heb je veel verant-
woordelijkheden. Het is een fl inke stu-
die om te weten wat er allemaal bestaat 
om je woning toekomstbestendig te 
maken. Want zijn er ook mooie zon-
nepanelen? En hoe stil is zo’n warmte-
pomp nu eigenlijk? Dit najaar kun je op 
consumentenbeurs Huis & Energie alle 
oplossingen zelf vergelijken.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 12 
tot en met zondag 14 november in de mak-
kelijk bereikbare Expo Haarlemmermeer. 
Volgens beursdirecteur Henriette Vrise-
koop voorziet Huis & Energie in een grote 
behoefte. “Momenteel moeten mensen 
rondneuzen op websites, bij de gemeente 
en bij adviseurs. Maar het is ook fi jn als je 
eens ergens kunt rondlopen en producten 
in actie zien: dat het tastbaar wordt.”

Duurzaam Droomhuis
Op Huis & Energie kan dat in het Duur-
zaam Droomhuis: een écht huis van ruim 
300 vierkante meter waar duurzame pro-
ducten te zien, horen, voelen en beleven 
zijn. Henriette: “Het Duurzaam Droomhuis 
hebben we met onze hoofdpartner Milieu 
Centraal ontwikkeld. Het staat vol duurza-
me producten zoals zonneboilers, induc-
tiekookplaten en isolatie, en voor de deur 
een elektrische auto. In het huis en op het 
adviesplein zitten adviseurs van Milieu 
Centraal klaar om alles te demonstreren 
en uit te leggen.”

Stille uilen
Ook worden in het Duurzaam Droomhuis 
tal van mythen ontkracht, aldus Henriette. 
“Men heeft het altijd over het lawaai van 
warmtepompen, hier kun je ze daadwer-
kelijk horen. Er is zelfs een pomp die even 
stil is als een voorbijvliegende uil! Het 
Duurzaam Droomhuis staat vol producten 
die net zo prettig in het gebruik zijn als 
hun ‘ouderwetse’ tegenhanger, maar te-
gelijkertijd een hoop geld besparen. Want 
verduurzamen is niet alleen goed voor de 
wereld, maar ook voor je portemonnee.”

Bijen in de tuin
Rondom het Duurzaam Droom huis staan 
meer dan 100 exposanten die bijzondere 
innovaties naar de beurs brengen, waar-
onder Greenchoice, Gamma, Remeha 
en Tesla, maar ook vertegenwoordigers 
van lokale gemeenten en het Duurzaam 
Bouwloket. “Zij kunnen je precies vertel-
len welke initiatieven en regelingen er 
in jouw woonplaats beschikbaar zijn. Je 
kunt lokale installateurs ontmoeten, maar 
ook ontdekken hoe je zelf aan de slag 
kunt. Dat kan soms echt lonen! Zo kost 
het láten plaatsen van vloerisolatie zo’n 
acht jaar om terug te verdienen; doe je 
het echter zelf, dan is dat maar een jaar of 
anderhalf!”

Tekeningen, rekeningen & foto’s
Vergeet niet om bouwtekeningen, ener-
gierekeningen en foto’s van je huis mee 
te nemen naar de beurs. Henriette: “Zo 
kunnen de exposanten en adviseurs mee-
denken en adviseren. Het mooie is dat 
je direct te horen krijgt hoeveel je kunt 
besparen door over te stappen naar een 
andere energieleverancier, wat de op-
brengst van zonnepanelen is, wat je moet 
isoleren voor je een warmtepomp kunt in-
stalleren en ga zo maar door. Zo verlaat je 
uiteindelijk de beurs met wel tien ideeën 
en oplossingen om je huis duurzamer te 
maken!”

Makkelijk bereikbaar
Kom je ook naar Huis & Energie? Expo 
Haarlemmermeer is eenvoudig bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Met de auto 
kan natuurlijk ook, maar overweeg dan 
elektrisch of gedeeld te rijden. 

Je huis verduurzamen: 
Op Huis & Energie ontdek je hoe

Wanneer: Vrijdag 12, zaterdag 13 & zondag 14 november van 10:00 tot 18:00 (op zondag tot 17:00)
Waar: Expo Haarlemmermeer  Prijs: €20 (€17,50 met kortingscode WONENPUNTNL)
Website: www.huisenenergie.nl   Ook aanwezig op Facebook, Instagram en LinkedIn

Duurzaam Droomhuis Online
Online kun je veel van de duurzame producten die 
op de beurs worden getoond nu al bewonderen. 
Stap gerust binnen in het virtuele Duurzaam Droom-
huis en ontdek in elke ruimte wat jij kan doen om 
jouw woning te verduurzamen. Je vindt het online 
Duurzaam Droomhuis op www.huisenenergie.nl
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Door Henk de Reus

In haar kamer hangt een levensecht 
schilderij van haar overleden hond 
Lucky. Als je het dier in de ogen kijkt 
heb je contact. Het schilderij heeft een 
ziel, zo lijkt het. Dit is precies wat Sylvia 
beoogt. Zelf zegt ze: ,,Ik leg mijn hart in 
mijn werk. Mogelijk dat ik hierdoor de 
kijker raak.” Sylvia weet wat ze wil. Vrij-
heid en vriendschappen zijn erg 
belangrijk voor haar. Hier haalt ze 
energie en levensvreugde uit. Toch is 
het schilderen iets dat zij pas tien jaar 
terug oppakte. In het dagelijks leven is 
zij trainer en personal coach.

Talent
Sylvia zat in de derde klas van de lagere 
school toen de leerlingen de opdracht 
kregen om iets surrealistisch te 
tekenen. Direct werd Sylvia’s talent 
gezien. 

,,We moesten iets tekenen dat in 
werkelijkheid niet bestond, maar toch 
wel leuk was. Ik tekende een grote kat. 
In de buik van het dier tekende ik een 
blikje voer en een grote vissengraat. 
Juf vond het bijzonder en de tekening 
ging de hele school rond. Ik kreeg 
toen al het advies om hier iets mee te 
doen.”

Loopbaan
Sylvia onthield het advies, maar deed 
hier aanvankelijk niets mee. ,,Het leven 
loopt zoals het loopt en ik belandde in 
de ICT. Bij IBM volgde ik verschillende 
opleidingen, waaronder die van direct 
marketing. Ik kreeg een internationale 
functie en had veel contact met recla-
mebureaus. Bij marketing heb je te 
maken met beeld en een boodschap. 
Hierin kon ik mijn creativiteit kwijt. Het 
heeft raakvlakken met kunst. Het was 
wel een baan die veel stress met zich 
meenam. Mede hierdoor, maar ook 
omdat ik mijzelf beter wilde leren 
kennen, ging ik daar weg en startte ik 
een opleiding integratieve psychothe-
rapie. Hierna ging ik aan de slag bij een 
trainingsbureau.”

Kunstacademie
Zeven jaar terug startte zij een oplei-
ding aan de Wackers Academie. Deze 
academie richt zich op de �guratieve 
kunst. Sylvia: ,,Op de academie leerde 
ik om volgens vaste kaders en binnen 
de lijnen te schilderen. Ik leerde hier 
veel van maar ik merkte ook dat dit mij 
onvoldoende vrijheid bood om mijn 
eigen creativiteit te ontwikkelen. Na de 
opleiding heb ik aan dit laatste meer 
invulling gegeven. Door het schilderen 
ontdekte ik hoe ik zelf elkaar zit.”

Plastic
Tijdens haar opleiding viel het op dat 
Sylvia veel plastic �esjes schilderde. ,,Ik 
vond het fascinerend om te zien hoe 
water en vaste stof samen elke keer tot 
andere beelden leidt. Plastic is kunst-
stof en water is natuurlijk. Als het licht 
er op valt ontstaan er schitterende 
e�ecten. Ik werd mij er steeds meer 
van bewust welke gevolgen plastic 
voor ons milieu heeft. Toen ik hoorde 
dat het Nederlandse bedrijf ‘Waste-
2Wear’ plastic afval in China tot sto�en 
verwerkt werd ik enthousiast en dacht 
ik direct ‘Ik ga op deze sto�en schil-
deren’. Ik legde contact met de contact-
persoon in China en bestelde het 

materiaal.” Inmiddels zijn er een aantal 
kunstwerken van haar hand gekomen 
die op deze stof zijn geschilderd. Op 
haar website www.sylviajansen.com/
plastics-to-paint vertelt ze hier meer 
over. Op een schilderij dat via Plas-
tics2Paint wordt verkocht, staat het 
gelijknamige merkteken en de helft 
van de aankoopprijs wordt gedoneerd 
aan organisaties die werken aan reini-
gings- en/of recyclingprocessen.

Illustraties
‘Vrijheid’ houdt voor Sylvia ook in dat je 
je af en toe ook eens uit je comfortzone 
begeeft. Daarom maakt zij sinds kort 
ook illustraties. Ze kwam in contact 
met schrijfster Ytsje van der Meulen die 
haar vroeg om de illustraties voor haar 
kinderboek ‘Oelie wil een vriend’ te 
ontwerpen. Sylvia: ,,Schilderen en illus-
traties hebben beide te maken met 
vormgeving. Het boek gaat over 
vriendschap en Ytsje en Sylvia hopen 

hiermee boodschappen en waarden 
mee te geven. Kinderen kunnen deze 
bij het lezen oppikken maar het is ook 
leuk en leerzaam voor ouders of groot-
ouders om het boek voor te lezen. De 
uitdaging was hier om de tekst en de 
beelden te laten integreren. De ideeën 
van Ytsje en die van mij strookten 
aanvankelijk niet helemaal met elkaar 
maar gaandeweg vonden we elkaar en 
ontstond er een vriendschap tussen 
ons. Heel bijzonder want vriendschap 
is ook het thema van het boek! Ik vond 
het heel spannend en inspirerend om 
via illustraties een bijdrage te leveren 
aan de boodschap die het boek 
uitdraagt.”
Het boek ‘Oelie wil een vriend’ is sinds 
afgelopen zaterdag verkrijgbaar bij 
boekhandel Laan. Het is ook online te 
bestellen via https://www.kantoor-
boek.nl/categorieen/679/kinder-
boeken.html (ISBN: 9789083183107). 
De prijs bedraagt 27,99 euro.

Castricum - Twintig jaar geleden gooide Sylvia Jansen (62) het roer radi-
caal om door van een harde naar een zachte wereld over te stappen. Door 
te schilderen voelt ze meer vrijheid om zichzelf te uiten. Ze schildert op 
doek dat gemaakt is van gerecycled plastic. Ze wil hiermee bijdragen aan 
een schone en gezonde wereld.

Sylvia geeft met schilder- en illustratiewerk boodschap af
Sylvia Jansen schildert op doek vervaardigd uit afvalplastic en wil hiermee een boodschap afgeven. Foto’s: Henk de Reus

Het schilderen van plastic �esjes bracht Sylvia op het idee om op doek, gemaakt van 
gerecycled afval, te schilderen.

Het boek is een coproductie van Yitsje van der Meulen en Sylvia Jansen.



Driehuis - Op dinsdag 2 november organiseert 
Begraafplaats & Crematorium Westerveld een 
gedenkavond. Van 18.00 tot 20.00 uur biedt 
Westerveld de gelegenheid om gezamenlijk te 
herdenken en in het verlichte park een kaarsje 
op te steken. Ook is er een sfeervolle wandel-
route met daarlangs troostrijke gedichten en 
wordt op verschillende plaatsen live muziek 

verzorgd. Iedereen is welkom. 

Gezamenlijk herdenken
,,In 2020 kon onze gedenkavond vanwege 
corona niet doorgaan”, vertelt Carla Bosua, 
directeur van Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld. ,,We zijn heel blij dat we, na zo’n 
heftige periode, weer samen kunnen 

gedenken. Want de saamhorigheid, maar ook 
de muziek, gedichten en het kaarslicht zorgen 
voor een bijzondere sfeer, vooral nu. Het bete-
kent veel voor mensen, de avond biedt troost, 
en wij zijn erg dankbaar het weer te kunnen 
organiseren”. 

Uw tekst laten voordragen

Wilt u tijdens de gedenkavond een gedichtje of 
tekst laten voordragen? Stuur uw tekst van 
maximaal tien regels dan naar info@bc-wester-
veld.nl.

Het aantal parkeerplekken is beperkt. We willen 
u daarom vragen zoveel mogelijk met de �ets 
of het openbaar vervoer te komen.

Gedenkavond Westerveld op dinsdag 2 november

EEN MOOI AFSCHEID...

Gedenkavond 
  Westerveld

Dinsdag 
2 november 2021
18.00 - 20.00 uur
Iedereen is van harte welkom een kaarsje 
te branden ter nagedachtenis aan een
dierbare. Een sfeervol verlichte wandelroute 
leidt u door het monumentale gedenkpark 
langs gedichten en woorden van troost. 
Op verschillende plaatsen wordt live 
muziek verzorgd.

Wilt u tijdens de avond een gedichtje of 
tekst laten voordragen? Mail uw tekst van 
maximaal tien regels dan naar 
info@bc-westerveld.nl.

Het aantal parkeerplekken is beperkt, 
dus graag vragen we u om zoveel mogelijk 
met de fiets of het OV te komen. 

Ga voor meer informatie en de route naar
www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium Westerveld
Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis
0255 - 51 48 43
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl

Gezamenlijk herdenken biedt voor veel mensen troost. Foto: aangeleverd



EEN MOOI AFSCHEID...
Monument voor 

doodgeboren kinderen
‘Stille baby’s’ worden ze ge-
noemd, de kinderen die le-
venloos worden geboren.
Vroeger werd daar weinig 
aandacht aan geschonken. 
Men was ervan overtuigd dat 
zolang het kindje niet was 
geboren, er nog geen band 
bestond tussen ouder en 
kind. En vanuit deze gedach-
tegang kwam het voor dat het 
kindje meteen werd wegge-
haald, zonder dat de ouders 
het konden zien.  
Dat is gelukkig veranderd. 
Door medische ontwikkelin-
gen is er de mogelijkheid al 
vroeg contact te leggen met 
het kindje. Het hechtingspro-
ces komt hiermee vroeg op 
gang. 

Als het dan niet goed gaat be-
tekent dit een streep door alle 
toekomstverwachtingen. 
In eerste instantie is het goed 
hetzelfde te doen als bij een 
‘gewone geboorte’. Het kind-
je zelf wassen en aankleden 
maar ook het kindje een naam 
geven. Dat maakt het gemak-
kelijker om er later over te 
praten. Een aantal tastbare 
herinneringen bijvoorbeeld in 
de vorm van foto’s, een han-
dafdrukje of een haarlokje 
helpen hierbij. Het kindje kan 
mee naar huis, zodat in de ei-
gen omgeving afscheid kan 
worden genomen.
Familie, vrienden of buren 
kunnen op bezoek komen. 

Het geeft ze de gelegenheid 
om medeleven te tonen. Over-
wogen kan worden een kaart-
je te sturen of een advertentie 
te plaatsen. Het bespaart je in 
ieder geval de confrontaties 
met mensen die niets weten 
en goedbedoeld vragen: ‘Wat 
is het geworden?’

Op 4 november wordt op de 
gemeentelijke begraafplaats 
Duinhof in IJmuiden door 
Marianne Steijn, wethouder 
van de gemeente Velsen, 
het monument onthuld voor 
doodgeboren kinderen. Een 
plek waar ouders, familie en 
vrienden troost kunnen vin-
den. Het monument, een ont-
werp van Dominiek Steinme-
ijer, geeft erkenning aan alle 
kinderen die hier maar zo kort 
mochten zijn. Voor info: 0255-
523086.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Jolanda vertelt: ,,Wat een pracht van een vak is dit, dankbaar dat 
ik dit mag doen en betekenen voor nabestaanden. Ik werk voor 
Ineke Smit Uitvaartverzorging. Zij staat, met ons mooie team, 
voor een �jne begeleiding. Met aandacht, betrokkenheid, raad 
en daad staan wij voor u klaar. Daarbij komt ook dat zij een 
scherp tarief hanteert, ongeacht waar u verzekerd bent. Op het 
strand, crematorium, begraafplaats of locatie elders, er zijn vele 
mogelijkheden om afscheid te nemen. Wij verwerken uw 
wensen en die van de overledene in een mooi en passend 
afscheid.’’ Dag en nacht bereikbaar voor het melden van een 
overlijden via telefoonnummer 06 54661799. Voor Castricum en 
omstreken kunt u vragen naar Jolanda Veldkamp.

Jolanda Veldkamp: 
,,Dankbaar dat ik dit 
mag doen’’
Al ruim tien jaar is Jolanda Veldkamp uitvaartbegeleidster, 
dus inmiddels heeft ze ruime ervaring in de vele situaties die 
dit werk met zich mee brengt. Al uitvaartbegeleidster ben je 
een baken voor nabestaanden in deze moeilijke en verdrie-
tige periode van afscheid nemen van hun dierbare.

Jolanda Veldkamp. Foto: aangeleverd

Marieke Vergouw (50) begon tien jaar geleden met het maken 
van unieke urnen van keramiek. Ondertussen zijn de urnen van 
Urn Atelier Vergouw een begrip in en rond de Zaanstreek. Maar 
ook buiten dit gebied hebben vele urnen een mooie plek 
gekregen. Bij Urn Atelier Vergouw worden met veel liefde en 
aandacht bijzondere keramische urnen gemaakt. De urnen die 
hier worden gecreëerd zijn nooit standaard. 
Van elke urn bestaat slechts één uniek exemplaar. Vaak wordt de 
Japanse techniek Raku toegepast, waardoor er een mooi en 
altijd verrassend craquelé-e�ect ontstaat. De objecten kunnen 
worden gezien als exclusieve beeldende kunst en een verrijking 
van het interieur.

,,Geborgenheid in kunst. Een mooie blijvende herinnering.”
Er is een groot assortiment urnen, van mini tot duo-urn verkrijg-
baar in de webshop. Men is na afspraak ook van harte welkom 
om vrijblijvend een bezoekje te brengen aan het sfeervolle 
atelier in het Kreatief Pakhuis te Zaandijk om de gehele collectie 
urnen te bekijken. Marieke zal de bezoekers hierbij vakkundig 
adviseren. Haar motto: ,,Ieder persoon is uniek en verdient een 
unieke urn.” 

Iedereen verdient een unieke urn

Marieke Vergouw. Foto: aangeleverd

Belinda’s Bloemen

de fleur van Geesterduin

7 dagen per week open | www.belindasbloemen.nl

Met liefde en zorgvuldigheid maken
wij prachtige rouwboeketten

en rouwarrangementen voor uw
dierbaren, geheel naar uw wens.

Wij drukken ook rouwlinten.



Al op jonge leeftijd wist ze elke bloem te 
benoemen. Haar vader maakte voor haar op 
het balkon een klein tuintje. De tuinen die 
volgden waren groot, wild en kleurrijk. Kronke-
lende paadjes, natuurvijvers, bloemen die heer-
lijk roken en waar de vlinders op af kwamen. 
Afrikaantjes of begonia’s kwamen er niet in en 
van geel hield ze niet.

Er moesten bloemen worden besteld. Haar 
ouders bezochten de bloemist en bekeken een 
boek met prachtige Biedermeiers en mooie 
hartjes opgevuld met rozen. Maar het waren 
niet de bloemen waar hun dochter van hield. 

De bloemist zag de twijfel en stuurde de familie 
naar huis. Met een opdracht. ,,Loop door haar 
tuin, bel mij, en noem mij de bloemen die je 
ziet.” De bloemist noteerde alles en zou de 
volgende dag naar de veiling én pluktuin gaan.

Op de dag van de begrafenis was ze omringd 
door de geweldigste bloemen. De volgende 
dag keerde de familie weer terug naar het graf. 
Het tuintje van hun dochter bood hen ook nu 
weer de troost die zo welkom was.
Meer weten? Kijk op www.charonuitvaartbege-
leiding.nl.

Bloemen vertellen alles
Zonder woorden te gebruiken bieden rouwboeketten troost aan de nabestaanden. Een met 
zorg samengesteld arrangement kan ook op een symbolische wijze iets zeggen over de over-
leden dierbare….

Bloemen geven een uitvaart een persoonlijker karakter. Foto: aangeleverd

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Omringd door liefde 
met bloemen

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30

EEN MOOI AFSCHEID...

Nee, papa is niet vredig in slaap gevallen. 
Papa is overleden.
Alleen de lichamen van overleden papa’s 
mogen gecremeerd of begraven worden. 
Dat doen met slapende mensen is niet 
aardig, en ook niet toegestaan.
Zelfs bij hen die vredig in slaap zijn geval-
len, is het echt verboden!
Laten we de vermoeide vaders in bed of 
op de bank laten. 
Oké?

Wat voor sommigen amusant en voor 
anderen oneerbiedig klinkt, is echt een 
belangrijk gegeven in de omgang met 
kinderen wanneer zij de dood leren ken-
nen. Of dat nu preventief of acuut is.

Volwassenen mogen geen verwarrende 
woorden gebruiken die feiten verande-
ren vanwege hun eigen angsten of om 
ze te verdoezelen.

Wat kinderen niet begrijpen,  gaan ze 
met behulp van hun fantasie aanvul-
len… dat is diezelfde fantasie waarin 
auto’s kunnen vliegen en tegen muren 
kunnen rijden… alles is mogelijk…

Help hen te begrijpen! Wees duidelijk 
tegen ze! Hoe lastig het ook is.

Dus niet ‘ik word niet meer beter’, want 
dat betekent dat je voor altijd ziek blijft, 
maar ‘ik ga hier aan dood’. In plaats van 
‘mama is ingeslapen’ (want hoe span-
nend is het dan om ’s avonds naar bed 
te gaan?), ‘mama is overleden’. 

Het is confronterend, maar de dood is 
ook confronterend. Tegelijkertijd is die 
confrontatie de beste manier om je 
kind voor te bereiden op een aanstaand 
overlijden. En hoe beter het is voorbe-
reid, hoe minder spannend het is om de 
uitvaart bij te wonen, en een steentje 
daaraan bij te dragen.

Vind je het lastig om de dood bespreek-
baar te maken, of heb je hulp nodig bij 
de juiste woorden te vinden? 
Bel, mail of app me dan!

Richard Hattink
Uitvaartverzorging BijDeHand
richard@
uitvaartverzorgingbijdehand.nl
0611 031 414
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EEN MOOI AFSCHEID...

Blossom & Pine organiseert een passende 
viering bij leven waar je met elkaar 

blijvende herinneringen creëert.

Waarom wachten met de mooie woorden tot de 
uitvaart? Hoe mooi, krachtig en waardevol is het om dit bij 

leven met elkaar te delen. Een samenzijn helemaal in 
jouw stijl, in jouw sfeer en met jouw dierbaren. 

Een viering van jouw leven waar jij zelf bij aanwezig bent en 
waar je met elkaar blijvende herinneringen creëert.

Ilse Hofstee 

www.blossomandpine.nl

ilse@blossomandpine.nl

06-53964775 

Blossom & Pine organiseert vieringen waar je 
met elkaar blijvende herinneringen creëert. 
Drijvende kracht achter Blossom & Pine is Ilse 
Hofstee, een betrokken, creatieve en onderne-
mende vrouw. ,,Je wilt je dierbaren graag laten 
weten, ervaren en voelen wat ze voor jou bete-
kenen. Wat wil je achterlaten en meegeven aan 
deze mensen? Tegelijkertijd is er de mogelijk-
heid dat jouw dierbaren jou laten weten wat je 
voor hen betekent.’’

Voorbeelden hiervan zijn een weekend in de 
natuur, waar je mooie gesprekken voert bij een 
kampvuur op een exclusief natuurterrein. Of 
samen een ritueel bedenken om je leven af te 
sluiten of een nieuwe fase aan te kondigen. Een 
video-interview voor je kinderen en kleinkin-
deren waarin tre�ende vragen worden gesteld 
over jouw leven of keuzes die je hebt gemaakt. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden die 
Blossom & Pine kan organiseren en uitvoeren.

,,Een mooie bijeenkomst of passend ritueel kan 
ook plaatsvinden op een moment dat je nog 
niet in de laatste levensfase zit. Stel je voor dat 
er een gebeurtenis in je leven is waarbij je 
beseft hoe waardevol sommige mensen voor je 
zijn of hoe dankbaar je bent. Bijvoorbeeld 

omdat je weer beter bent geworden na een 
ziekte. Op dit moment ben ik in gesprek met 
een jonge vrouw die heel graag een feest zou 
willen geven met een diepere betekenis. Een 
avond waar dankbaarheid en verbinding 
centraal staat en er met kracht en vertrouwen 
naar de toekomst wordt gekeken.’’

,,Mijn jarenlange ervaring in het organiseren en 
uitvoeren van evenementen vanuit mijn bedrijf 
Oxygen Events zorgt ervoor dat ik luister naar 
jouw behoefte en deze op deskundige, hartver-
warmende en liefdevolle manier organiseer en 
uitvoer. Ook de extra’s die erbij komen kijken 
kunnen we uit handen nemen zoals uitnodi-
gingen, bedank kaarten en een aandenken om 
mee te geven. We bespreken jouw wensen en 
verlangens, totdat we de juiste invulling 
hebben gevonden. Een samenzijn helemaal in 
jouw stijl, in jouw sfeer met jouw dierbaren. Een 
moment waarin alles samenkomt en waar jij 
zelf volop bij aanwezig bent.’’

Blossom & Pine
Ilse Hofstee
06 539 647 75
www.blossomandpine.nl
ilse@blossomandpine.nl

Waarom wachten met die mooie woorden tot de uitvaart? Hoe mooi en krachtig is het om dit 
bij leven met elkaar te delen.

Blossom & Pine: ,,Creëer met 
elkaar blijvende herinneringen’’

Ilse Hofstee. Foto: aangeleverd

De zekerheid van een waardig afscheid

Dag en nacht bereikbaar: 0251-651376  -  www.djuitvaart.nl

- Zorgvuldige en persoonlijke begeleiding
- Gratis informatie en advies
- Opbaring woonhuis of uitvaartcentrum

Uitvaartcentrum
Dorpsstraat 113a, 1901 EK  Castricum

- Stijlvolle ontvangstruimte 
- Functionele aula 24/7 bereikbaar via: 06 1473 12 93

contact@esteraluitvaartzorg.nl • www.esteraluitvaartzorg.nl

Door goed te luisteren naar
wat écht belangrijk is, 

ontstaat een passend afscheid.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. toevoeging aan spijzen; 7. plaats in Friesland;
12. Joodse kalendermaand; 13. Fins hete luchtbad; 14.
vrouwtjesschaap; 15. muzieknoot; 17. leesmateriaal; 19. deel
van camera; 21. rivier in Rusland; 22. lage vrouwen zang-
stem; 24. onfris (niet proper); 27. projectieplaatje; 28. zintuig;
30. onnozel persoon; 31. telwoord; 32. laster (spot); 33. deel
van gelaat; 35. voor het gerecht roepen; 37. baardje; 38.
menselijk geraamte; 41. nietsnut (sukkel); 42. rauwkost
gerecht; 44. niet afgemaakt; 46. plaats in Oekraïne; 47. visge-
recht; 48. lussenweefsel; 49. plaats in Gelderland; 50. geest-
drift; 52. grote zanggroep; 54. lepel, vork en mes; 56. horizon;
58. eerwaarde grijsaard; 61. ogenblik; 62. startpunt (aan-
vang); 64. vogeleigenschap; 65. naaldboom; 67. laagte tus-
sen bergen; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70.
aardbewoner; 72. rekenopgave; 73. adellijke dame; 76. hoog-
ste punt van een huis; 77. titel (afk.); 78. kledingstuk; 79. lof
en eer; 81. deel van een mast; 82. bitter lichaamsvocht; 83.
tafelgasten; 84. muzieknoot; 86. tropische mier; 87. eenvou-
dig restaurant.

Verticaal 1. arbeidsloon; 2. product van een kip; 3. Engelse
taxi; 4. god van de liefde; 5. zeer lage temperatuur; 6. vraag-
en antwoordspel; 7. zakken onder de ogen; 8. inwendig
orgaan; 9. sluw dier; 10. kippenproduct; 11. Europees land;
16. Engels bier; 18. Duitse badplaats; 20. vordering; 21.
onderzoeker in opleiding (afk.); 23. fijn weefsel; 25. geestdrift;
26. lastdier; 27. donkere kamer (afk.); 29. lengtemaat; 32.
plaats in Noord-Holland; 34. schrijfgerei; 36. batig (positief);
37. son altesse eminentissime (afk.); 39. jonge jenever; 40.
rookartikel; 42. stankafsluiter in een afvoer; 43. dansgelegen-
heid; 45. enthousiast bewonderaar; 46. keukenmeester; 51.
deel van oor; 53. sterk ijzerhoudende grondsoort; 54. contra-
basspeler; 55. deel van een boom; 56. beker op een voet; 57.
ijverig insect; 59. telwoord; 60. risicovol; 62. officiële maaltijd
(diner); 63. Europese vrouw; 66. duw of zet; 67. droog en
kaal; 69. tweetal muzikanten; 71. gevangenis; 73. hooi-
maand; 74. deel van been; 75. windrichting; 78. zoet brood-
beleg; 80. insect; 82. gewicht (afk.); 85. Frans lidwoord.

Limmen - Het team van familiebrouwerij Dampegheest brouwt gebalanceerde speciaalbieren 
zonder �auwekul. Bieren waarin de basissmaken herkenbaar blijven en kwaliteit als normaal 
wordt beschouwd. Iedereen kan hierdoor genieten in gezellige cafés en restaurants of 
gewoon heerlijk thuis. Het geschenkpakket op de foto is natuurlijk ook een uitstekend idee 
voor de naderende feestdagen! Onder de inzenders van de juiste oplossing van onze puzzel 
verloten we alvast zo’n mooi geschenkpakket. Kijk op www.dampegheest.nl voor uitgebreide 
informatie.

Foto: Het geschenkpakket van familiebrouwerij Dampegheest

Bier zonder flauwekul

Mail de oplossing voor maandag 1 november naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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Door Henk de Reus

Historische �lms
Het rijke verenigingsleven in Akers-
loot wordt in beeld gebracht via 
een doorlopende vertoning van 
vier historische �lms. Van Meervo-
gels voetbal en handbal, van scou-
ting tot en met de Katholieke 
Jongerenbeweging en nog veel 
meer. De �lms bevatten bijzondere 
fragmenten uit 150 jaar 
verenigingsleven.

Bijzondere tentoonstelling
Een uitgebreide tentoonstelling 
over de vele verenigingen die 
Akersloot rijk was en is vormt een 
ander hoogtepunt tijdens dit 

weekend. De tentoonstelling neemt 
bezoekers mee op reis langs de vele 
sport- of vrije tijdsverenigingen die 
Akersloot heeft gekend. Van voet-
balvereniging VVA tot de schietver-
enigingen. Uiteraard komen ook de 
belangenverenigingen zoals 
Middenstands- of de Lelievereni-
ging aan bod. 
Veel foto’s, leuke informatie en 
anekdotes, aangevuld met bijzon-
dere voorwerpen maken deze 
tentoonstelling uniek en een must 
voor de liefhebber.

Programma
De tentoonstelling over het vereni-
gingsleven in Akersloot kunt u in 
het weekend van 30 en 31 oktober 

tussen 13.00 uur en 17.00 uur in ’t 
Kruispunt bezoeken. De historische 
�lms worden dan ook gedraaid. Er 

valt veel te genieten dus er is alle 
reden om een kijkje te komen 
nemen. Iedereen is van harte 

welkom. De toegang is gratis. Houd 
wel rekening met de 
RIVM-richtlijnen.

Akersloot - Op 2 april 2021 was het 40 jaar geleden dat de Historische 
Vereniging Oud-Akersloot is opgericht. In verband met de op dat 
moment geldende corona richtlijnen kon hier op dat moment geen 
aandacht aan worden geschonken en werd besloten om de festiviteiten 
naar het najaar te verplaatsen. Er is gekozen

Historische Vereniging Oud-Akersloot viert 40-jarig bestaan

De harmonie Sint Caecilia in 1923. Foto: aangeleverd

PUZZEL
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Door Hans Boot

Castricum - Na een onderbreking van 
een jaar vanwege corona stonden er 
afgelopen zaterdag op het Bakkers-
pleintje tussen 10.00 en 15.00 uur 
weer zo’n vijftien vrijwilligers van de 
Fietsersbond klaar om �etsverlich-
ting gratis te controleren en zo nodig 
te repareren. Jos de Wit zei hierover: 
,,Er is even een aanloop geweest tot 
12.00 uur, maar over ’t algemeen is 
het lang niet zo druk geweest als 
andere jaren. Dat kan er op wijzen 
dat de mensen meer beschikken over 
goede (elektrische) �etsen, want ik 
kan me nauwelijks indenken dat de 
opkomst lager is door de herfstva-

kantie. Ook hebben we voor 
voldoende publiciteit gezorgd, maar 
misschien hebben we te weinig 
geposterd?”
’s Middags leek de actie weer wat 
meer aan te trekken en kwam Elma 
de Weerd langs omdat zowel het 
voor- als achterlicht van haar �ets 
niet meer brandden. Het lukte Ber de 
Wit vrij spoedig om het euvel te 
verhelpen, terwijl het geen eenvou-
dige reparatie was. Uiteraard was 
Elma heel blij dat ze weer veilig de 
weg op kon en schonk uit dankbaar-
heid een setje batterijen aan de vrij-
willigers. Zij waren ook zeer tevreden 
over donaties van andere �etsers die 
zich meldden. 

Minder drukte voor Fietsersbond

Vrijwilligers van de Fietsersbond Castricum controleren de verlichting. 
Foto: Hans Boot

Castricum aan Zee - De vraag is ‘wat 
gaat er gebeuren met voormalig 
restaurant Blinckers op het strandpla-
teau van Castricum aan Zee?’ Het 
restaurant sloot in 2013 de deuren. 
Te weinig klandizie was de bood-
schap. Het pand is in eigendom van 
de Biesterbos Groep gevestigd in 
Limmen. Sinds die tijd wordt het 
pand soms tijdelijk bewoond. Ooit 
huisde zanger Lange Frans er een 
tijdje in. Die had in het gebouw een 
tijdelijke studio ingericht. Nu vindt 
de beheerder van het parkeerterrein 
er een onderkomen.
De donkergroene strepen een paar 

jaar terug aangebracht, zijn een 
kwinkslag naar de camou�age-
strepen die in de eerste wereldoorlog 
op schepen werden aangebracht. 
Opvallend is het allemaal wel, maar 
de meningen over de uitstraling van 
het voormalige restaurant zijn 
verdeeld. Voorlopig is er nog geen 
enkel uitzicht op de ontwikkeling 
van dit deel van het plateau. Die situ-
atie duurt inmiddels al jaren. Frap-
pant is dat er ooit een hotel stond op 
deze plek. Om schootsveld vrij te 
maken werd het hotel in de oorlog 
door de Duitse bezetter met de 
grond gelijk gemaakt.

Nieuw restaurant, hotel of ...?

Smaken verschillen over de beschildering van het pand op het strandplateau. 
Foto: Bert Westendorp

Castricum - De twee camerapalen 
in het centrum van Castricum 
passen niet binnen de wettelijke 
kaders en zijn illegaal. De 
gemeente Castricum gaat camera-
toezicht in het dorp nu aanpassen 
om een boete te voorkomen.

Dat schrijft journalist Rens Blom van 
www.nieuwsuitcastricum.nl na eigen 
onderzoek. Informatieborden 
zouden incompleet zijn en actuele 

besluitvorming over het cameratoe-
zicht ontbreekt.

Inbreuk op privacy
In 2019 gaf burgemeester Toon Mans 
opdracht tot plaatsing van de came-
ra’s na een reeks gewelddadige inci-
denten in het uitgaansgebied. De 
beelden mogen alleen in het 
weekend uitgelezen worden, maar 
de camera’s staan 24 uur per dag aan. 
De gemeente moet de noodzaak 

voor het cameratoezicht opnieuw 
aantonen omdat de maatregel 
inbreuk maakt op de privacy van 
passanten.
Het cameratoezicht wordt volgens 
de gemeente op verschillende 
manieren aangepast. Zo worden er 
op korte termijn meer waarschu-
wingsborden neergezet en zal de 
burgemeester een nieuw besluit 
nemen over het voortzetten van 
cameratoezicht in het dorp.

Boete dreigt voor gemeente 
Castricum om illegaal cameratoezicht

Door Mardou van Kuilenburg

Tussen 11 en 17 oktober kregen 
inwoners van de gemeente de moge-
lijkheid om (steek)wapens anoniem 
en stra�eloos in te leveren. In 
Castricum gebeurde dat veelvuldig, 
de gemeente is koploper in de BUCH 
en verzamelde meer wapens dan de 
stad Alkmaar. Daar werden in totaal 
vijftien wapens ingeleverd, in Heiloo 
en Bergen één. De politie heeft geen 
duidelijke verklaring voor de grote 
vangst in Castricum.
,,De wijkagenten hebben veel 
aandacht geschonken aan de actie. 
We zijn blij met elk wapen dat van de 
straat is. De actie heeft waardevolle 
gesprekken tussen wijkagenten en 
jongeren opgeleverd. Het is pure 
schijnveiligheid om een mes bij je te 
dragen.”

Castricum - Op het politiebureau in Castricum zijn tijdens de actie ‘Drop 
je knife’ in totaal 36 wapens ingeleverd. Naast 33 messen werd ook een 
gasdrukwapen, vlindermes en een alarmpistool afgegeven. De politie is 
tevreden met het resultaat. ,,We hebben een stuk meer binnen gekregen 
dan we hadden verwacht.”

Ruim dertig messen ingeleverd bij 
actie ‘Drop je knife’ in Castricum

In totaal werden 53 (steek)wapens ingeleverd in deze regio, waarvan 36 in 
Castricum. Foto: politie

Castricum - Zoals gebruikelijk zijn de nieuwe jaarboeken van Oud-Castricum deze week door uitgeverij Pirola uit 
Schoorl afgeleverd bij De Duynkant. Het betreft alweer de 44e editie die ook dit keer zeer gevarieerde artikelen bevat 
over de geschiedenis van ons dorp. Na een presentatie voor genodigden worden de boeken vanaf aanstaande 
zaterdag bezorgd bij de donateurs. Ook is het boek vanaf die dag verkrijgbaar bij boekhandel Laan in de Burg. 
Mooijstraat. Tekst en foto: Hans Boot

Nieuwe jaarboeken zijn er weer

Castricum - Op zaterdag 30 oktober 
opent Hans Anders o�cieel de deuren 
van een gloednieuwe winkel. De 
nieuwe winkel is te vinden aan Gees-
terduin 38, tussen Blokker en Van 
Haren. Met een grote winkelopper-
vlakte, meer aanbod in monturen en 
merken, twee oogmeetruimtes voor-
zien van professionele apparatuur en 
het allernieuwste interieur, kijkt het 

winkelteam ernaar uit om nog meer 
klanten te kunnen helpen met een 
professionele oogmeting, lenzenadvies 
en mooie betaalbare brillen en 
zonnebrillen.
Storemanager Miranda van Sprang is al 
jaren een vertrouwd gezicht van Hans 
Anders in Castricum. Ze is enthousiast 
over de nieuwe winkel: ,,Ik ben er trots 
op dat zoveel mensen in Castricum ons 

al weten te vinden. Maar onze winkel 
had echt een opknapbeurt nodig. Met 
deze nieuwe winkel denk ik dat we alle 
verwachtingen overtre�en. Het inte-
rieur is helemaal conform ons nieuwe  
winkelconcept; een open, eigentijdse 
en aangename winkel waar iedereen 
zich snel thuis zal voelen. Daar ben ik 
blij mee, want Castricum verdient zo’n 
mooie optiekzaak!” Omdat de winkel 

Hans Anders verhuist naar Geesterduin 38 twee keer zo groot is, heeft Hans 
Anders ook �ink kunnen uitbreiden in 
service. In de nieuwe winkel is een is 
tweede meetruimte toegevoegd, zodat 
er meer oogmetingen gedaan kunnen 
worden. Ook is er een lensspecialist 
gestart, die gratis lenzen aanmeet, 
advies geeft en lenscontroles uitvoert.

Feestelijke openingsactie
Op 30 oktober wordt de winkel feeste-
lijk geopend met een aantrekkelijke 
prijsactie, 50% korting op een 

complete bril of 3 halen, 1 betalen. De 
openingsactie loopt extra lang, tot en 
met 18 november, zodat er volop gele-
genheid is om er gebruik van te maken. 
Een afspraak maken voor een oogme-
ting of lensadvies kan gemakkelijk 
gemaakt worden via hansanders.nl/
afspraak of via de klantenservice op 
telefoonnummer 088 2745536 (lokaal 
tarief ). De openingstijden van de 
winkel zijn op www.hansanders.nl/
castricum te vinden. De oude vestiging 
aan Geesterduin 5 sluit per 29 oktober.
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Castricum - Op dinsdag 2 
november is het Allerzielen. Ter 
gelegenheid hiervan hebben leden 
van de Allerzielenwerkgroep het 
kerkhof achter de Sint Pancratius-
kerk prachtig verlicht. Iedereen kan 
die dag tussen 17.00 en 21.00 uur 
het graf van zijn of haar dierbare 
bezoeken.
In de kerk vindt een Allerzielenvie-
ring plaats. Om 19.00 uur zullen alle 
overledenen van het afgelopen jaar 
én van voorgaande jaren herdacht 
worden. Aan deze viering wordt 
medewerking verleend door pastor 
A. Overmars, het koor Jubilate en 
leden van de 
Avondwakewerkgroep.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten
Bij God mogen zij wonen
daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij

(Hanna Lam)

Programma voor Allerzielen
Het kerkhof achter de Sint Pancratiuskerk. Foto: aangeleverd

Limmen - Vanaf 1 december heeft de 
Corneliusparochie in Limmen een 
nieuwe pastor: Mike Nagtegaal. Hij 
neemt het stokje over van pastor 
Johan Olling. Mike Nagtegaal, nu nog 
aalmoezenier bij de marine, wordt 
tijdens de zondagsviering op 5 
december aan de parochie voorge-
steld. Vertrekkend pastor Johan 
Olling werkt hem anderhalve maand 

in. Nagtegaal ontving in juni de 
‘Admissio’, de toelating tot de diaken-
opleiding waarmee hij opgenomen is 
onder de kandidaten voor de wijding 
tot het permanente diaconaat. 
Daarmee werd hij aanvaard als 
kandidaat. ‘Een hartewens komt in 
vervulling om als dienstdoende 
pastor ook de feestelijkheden rond 
de herbouw van de Corneliuskerk 

mee te mogen maken’, schrijft pastor 
Olling in zijn afscheid. ‘Ik heb er alle 
vertrouwen in dat de Limmer dorps- 
en geloofsgemeenschap Mike net zo 
in de armen zal sluiten als ik dat als 
pastor heb mogen ervaren bijna 23 
jaar lang. We wensen Mike en zijn 
gezin een mooie toekomst toe in 
Limmen en Gods zegen. ‘ Pastor 
Olling vertrekt per 16 januari.

Mike Nagtegaal nieuwe pastor 
Corneliusparochie in Limmen

AGENDA
WOENSDAG 27 OKTOBER

Soepcafé om 18.00 uur in de Tuin 
van kapitein Rommel aan de 
Stationsweg schuin tegenover het 
NS-station in Castricum. Elkaar 
ontmoeten onder het genot van 
een gratis kom dampende soep. 
Bezoekers dienen bij aankomst de 
QR-code in de corona-checkapp 
te tonen.

VRIJDAG 29 OKTOBER

Blijspel ‘Zonde van de Zusters’ 
door toneelvereniging Rossen-
backer om 20.00 uur in sportcafé 
De Lelie aan de Rembrandtsingel 
3 in Akersloot. Kaarten à 8 euro 
telefonisch (06 11863908) en per 
e-mail (info@rossenbacker.nl) te 
bestellen of op de avond zelf aan 
de zaal. Foto: aangeleverd

ZATERDAG 30 OKTOBER
Oorlogsmuseum 1940-1945 aan 
de Julianaweg 43 in Akersloot 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 2,50 euro (pinnen niet 
mogelijk). Parkeergelegenheid 
om de hoek nabij de jachthaven.

Maanfestatie van 13.00 tot 23.00 
uur bij open atelier Marina & 
Sabrina aan de Van Oldenbarne-
veldweg 32 in Bakkum met optre-
dens van Milou Mignon en Jelle 
Visser en live schildersessies door 
Sabrina Tacci. Info op www.onder-
desterren.com.

Optreden groep Ayce vanaf 13.00 
uur in de Tuin van Kapitein 
Rommel met lekker in het gehoor 
liggende covers. Foto: 
aangeleverd

Blijspel ‘Zonde van de Zusters’, zie 
29 oktober.

ZONDAG 31 OKTOBER
Fietsen met Transitie Castricum en 
de Groene Kerk langs bijzondere 
groene initiatieven in Castricum 
om 12.00 uur. Verzamelpunt: 
dorpskerk. Vooraf aanmelden via 

marleen.heeman@transitiecas-
tricum.nl is gewenst.

Familievoorstelling ‘De piraten 
van kamer 16’ (4+) door theater-
groep Heer Otto om 15.00 uur in 
theater Koningsduyn aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Kaarten à 12,50 euro via www.
toonbeeld.tv en www.geester-
hage.nl verkrijgbaar. Foto: 
aangeleverd

Punk Halloween van 16.00 tot 
19.00 uur in jongerencentrum 
Discovery aan de Dorpsstraat 2a 
in Castricum met optredens van 
Kapot! en Filthymcnasty. Entree-
prijs 5 euro. Kom in stijl, dan krijg 
je een gratis drankje.

Zanger Edouard zingt Franse 
chansons vanaf 15.30 uur op het 
terras van Johnny’s Café aan de 
Dorpsstraat 35c in Castricum. 
Foto: aangeleverd

DINSDAG 2 NOVEMBER
Alzheimer Trefpunt door Alzheimer 
Nederland, afdeling Midden-
Kennemerland om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) in cultureel 
centrum De Jansheeren aan het 
Maltezerplein 1 in Heemskerk. 
Thema: na de diagnose. Toegang 
gratis, aanmelden niet nodig.

WOENSDAG 3 NOVEMBER
Start Plantestafette Castricum om 
09.15 uur bij het Clusius College 
aan de Oranjelaan 2a in Castricum 
met openingswoord wethouder, 
aansluitend om 09.50 uur naar de 
plantlocatie aan het Kortenaers-
plantsoen. Aanmelden voor deel-
name via plantestafette@gmail.
com.

Zonnemiddag bij de Zonnebloem 
van 14.00 tot 17.00 uur in sporthal 
De Bloemen aan De Bloemen 71 in 
Castricum met optreden van Jan 
Saarloos. Kosten 15 euro, corona-
toegangsbewijs noodzakelijk. Info 
en kaarten via Jacqueline van 
Sabben (0251 656578 / 06 
25134113).

Allerzielen van 17.00 tot 21.00 uur 
op begraafplaats Onderlangs aan 
de Kramersweg 3 in Castricum. 
Sfeervolle wandelroute langs 
gedichten, foto’s en muziek-
plekken. Info via lyddeleur@gmail.
com.

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 ko�estops. Plattegrond bij 
alle deelnemende locaties en op 
www.onderdesterren.com/
plattegrond.

Atelier Anders Bekeken exposeert 
tot en met 1 november zeer 
uiteenlopende kunst in restau-
rant De Oude Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum. De 
groepsexpositie is van dinsdag 
tot en met zondag te zien van 
09.00 tot 17.00 uur. Meer infor-
matie 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 Stati-
onsweg nabij nummer 3, schuin 
tegenover het NS-station.

Anja Sijben exposeert van 30 
oktober tot en met 11 december 
tekeningen en objecten van kera-
miek bij lijstenatelier André Weda 
aan de Torenstraat 38. Info op 
www.andreweda.nl en www.
anjasijben.com.

Marieke Warmelink toont tot 31 
oktober recente schilderijen bij 
Bakkums Genoegen aan de Bleu-
merweg 12 in Bakkum. Met deze 
tentoonstelling wil ze stilstaan bij 
het feit dat één op de acht 
mensen in Europa kanker heeft 
door vervuiling van onze 
leefomgeving.

Castricum - De actie ‘Handje 
Contantje’ die rond de feestdagen 
door de winkeliers in het dorpshart 
werd georganiseerd, was een groot 
succes. Alle reden dus om deze actie 
dit jaar een vervolg te geven. 
Opnieuw kunnen de klanten van de 
deelnemende winkeliers hun kassa-
bonnen opsparen tot een bedrag van 
tenminste 250 euro. Door deze kassa-
bonnen in de speciale spaarzak te 
doen en vervolgens in te leveren bij 
een inleverpunt, maak je kans op 
cheques ter waarde van maar liefst 
250 euro, te verzilveren bij de deelne-
mende winkeliers. De winnaars van 
de tweede en derde prijs krijgen 125 
euro aan cheques uitgereikt.
Volgende week worden, tezamen 
met deze krant, de speciale spaar-
zakken huis aan huis verspreid. 
Bewaar deze spaarzak goed en doe 
er de komende twee maanden alle 

kassabonnen in van de aankopen die 
je doet in het dorpshart van 
Castricum. Niet voldoende bonne-
tjes? Spaar dan bijvoorbeeld samen 
met je buren of familieleden, zodat 
het minimumbedrag van 250 euro 
sneller gehaald is. De spaarzakken 
moeten vóór 3 januari 2022 ingele-
verd worden om kans te maken op 
een prijs. Dat inleveren kan bij Deka-
Markt (Torenstraat 48), boekhandel 
Laan (Burgemeester Mooijstraat 19) 
en modezaak Mull (Dorpsstraat 46). 
Met de kassabonnenactie bieden de 
winkeliers hun trouwe klanten een 
mooie kans op extra voordeel. 
Bovendien benadrukken ze hiermee 
nogmaals hoe belangrijk het is dat 
de inwoners van Castricum hun 
aankopen blijven doen bij de lokale 
ondernemers. De trekking van de 
winnaars van deze actie zal plaats-
vinden op 10 januari.

Handje Contantje: opnieuw twee 
maanden kassabonnen sparen

Het logo waaraan de deelnemende winkeliers te herkennen zijn. 
Afbeelding: aangeleverd
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Door Willem Koot

De enige verrassing wellicht was het 
opstellen van keeper Randy 
Scheerman, terwijl Jesse Glorie het 
prima gedaan heeft. Volgens trainer 
Wokke zijn beide keepers aan elkaar 
gewaagd en mag nu Randy zijn 
klasse laten zien. Met Kalu van der 
Steen weer in de basis begon 
Limmen goed op het zonovergoten 
complex van Sporting Krommenie. 
Na tien minuten de eerste kans voor 
Jacco de Jong. Zijn harde schuiver 
werd goed gestopt door de keeper. 
Voor rust weinige kansen behoudens 
de kopbal van Joeri Admiraal uit een 
vrije trap van Peemen. Weer prachtig 
gestopt.
Na de rust een beter Limmen, echter 

doelpunten bleven uit. Kalu van der 
steen werd gewisseld voor de jonge 
Duinmeijer. Even daarna moest 
Randy Scheerman zijn kunsten 
vertonen. Een schot in de kruising 
wist hij prima tot corner te 
verwerken. Bij Limmen werd de hard-
werkende Winter gewisseld voor 
Hollenberg maar weer kwam Spor-
ting alleen voor de uitstekende 
Scheerman. Met de voet wist hij een 
tegengoal te voorkomen. Aan de 
andere kant kreeg Limmen een vrije 
trap net buiten de 16. Tikkie breed 
van Peemen en Björn Valkering 
schoot hem kiezelhard onhoudbaar 
in het kruis. Dacht iedereen dat de 
wedstrijd gespeeld was, in de laatste 
minuut wist Mike Schouten alleen 
voor doel het net nog te vinden. 0-2.

Sporting Krommenie - Limmen
Limmen - Op een mooie zondagmiddag met, in deze competitie, alle 
punten in de pocket reisde Limmen vol goede moed naar het zes kilo-
meter zuidelijker gelegen Krommenie.

Uitstekende redding van doelman Scheerman. Foto: Kaylee Broedersz

Door Ferry van Gennip

Na de 25 beurten was de winst voor 
Ruud met een stijgingspercentage van 
83% en kon hij 18 punten toevoegen 
aan zijn totaal. In zijn kielzog pakte 
ook Ferry van Gennip de winst met 
een stijgingspercentage van 30% 
tegen zijn tegenstander, nieuwkomer 
Leo Vermeulen. Na een leuke en 
opgaande strijd tussen Jaap de Boer 
en Rolf Greshof was het Jaap die net 
iets beter scoorde dan Rolf. Daardoor 
pakte hij de winst met een stijgings-
percentage van 8% tegen 3% voor zijn 
tegenstander. Voor beide heren 
leverde dit tien wedstrijdpunten op. 
Voor de hoogste score van de avond 
waren het Peter Ent en Frans Lute, die 
hiervoor aan het strijden waren 
geweest. Peter won deze strijd met 17 
caramboles, terwijl Frans 16 caram-
boles liet noteren. Voor Peter kwam 
deze bonus bovenop zijn winstpercen-
tage van 11% in zijn partij tegen Ad 
Kempers. Stand libre: 1. Jan Tunteler 

met 62 punten, 2. Jaap de Boer met 59 
punten en 3. Rolf Greshof ook met 59 
punten.
In de driebandencompetitie was de 
wedstrijd tussen Gert Lute en Siem 
Bakkum de partij die positief opviel. 
Beide spelers wisselden hoge scores af 
met veel beurten met ‘poedels’. Na alle 
plussen en minnen was er voor allebei 
toch een goed resultaat bereikt. De 
winst was er voor Gert met een stij-
gingspercentage van 30%, terwijl Siem 
ook tevreden kon zijn met een stij-
gingspercentage van 14%. De partij 
tussen Cees Burgmeijer en Kees Baars 
kwam voor Kees pas op gang na de 
negende beurt. Op dat moment leek 
het er niet op dat de winst voor hem 
zou gaan worden, maar in de laatste 
beurt was een score van twee caram-
boles net voldoende om Kees op het 
nippertje te verslaan met een stijgings-
percentage van 7% tegen Kees 2%. 
Stand driebanden: 1. Gert Lute met 79 
punten, 2. Cor Stroet met 54 punten 
en 3. Jürgen Bolten met 48 punten.

Ruud Schoenmaker levert 
prima prestatie bij BVC/WIK
Castricum - Nieuwkomer Ruud toont zich bij Biljartvereniging Castricum  
een snelle leerling in het libre. Zijn prestaties gaan per week fors 
omhoog. Dat kwam ook in de afgelopen week weer tot uitdrukking. Hij 
maakte een goede start in zijn partij tegen Charles van de Klis en speelde 
rustig en geconcentreerd verder aan een grote voorsprong.

Door Harold Ebels

Tars Wanders trad met de witte 
stukken aan tegen koploper Bert 
Hollander en leek in het middenspel 
te beschikken over een gelijkwaar-
dige stelling. Maar niets was minder 
waar: met een klassiek paardo�er op 
veld F2 brak de zwartspeler de verde-
diging open en enkele zetten later 
volgde het onvermijdelijke mat. 
Barry Blekemolen was in de opening 
van zijn partij tegen Harold Ebels nog 
niet bij de les. Hij liet een loper 
opsluiten. Daarna vocht Blekemolen 
nog een zet of veertig tegen de 
spreekwoordelijke bierkaai, alvorens 

de precieze Ebels te feliciteren. Luc 
Janssen werkt zich een weg omhoog 
op de ranglijst. Tegen Marcel Wester 
won hij een cruciale pion in het 
middenspel. Dat de geboren 
Limburger daarna niet de kortste, 
maar wel een betrouwbare route 
naar het volle punt volgde, was 
slechts voer voor de puristen.

Marlies Sturk speelde een winnende 
partij tegen Theo Al. Zij pro�teerde 
optimaal van de benarde positie van 
de zwarte koning achter de eigen 
pionnen. Jaap Limmen is inmiddels 
78 jaar, maar schaakt bij tijd en wijlen 
als een jong toptalent. Met onberis-

pelijke zetten en de nodige aanval-
lende creativiteit werd Aart van den 
Brink opzij gezet. Paul de Ruijter 
boekte zijn eerste zege van het 
schaakseizoen. Hij was sterker dan 
Jesse Zoon die dit schaakseizoen zijn 
debuut maakt. Dirk Aa�es wachtte 
extreem lang met het uitvoeren van 
de rokade. Toen hij kort na de twin-
tigste zet alsnog een korte rokade 
uitvoerde, kreeg hij gelijk het deksel 
op de neus. Met goed samenspel 
tussen dame en toren brak tegen-
stander Sandra Hollander de koning-
stelling van Aa�es open en wist de 
koning weldra te strikken. Met deze 
zege klimt Sandra naar de derde 
plaats op de ranglijst. Samer Alrayes 
nam te weinig tijd om zijn zetten 
goed door te rekenen en verloor van 
Adri Beentjes die dat juist wel deed.

Limmen - Op vrijdag 22 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg 
de vijfde ronde van de interne competitie. Op maar liefst veertien borden 
werd een serieuze strijd geleverd. Nico Pepping lootte ‘oneven’.

Schakers SV Vredeburg spelen 
interne competitie als toptalent

Door Nico Adrichem

De bekerwedstrijd tegen HCSC uit 
den Helder, die doordeweeks met 4-2 
winnend werd afgesloten, zou ons 
vlaggenschip wat meer vertrouwen 
moeten geven, maar helaas was daar 
in de eerste twintig minuten weinig 
van te merken. De Rijp zette ons 
onder druk en Meervogels probeerde 
zich daar onderuit te voetballen. Dit 
lukte pas na deze reeds benoemde 
openingsfase en toen creëerde Meer-
vogels ook enige kansen. Duidelijk 
was wel dat dit gepaard ging met 
veel werklust en nog steeds weinig 
spelintellect. Maar het wachten was 
op 1-0 en hoe hard komt dan de 0-1 
binnen… De manier waarop was 
kenmerkend voor deze fase in het 
seizoen. Het zal toch niet weer...?
De tweede helft was hartverwar-

mend qua inzet: nog steeds geen 
goed voetbal, maar de ingebrachte 
wissels deden de geelzwarten goed 

en de gelijkmaker des te meer. 
Invaller Jens Verduijn deed de 
aanhang juichen na goed doorzetten 
van Tim Olgers. De Rijp was er klaar 
voor en kreeg de volgende goal dan 
ook om de oren in de 67e minuut: nu 
rondde Jelle van der Eng af op een 
assist van Jens. Daarna toch een 
moeilijke fase – wat gaan we doen ?- 
maar in de 80e minuut zorgde Tom 
Adrichem voor de 3-1 uit een goede 
voorzet van Stan Kaandorp. Daarna 
had Meervogels de score hoger 
kunnen laten oplopen, maar in deze 
fase koesteren we deze zwaluw. De 
vraag is nu: kunnen we dit door-
trekken naar aanstaande zondag 
tegen de ongenaakbare koploper 
Limmen?

Aanstaande zondag 11.30 uur: KFC 2 
- Meervogels’31 2. 14.00 uur: Limmen 
1 - Meervogels’31 1. Dat we met z’n 
allen heengaan lijkt me duidelijk; de 
steun is onontbeerlijk. Come on, 
Meervogels!

Akersloot - Gelukkig weer een goede zondag voor de selectie-geel-
zwarten: Meervogels 2 pakte de winst op z’n Duits vlak voor tijd met een 
goal van supersub Cees Lust: 1-0 tegen Spartanen 2.

Meervogels’31 worstelt zich naar boven

Kaj Verduijn viel goed in.
Foto: Lynn Adrichem

Door Joop Bakker

Direct naar de aftrap was het over-
wicht van FCC te merken, nog geen 
minuut gespeeld en het schot van 
Elario Zweet werd net van de doellijn 
weggetikt. Het eerste half uur kreeg 
FCC verschillende kansen om te 
scoren maar ze werden niet benut. 
Dan weet je dat de eerste de beste 
kans voor Blauw Wit zij gaan scoren, 
echter het doelpunt van Chakib 
Tayeb werd afgekeurd wegens 
buitenspel. Twee minuten voor rust 
kwam FCC op voorsprong. Een 
aanval over links, Tjidde Geerts 
brengt de bal voor het doel en Elario 
Zweet neemt hem vol op de slof, via 
de keeper en lat komt de bal terug 
en in de rebound scoort hij nu 
wel,1-0.

De tweede helft startte FCC net zo 
voortvarend als de eerste helft. In de 
49ste minuut gaat Elario Zweet 
alleen op de keeper af en maakt het 
prima af, 2-0. Nog geen twee 
minuten laten is het Tarkan Sahin van 
Blauw Wit die net is ingebracht en 
alleen op Lars Beukers af gaat. Deze 
houdt zijn doel zo klein mogelijk, 
waardoor hij naast schiet. De 55ste 
minuut aanval over rechts, Jeroen 
Bakker speelt Tjidde Geerts in die 
alleen op de keeper af gaat en de bal 
snoeihard in de lange hoek knalt; 3-0.

Blauw Wit is geknakt en geeft steeds 
meer ruimtes weg. Het duurde dan 
ook niet lang voordat de 4-0 op het 
scorebord stond. Bart Kornblum had 
zich door zijn snelheid prima vrijge-
speeld en bracht de bal scherp voor, 

waar Elario Zweet het prima 
afmaakte. Acht minuten later is het 
zijn broer Joep Kornblum die de bal 
krijgt aangespeeld door Carlo Vrij-
burg en hem heerlijk in de linker 
kruising schiet; 5-0. Het slotakkoord 
kwam in de 88ste minuut, wederom 
voorzet van Carlo Vrijburg en Elario 
Zweet die de bal koelbloedig intikt 
en de eindstand op 6-0 zet.

Castricum - Op Sportpark Noord End stond de wedstrijd tussen FC 
Castricum en ASV Blauw Wit op het programma. Beide teams hebben de 
punten hard nodig om aansluiting te maken naar de subtop. FC 
Castricum behaalde zaterdagmiddag een terechte thuisoverwinning, er 
werd met liefst 6-0 gewonnen.

Elario Zweet leidt FC Castricum 
met vier goals naar ruime zege

FCC-topscoorder Elario Zweet op weg 
naar de 4-0. Foto: Sandy Klaver
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