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Door Henk de Reus

Enkele vaste klanten kijken eerst 
nieuwsgierig door de etalageruit om 
te zien of de winkel wel open is. Het 
oogt binnen wat donkerder dan 
anders. 
Op de toonbank staan drie grote 
windlichten die voor het meeste licht 
in de winkel zorgen. Het oogt alle-
maal gezellig. Een zojuist binnenge-
lopen klant vraagt gekscherend of 
Kerstmis al is begonnen. Hij is niet op 
de hoogte van het landelijke protest 

‘Wij willen bakken - mag het licht 
uit?’

‘99 procent voldoet niet aan eisen’
Wim Brakenho�, de vader van de 
huidige eigenaar, komt net uit de 
bakkerij de winkel inlopen met een 
schaal waarop twee versgebakken 
broden liggen. Hij vangt de opmer-
king van de klant op en geeft hem 
uitleg.
,,Ongeveer 99 procent van de 
bakkers in Nederland voldoet niet 
aan de eisen om in aanmerking te 

komen voor een energiecompensa-
tieregeling van de overheid. Je moet 
kunnen aantonen dat je minimaal 
12,5 procent van je omzet uitgeeft 
aan energiekosten. Als je onder dit 
percentage zit gaat de overheid er 
kennelijk van uit dat je zelf de ener-
giekosten kunt betalen.’’
Brakenho� hoort elke week van 
collega’s dat zij huilend de winkel 
hebben moeten sluiten omdat ze het 
�nancieel niet meer redden. ,,Niet 
iedereen kan terugvallen op een 
gevulde spaarpot. Ik verwacht kaal-
slag in deze branche. De grote 
jongens redden het wel, maar juist 
de kleine ambachtelijke bakkers 
delven het onderspit.’’ Hij hoopt dat 
het licht niet de�nitief uitgaat en dat 
de overheid het signaal oppikt zodat 
deze belangrijke branche behouden 
kan blijven.

Castricum - Uit protest tegen de ‘ontoereikende compensatie’ op de ener-
gierekening deden honderden ambachtelijke bakkers afgelopen 
zaterdag het licht in hun winkel uit. Men omschrijft het als een �uwelen 
protest, dat publieksvriendelijk is maar wel een duidelijke boodschap 
uitstraalt richting consument en politiek. Bakkerij Brakenho� aan de 
Burgemeester Mooijstraat deed ook mee.

Protest bakkers tegen 
‘ontoereikende compensatie’ 
energierekening

Vaste klanten van bakkerij Brakenho� hebben begrip voor de actie. Foto: Henk de Reus

Ook in Hargen aan Zee en Camper-
duin plaatst men dergelijke 
systemen. Met behulp van de came-

ra’s monitort men de zandhoeveel-
heden op het strand en de duinvoet. 
De hoeveelheid en de locatie van 

Camera’s op stranden om zand-
hoeveelheden te monitoren
Castricum - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
observeert tot 2025 met camera’s delen van de Noord-Hollandse kust. Op 
het strand bij Castricum komen acht camera’s die het strand en de duin-
rand rondom de strandopgang monitoren.

zand zijn van invloed op de veilig-
heid van het achterland. Zo volgt 
HHNK de invloed van bebouwing en 
menselijke activiteiten op natuurlijke 
processen als verstuiving, kustafslag 
en duinaangroei. 
De verzamelde data hebben een 
voorspellende waarde. De camera-
beelden worden uitsluitend voor 
wetenschappelijk onderzoek 
gebruikt. 
Daarbij is de privacy van ge�lmde 
passanten gewaarborgd. 

Allerzielenviering in 
Corneliuskerk
Limmen - De traditie van het 
gedenken van overledenen vindt 
haar oorsprong in het Benedictij-
nerklooster van Cluny, ongeveer 
negentig kilometer ten noorden van 
Lyon in Frankrijk. Het klooster stamt 
uit het jaar 909 of 910, dus is het al 
een eeuwenlang mooi gebruik 
binnen de kerk. In de Corneliuskerk 
in Limmen is de jaarlijkse viering op 
woensdag 2 november om 19.00 uur.
In deze woord- en communieviering 
zal Pastor Mike Nagtegaal samen met 
de vier leden van de Avondwake-
groep voorgaan. Er is een speciaal 
gebeden- en gezangenboekje voor 
de viering samengesteld en er is een 
herdenkingsplaatje met alle namen 
van de overledenen tussen Aller-
zielen 2021 en 2022. Tijdens de 
dienst zullen ook alle namen worden 
genoemd. Er is voor elke overledene 
een herdenkingskruisje voor de 
familie en er worden heel veel 
gedenklichtjes ontstoken. Vanzelf-
sprekend zal er piano-/orgelspel zijn, 
tezamen met de schitterende koren 
die de parochie heeft. Iedereen is van 
harte welkom, of u nu wel of niet reli-
gieus bent gebonden, het gedenken 
van je dierbaren is gewoon heel 
belangrijk. In de schitterende kerk 
voel je je verbonden met elkaar en 
kun je troost en inspiratie vinden. Na 
a�oop van de dienst gaan de pastor 
en enkele mensen nog naar het altijd 
prachtig verlichte kerkhof voor 
gebeden op enkele herdenkings-
plekken. Iedereen kan zich hierbij 
aansluiten. 

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

DEZE WEEK 
IN ONZE KRANT:

EEN MOOI 
AFSCHEID
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Tijdens het Initiatievencafé pitchen 
startende en gevorderde initiatiefne-
mers, hun idee en hulpvraag. Zij 
vertellen hoe zij Castricum een 
�jnere, meer sociale en duurzame 
plek willen maken om in te wonen of 
verblijven en welke hulpvraag ze 
hierbij hebben. 
De aanwezigen in de zaal kunnen 
luisteren, inspiratie opdoen, 
netwerken en/of initiatiefnemers 
helpen met hun ideeën. Doel is initia-
tiefnemers, maatschappelijke instan-
ties, ondernemers, Castricummers en 
politiek betrokkenen samen te 
brengen, met elkaar in gesprek te 

gaan en elkaar verder te helpen. Na 
a�oop van de pitchen is er een 
(netwerk)borrel waar wellicht de 
fundering gelegd kan worden voor 
een mooie samenwerking.
De eerste spreker aanstaande vrijdag 
is klimaatburgemeester Theo 
Versteegen. Vanuit de Klimaatcoalitie 
Castricum kwam het idee van 
Rosanne Rootert om wat te gaan 
doen aan energiearmoede, vaak ook 
‘isolatiearmoede’ genoemd. Dat idee 
sprak Theo enorm aan, om juist in 
deze tijd van torenhoge energie-
prijzen de handen uit de mouwen 
steken bij die doelgroepen die er het 

hardst onder lijden. Er zijn inmiddels 
steden waar een �x-brigade operati-
oneel is. En dat concept hier in 
Castricum (of zelfs BUCH-breed) 
uitwerking geven heeft Theo als 
uitdaging opgepakt. Verder praat 
Theo over recycling wat een van de 
oplossingen is om klimaatverande-
ring tegen te gaan. ,,Het inzamelen 
van gebruikt gereedschap en dat een 
vervolg bestemming geven doe ik 
met veel plezier.’’ (info: www.�xbri-
gade.nl).
De tweede pitcher, Anita Mooiweer, 
directeur van Geesterhage en Toon-
beeld, vertelt over de verenigings- en 
culturele activiteiten in Geesterhage 
en de programmering van theater 
Koningsduyn. Ze deelt een aantal 
ideeën die ze heeft voor nieuwe 
culturele initiatieven. (info: www.
geesterhage.nl). De laatste spreker is 
Jeroen Drankier. Jeroen is voorzitter 
van Broodfonds voor Liefhebbers dat 
nu twee jaar bestaat en vertelt daar 
alles over. Broodfondsen zijn een 
succes door heel Nederland. In zo’n 
collectief spreken zelfstandigen af 
om elkaar te steunen bij ziekte. Het is 
een sociaal vangnet voor en door 
ondernemers. In een Broodfonds 
kennen en vertrouwen de deelne-
mers elkaar. 
Iedereen die meedoet stort maande-
lijks een bedrag op een eigen reke-
ning, wordt iemand ziek dan 
ontvangt degene van iedereen een 
bedrag om van te leven. 
Het is een sociaal vangnet dat 
toegankelijk is voor alle ondernemers 
en in de regel �nancieel voordeliger 
is dan een commerciële arbeidson-
geschiktheidsverzekering (info: www.
broodfonds.nl). Geïnteresseerd? 
Kom luisteren op 28 oktober om 
17.00 uur in clubMariz Lounge.

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 uw BSN-nr, zorg 
dat u dit paraat heeft.

WAARNEMING
Op alle werkdagen is er een 
onderlinge waarneemregeling 
voor en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. Info via 
websites, deurposters en 
telefoonbandjes.

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 27 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

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

VRIJDAG 28 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken van 
een kaars.

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

ZATERDAG 29 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, Father Mathew met 
Inzinggroep.

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

ZONDAG 30 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, pastor Eveline Masetti 
m.m.v. de Cantorij.

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur
WCV/Fam.viering met Y. van 
Stiphout en Kinderkoor.

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

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastoor Ruben Torres 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Suzanne Obdam. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/.

In de Plaza achter de ‘Oude 
Keuken’ op ‘Dijk en Duin’,
10.00 uur, pastor Anton 
Huisman.

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

MAANDAG 31 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk , 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 1 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

WOENSDAG 2 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
19:00 uur, diaken Marcel de Haas 
en werkgroep Avondwake met 
woord en communiedienst. 
M.m.v. Annie Assendelft en Ria 
Peters. Allerzielen viering.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

De komende decennia neemt het 
aantal 65-plussers explosief toe tot 
4,7 miljoen in 2041. Daarmee rijst de 
vraag hoe iedereen ervoor kan 
zorgen dat deze groep letterlijk en 
�guurlijk op de been blijft en zo lang 
mogelijk (veilig) zelfstandig kan 
wonen. Speciale trainingen kunnen 
daarbij uitkomst bieden. ‘In Balans’ is 
een erkende valpreventie-training, 
die zich richt op het verbeteren van 
kracht en balans en het bevorderen 
van zelfvertrouwen. Naast het in 
groepsverband oefenen van allerlei 
veelvoorkomende situaties, is er ook 
ruimte voor informatie-uitwisseling 
en gezelligheid.

Startdatum
Op 14 november 2022 start om 11.00 
uur de eerste cursus ‘In Balans’ bij 
Reva Centre Castricum. Deze staat 
onder leiding van fysiotherapeut 
Inge Rijken en oefentherapeut 
Melissa Plat. Zij zijn speciaal gecerti�-
ceerd om de deelnemers dertien 
weken lang, tweemaal per week te 
trainen en begeleiden. Ook geven zij 
drie bijbehorende theorielessen. Na 
elke les is er gelegenheid om samen 
ko�e of thee te drinken en te 
kletsen. Afhankelijk van het aanvul-
lende pakket van de zorgverzekering 
worden de kosten van deze valpre-
ventiecursus vergoed. De intake, het 

Valpreventietraining verbetert kracht, 
balans en zelfvertrouwen.
Foto: aangeleverd

Training om valincidenten bij 
senioren beter te voorkomen
Castricum - Wist u dat vallen de meest voorkomende oorzaak van letsel 
bij ouderen is? Het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp (SEH) 
voor ernstig valletsel onder personen van 65 jaar en ouder, is de afge-
lopen tien jaar met 11% gestegen. In 2020 meldde zich elke vijf minuten 
een 65-plusser op de SEH naar aanleiding van een valincident. Dat is 
vaker dan ten gevolge van een verkeersongeval.

eindgesprek en de -metingen vallen 
ook onder de aanvullende verzeke-
ring. Info via www.revacentre.nl of 
bel: 0251 231900.

Heiloo - Janne Schra is het stralende 
middelpunt tijdens de jubileumthea-
tertour met het beroemdste radio-
orkest uit de glansrijke Hilversumse 
omroephistorie ‘The Ramblers’. Naast 
de stukken van The Ramblers komt 
zeker ook haar eigen repertoire aan 
bod. Janne was zes jaar lang de front-
vrouw van Room Eleven en regel-
matig te gast in ‘De Wereld Draait 
Door’ van Matthijs van Nieuwkerk. Ze 
zong daarin onder meer ‘Diep in mijn 

Janne Schra en The Rambles in Cultuurkoepel
hart’ van Jaap Valkho�. Een oud werk 
dat ook in een prachtig arrangement 
in het repertoire van The Ramblers 
zit. Ze houdt ook van mooie liedjes 
uit de rijke Nederlandse 
muziekhistorie. 
Kom genieten van deze geweldige 
tour op zondag 13 november in de 
Koepel! 
Aanvang 15.00 uur. Koop kaarten à 
€25,- via www.cultuurkoepelheiloo.nl 
of aan de deur.

Zangeres Janne Schra. Foto: 
aangeleverd

Castricum - Op vrijdag 28 oktober vindt weer een initiatievencafé plaats 
waarbij initiatiefnemers een podium wordt geboden om hun initiatieven 
te presenteren. Het café is ontstaan vanuit inspiratie en ontmoeting. 
Ondernemen en verbinden is waar het om draait, een mooie plek om 
initiatiefnemers met een breder publiek te verbinden.

Initiatievencafé Castricum
op vrijdag 28 oktober

Deelnemers aan het initiatievencafé in juni van dit jaar. Foto: Aart Tóth
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Agenda Raadsplein donderdag 3 november 2022 
 behandeling begroting 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsvergadering Raadzaal
17.00 – 20.30  1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Besluitvorming
A Diverse fi nanciële beleidskaders:
 - fi nanciële verordening 
 - nota reserves en voorzieningen 
 - nota vaste activabeleid
 - nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
 - treasurystatuut 
 - nota kostentoerekening tariefberekening 
4 Plenaire behandeling begroting 2023:
  Reacties fracties op de Begroting 2023
  Gelegenheid voor reactie college op hetgeen is ingebracht
  Gelegenheid voor fracties om in te gaan op reactie college 
    en elkaars inbreng
5  Sluiting 
Commissies Raadzaal

20.45  21.45  Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 1: 
een sociale en vitale gemeente

22.00  22.45 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:
Een aantrekkelijke gemeente
Commissies Trouwzaal

20.45  21.45  Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:
Een leefbare gemeente

22.00  22.45 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 4:
Een fi nancieel gezonde gemeente

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.
De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein. 
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. In een commissieverga-
dering vindt het politieke debat over een 
onderwerp plaats. Nadat een onderwerp 
in de commissie besproken is, wordt er 
over gestemd in de raadsvergadering twee 
weken later. Wilt u uw mening geven in één 
van de commissievergaderingen, meld u 
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij ons. Bij commissies die 
zijn aangemerkt met een * in de agenda is 
dit niet (meer) mogelijk.

Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten 
wordt informatie aan de raad gepresen-
teerd over voor de raad belangrijke onder-
werpen. Ook voor u als inwoner is het 
mogelijk tijdens deze bijeenkomsten vragen 
te stellen of opmerkingen te maken. U hoeft 
zich hiervoor niet aan te melden. 
Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-

gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt gesproken.

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een 
idee voorleggen, dan kunt u zich aanmel-
den voor het raadsspreekuur. Het raads-
spreekuur vindt elke twee weken plaats op 
maandagavond. Aanmelden kan via de grif-
fi e, tot uiterlijk 12.00 uur op de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur. Het eerst-
volgende raadsspreekuur is op maandag 
14 november 2022.

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

Met vriendelijke groet, 
De gri   e van astricum

‘Iedereen moet kunnen meedoen’ 

Het Platform Gehandicaptenbeleid 
Castricum (PGBC) onderzoekt, 
met steun van de gemeente, in de 
komende maanden hoe het staat met 
de toegankelijkheid en bruikbaarheid 
van gebouwen voor mensen met een 
beperking in de gemeente Castricum.

Mensen met een beperking, welke dat ook 
mag zijn, moeten op voet van gelijkheid 
kunnen deelnemen aan de samenleving.’ 
Wethouder Falgun Binnendijk vertelt dat 
dit staat in het VN-verdrag Handicap. Voor 
gemeenten betekent dit dat zij passende 
maatregelen moeten nemen, zodat 
personen met een handicap zo zelfstandig 
en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. 
‘Met de uitkomsten van het door het 
PGBC te houden onderzoek, gaan we 
bekijken wat er nog nodig is om aan de 
eisen van het verdrag te voldoen en een 
inclusieagenda opstellen’.
Het PGBC bekijkt vooral of de gebouwen 
en voorzieningen toegankelijk zijn voor 
mensen met een lichamelijke beperking, 
dus motorisch, visueel of auditief.

Het PGBC adviseert aan de gemeente 
over allerlei zaken die van belang zijn voor 

mensen met een beperking, onder meer 
over de toegankelijkheid van openbare 
gebouwen en de openbare ruimte. 
De leden van het PGBC zijn allemaal 
vrijwilligers, met of zonder beperking.

In aanwezigheid van de wethouders 
Binnendijk (Wmo) en Brouwer (Openbare 
ruimte) is de actie van start gegaan. 

De eigenaren of beheerders van de 
gebouwen die het eerst bekeken gaan 
worden, krijgen binnenkort een brief met 
meer informatie over het onderzoek. 
Eigenaren of beheerders van gebouwen 
die van mening zijn dat hun gebouw goed 
toegankelijk en bereikbaar is voor mensen 
met een beperking, kunnen ook zelf 
contact opnemen met het PGBC, via e-mail 
info@pgbc.nl. Dan wordt hun gebouw met 
voorrang bezocht. 

oe toegankeli k zi n belangri ke voorzieningen en gebouwen 
in de gemeente astricum  

Vraag de energietoeslag aan
De energieprijzen zijn fors gestegen. Dat 
betekent dat u veel meer moet betalen voor 
gas en elektra. De gemeente heeft daarom 
eerder een energietoeslag aan mensen met 
een laag inkomen uitgekeerd.
De hoogte van dat bedrag was  800,- 
netto per huishouden. De Rijksoverheid 
heeft besloten dit bedrag met  500,- te 
verhogen. Mensen met een laag inkomen, 
die bij de gemeente bekend zijn, hebben de 
eerste bijdrage ontvangen. 

Achter de schermen wordt hard gewerkt 
om ook het tweede deel, zo snel als 
mogelijk, uit te betalen.

Denkt u ook in aanmerking te komen 
voor deze toeslag, dan kunt u tot en 
met 30 november 2022 een aanvraag 
indienen.

Wanneer komt u in aanmerking 
voor de toeslag?
De toeslag is bedoeld voor mensen met 
een laag inkomen. De inkomensgrens is 
120  van het sociaal minimum. ijk op 
www.castricum.nl/energietoeslag voor de 
precieze voorwaarden.

Hoe vraagt u de toeslag aan?
Inwoners die al een toeslag van  800,- 
hebben ontvangen, ontvangen automatisch 
ook de nabetaling van  500,-. Zij hoeven 
géén nieuwe aanvraag te doen. 
Het bedrag wordt betaald in de week van 
24 oktober 2022. Heeft u nog geen toeslag 
aangevraagd en denkt u wel recht te 
hebben  Vraag de toeslag dan aan via: 
www.castricum.nl/energietoeslag.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag of heeft 
u vragen  Neem dan contact op met het 
Sociaal Team. Dit kan via 14-0251.

        

Agenda raadsinformatieavond 
 Donderdag 27 oktober 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal 
19.30  20.30  Commissie inzake ontslagbrief Adviesraad Sociaal Domein 
20.30  21.00  Presentatie e  ecten corona op cultuur

auze
21.15  23.00  Auditcommissie

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30  21.00  Presentatie uitvoering motie lokale woondeal



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 26 oktober 2022

Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Inhoud
De 9e herziening heeft betrekking op twee nieuwe woongebieden in Limmen-
Zandzoom.
1. Gebied Acacialint: het deelgebied wordt begrensd door de schietbaan (noord), de 

woningen Hogeweg 177-179 (oost) en het recreatiepark (zuidwest). Het plan omvat 
maximaal 18 appartementen en 19 grondgebonden woningen (vrijstaand en 2/1 
kap).

2. Gebied Notenlint: het deelgebied wordt begrensd door Hazelnootlint (noord), 
plangebied Tegro-Schilder, in voorbereiding (oost), woningen Visweg 32-36 (zuid) en 
de woningen Hogeweg 130-146 (west). Het plan omvat maximaal 30 appartementen 
en 40 grondgebonden woningen (vrijstaand, 2/1 kap en rijwoningen).

Het exploitatieplan is voor bovengenoemde plannen concreet uitgewerkt.

Ter inzage 
Het ontwerp exploitatieplan ligt vanaf 27 oktober tot en met 7 december 2022 ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens zijn de plannen te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Ontwerp exploitatieplan 
Limmen-Zandzoom, 9e herziening’, met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.
BPL10zandzoom-OE09. 

De officiële publicatie vindt u op www.officiëlebekendmakingen.nl

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH  Castricum. 
Voor een mondelinge zienswijze of vragen kan contact worden opgenomen met Wouter 
Voerman, via tel. 14-0251.

Ontwerp Exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 9e herziening

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

Inhoud
Het ontwerp uitwerkingsplan Notenlint is onderdeel van de woningbouwontwikkeling in 
Limmen-Zandzoom. Het Notenlint ligt tussen de Rijksweg en de Hogeweg, ten noorden 
van de Visweg. Het gebied wordt begrensd door Hazelnootlint (noord), plangebied 
Tegro-Schilder, in voorbereiding (oost), woningen Visweg 32-36 (zuid) en de woningen 
Hogeweg 130-146 (west).

Het plan omvat maximaal 30 appartementen en 40 grondgebonden woningen 
(vrijstaand, 2/1 kap en rijwoningen). De verkeersontsluiting vindt plaats via de Visweg 
en het Hazelnootlint. Daarnaast is een ontsluiting voor langzaam verkeer voorzien op de 
Hogeweg en de Visweg. 

Op de procedure is de Crisis-en herstelwet van toepassing.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf 27 oktober tot en met 7 december 2022 ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten 
Notenlint’, met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.UPLNotenlint-ON01. 
De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.
Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor 
een mondelinge zienswijze of vragen neemt u contact op met Jacqueline Feron via tel. 
14-0251.

Ontwerp Uitwerkingsplan Limmer Linten Notenlint 

Aangevraagd

Beethovensingel 47 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 14 oktober 2022 (Z22 096780)
Dorpsstraat 126 in Castricum, het wijzigen van het dak, datum ontvangst 
13 oktober 2022 (Z22 096663)
Helmkade 4 in Castricum, het realiseren van een gezinshuis, datum ontvangst 
17 oktober 2022 (Z22 096905)
Maatlat 9 in Limmen, het bouwen van achttien bedrijfsunits, datum ontvangst 
18 oktober 2022 (Z22 097155)
Oosterbuurt 2a in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, datum ontvangst 
17 oktober 2022 (Z22 097094)
Pieter Kieftstraat 20 in Castricum, het verlengen van het termijn van de vergunde 
noodkanalen, datum ontvangst 12 oktober 2022 (Z22 095871)
Plantenhove 68 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
13 oktober 2022 (Z22 096624)
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

Brahmslaan 8a in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
14 oktober 2022 (Z22 089310)
Burg Lommenstraat 12 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, 
verzenddatum 17 oktober 2022 (Z22 068698)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het gedeeltelijk vervangen van de gevel en het 
aanbrengen van extra brandcompartimenten, verzenddatum 14 oktober 2022 (Z22 
081907)
Limmerweg 5 C in Castricum, het tijdelijk voeren van een pluktuin, verzenddatum 
17 oktober 2022 (Z22 091170)
Lindenlaan 103 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
14 oktober 2022 (Z22 092915)
Roemersdijk 1 in Akersloot, het bouwen van een nieuwe schuur, verzenddatum 
17 oktober 2022 (Z22 089937)
Strammerboogh 19 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
17 oktober 2022 (Z22 091598)
Van Duurenlaan 11 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen op een 
rijksmonument, verzenddatum 20 oktober 2022 (Z22 066939)
Walingstuin 43 (achter), perceel C 4555 in Castricum (perceel C 4555), 
het bouwen van een glasvezelverdeelstation, verzenddatum 13 oktober 2022 
(Z22 090918)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

Verleende standplaatsvergunning tijdelijk Sanquin bloedafname 2023, 
op 22 februari 2023,10 mei 2023, 2 augustus 2023, 27 september 2023 en 
22 november 2023, Van Haerlemlaan 31 in Castricum, verzenddatum 13 oktober 
2022 (Z22 094092)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Inhoud
Het ontwerp uitwerkingsplan Acacialint is onderdeel van de woningbouwontwikkeling 
in Limmen-Zandzoom. Het Acacialint ligt achter de woningen Hogeweg 177 en 179. 
Het deelgebied wordt begrensd door de schietbaan (noord), de woningen Hogeweg 
177-179 (oost) en het recreatiepark (zuidwest).

Het plan omvat maximaal 18 appartementen en 19 grondgebonden woningen 
(vrijstaand en 2/1 kap). De verkeersontsluiting vindt plaats via de Hogeweg ten noorden 
van Hogeweg 179. Daarnaast is een ontsluiting voor langzaam verkeer voorzien ten 
noorden van Hogeweg 177.

Op de procedure is de Crisis-en herstelwet van toepassing.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf 27 oktober tot en met 7 december 2022 ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten 
Acacialint’, met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.UPLAcacialint-ON01. 
De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.
Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor 
een mondelinge zienswijze of vragen neemt u contact op met Jacqueline Feron via 
tel. 14-0251.

Ontwerp Uitwerkingsplan Limmer Linten Acacialint 
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Castricum - In de herfstvakantie is 
de tijdelijke huisvesting van Vonk 
Castricum (voorheen Clusius College) 
geplaatst tussen de Eerste Groen-
elaan en de Oranjelaan. Adjunct-
directeur Marcel Jobse meldde hier-
over: ,,De �rma Snel, bekend van ook 
de andere huisvesting op het terrein, 
leverde de fabrieksklare units en 
stapelde die in drie dagen tijd op 
elkaar. Het gebouw omvat vier leslo-
kalen en een groot open leercentrum 
op de begane grond. De bovenver-
dieping is bestemd voor kantoren en 
een vergaderruimte. De school heeft 
nu voldoende ruimte voor de 1070 
leerlingen en haar medewerkers. Wij 

Tijdelijke huisvesting school-
gebouw Vonk bijna gereed

Castricum - Afgelopen zaterdag 
stonden de vrijwilligers van de Fiet-
sersbond klaar op het Bakkerspleintje 

om met name de �etsverlichting van 
bezoekers gratis te controleren. 
Volgens Kees Zonneveld, stimulator 

Regen hindert verlichtingsactie

van deze actie, viel de opkomst ’s 
morgens wat tegen vanwege de 
regen, maar werd het in de loop van 
de middag behoorlijk drukker. Daar-
door konden de nodige lichten 
worden gerepareerd en remmen 
afgesteld. Mevrouw De Vries kwam 
langs voor onder andere een zachte 
achterband (zie foto). 
Omdat ze al aardig op leeftijd is, 
wilde ze dit graag nog even kwijt 
voor de Fietsersbond en de krant: ,,Ik 
wil benadrukken dat ik de �etspaden 
in ons dorp over ’t algemeen veel te 
smal vind, vooral langs de Soomer-
wegh en de Smeetslaan. Voor je het 
weet gebeuren er daardoor onge-
lukken.’’ Het antwoord van Jos de Wit 
daarop was: ,,Toen die wegen werden 
aangelegd, voldeden ze aan de norm 
van 1,49 meter. Later is deze norm 
ruimer geworden, maar daar hebben 
we nu in feite niets aan. Ik zal deze 
klacht echter verder brengen bij de 
bond.’’ Tekst en foto: Hans Boot

verwachten dat de uitbreiding op 
maandag 7 november in gebruik kan 
worden genomen.’’ Tekst en foto: 
Hans Boot

Castricum - Bij de herfst hoort bock-
bier en ter gelegenheid daarvan 
organiseerden negen horecagele-
genheden zaterdag in het dorp voor 
liefhebbers de ‘Castricummer 
Bokkentocht’. 
Dat hield in dat op alle locaties in een 
speciaal glas het smakelijke donkere 
vocht verkrijgbaar was voor een 
vaste prijs van € 3,50. Daarnaast kon 
men voor € 2,50 een stempelkaart 
kopen om in aanmerking te komen 

voor kleine hapjes die door de hore-
caondernemers werden 
aangeboden. 
In de loop van de middag was het 
overal een komen en gaan van deel-
nemers en nam de stemming op 
verschillende locaties ook nog eens 
toe door live muziek.
Al met al een geslaagd evenement, 
waarmee de Castricumse horeca 
weer eens op de (stempel)kaart werd 
gezet. Tekst en foto: Hans Boot

Het bockbier smaakte weer best

Door Hans Boot

Voor het Kabouterpad waren een 
paar honderd kinderen aangemeld 
die verspreid over de hele week de 
opdracht kregen om vijftien padden-
stoelen te zoeken die op een platte-
grond waren aangegeven. In elke 
paddenstoel zat een opdracht 
verborgen voor bijvoorbeeld het 
doen van een spelletje of het zingen 
van een liedje.
Bestuurslid en vrijwilliger Theo 
Brugman van de Tuin van Kapitein 
Rommel: ,,Zo’n week kan alleen maar 
slagen omdat er een geweldig team 
van vrijwilligers aan meewerkt. Zelf 
heb ik twee dagen aan de poort 
gezeten om ouders en kinderen 
welkom te heten en ze zo nodig te 

begeleiden. Helaas hebben we af en 
toe wat regen gehad, maar de zon 
scheen ook regelmatig en dat 
maakte een hoop goed. Dan zie je de 
ouders op het terras genieten van 
een kop ko�e of thee, terwijl de 
kinderen druk bezig zijn met het 
maken van een egeltje van klei. Uiter-
aard werden zij ook met wat lekkers 
beloond.’’
Marlene Schouws, die met de vij�a-
rige Soof en tweejarige Luuk het pad 
volgde, reageerde enthousiast op het 
evenement: ,,We werden heel leuk 
ontvangen en de kinderen hebben 
verschillende opdrachten uitgevoerd, 
zoals ’t spannende paadje, visjes 
vangen en eendjes redden. Ook 
genoten ze van het meedansen met 
de kabouter.’’

Kabouterpad ook dit jaar weer 
druk bezocht
Castricum - Al jaren kunnen peuters en kleuters met hun ouders of opa’s 
en oma’s in de Tuin van Kapitein Rommel een speurtocht lopen met als 
thema ‘kabouters’. Ook in de herfstvakantie werd daarop weer volop 
gebruik van gemaakt.

Luuk en Soof bij het eendjes redden. Foto: Hans Boot

Op het eilandje werden de kinderen opgevangen door de danskabouter.
Foto: Hans Boot

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Ticket to Paradise 

vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
Wild Port of Europe 

vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Good Luck To You, Leo Grande
donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur

zondag 15.00 uur
woensdag 20.00 uur

Soof 3
zondag 13.00 uur

De Club van Sinterklaas 
en de Race tegen de Klok

zondag 13.00 uur
Misfit The Switch

Programma 27 okt /m 2 nov

Egels, bunzingen, kleine mantel-
meeuwen, een torenvalk, konijnen 
en zelfs zeehonden en exotische 
wolhandkrabben. Wild Port of Europe 
neemt je mee in het onverwachte 
verhaal van deze en andere dieren 

die leven in het grootste en drukste 
havengebied van Europa. In een 
landschap waar de mens continu 
alles verandert, pakken zij hun 
kansen en maken daarbij veelal 
opmerkelijke keuzes.

Wild Port of Europe

David en Georgia, twee gescheiden 
ouders die elkaar niet kunnen 
uitstaan, reizen af naar Bali nadat hun 
dochter Lily haar plannen aankon-
digt om te trouwen met een lokale 
eilandbewoner die ze net op 
vakantie heeft ontmoet. Ze besluiten 

hun meningsverschillen opzij te 
zetten en samen te werken om de 
bruiloft te stoppen, in de overtuiging 
dat dit Lily ervan zal weerhouden 
een vreselijke fout te maken die lijkt 
op die van hen. Een romantische 
komedie met George Clooney en 

Ticket to Paradise

Castricum - Al vele jaren worden in 
de katholieke kerk op 2 november de 
overledenen herdacht. Op woensdag 
2 november 2022 vindt om 19.00 uur 
in de Sint Pancratiuskerk een speciale 
viering plaats om al degenen te 
herdenken die gestorven zijn. 
Speciaal denken de aanwezigen op 
deze dag ook aan hen, die het afge-
lopen jaar zijn overleden. Voor hen 
steekt men een kaarsje op en alle 
overledenen worden herdacht. De 
viering om 19.00 uur wordt verzorgd 
door diaken Marcel de Haas, de werk-

groep Avondwake; Ria Peters en 
Annie Assendelft zullen de zang voor 
hun rekening nemen, muzikaal bege-
leid door Wendy Leonards. Ook zal 
deze dag tussen 17.00 en 21.00 uur 
het Pancratiuskerkhof en de tuin 
gelegen achter de Sint Pancratius-
kerk sfeervol in het licht worden 
gezet middels kaarsen en verlichting. 
Zowel het kerkhof als de viering is 
toegankelijk voor iedereen, alle 
gezindten, ook voor degenen die op 
het kerkhof ‘zomaar’ een kijkje willen 
nemen.

Allerzielenherdenking bij Sint 
Pancratiuskerkhof en -kerk
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Het team van Mondhygiënistenpraktijk Heiloo. Foto: aangeleverd

Heiloo - Mondhygiënistenpraktijk 
Heiloo is een vernieuwde praktijk, 
gevestigd in gezondheidscentrum 
De Strandwal. Zij beschikken over de 
nieuwste apparatuur, waardoor de 
behandeling minder pijnlijk is dan je 
wellicht gewend bent. Deze appara-
tuur verwijdert oude tandplak, 
beginnend tandsteen en aanslag met 
verwarmd water onder hoge druk. 
Hierdoor is een groot gedeelte van 
de gebitsreiniging zonder verve-
lende haakjes. De nieuwe apparatuur, 
de behandelstoel met extra comfort, 
de huiselijke sfeer en het enthousi-
aste professionele team dragen bij 

aan een prettige ervaring in de prak-
tijk. Een behandeling waarbij jij je 
volledig ontspannen, gehoord en 
vertrouwd voelt.

Het streven? Behoud van een 
gezonde glimlach voor iedereen! Het 
advies is om twee keer per jaar een 
mondhygiënist te bezoeken voor een 
professionele gebitsreiniging. De 
mondgezondheid heeft directe 
invloed op het gebit en de algehele 
gezondheid. Het team van Mondhy-
giënistenpraktijk Heiloo geeft je 
graag voorlichting en advies voor het 
behoud van een gezonde mond. Nog 

geen patiënt van deze praktijk? Men 
verwelkomt je graag! Hiervoor is 
geen verwijzing nodig van je tand-
arts, je kunt op eigen initiatief een 
afspraak maken. Kinderen tot 18 jaar 
worden gratis behandeld. Kijk op 
www.mondhygienistheiloo.nl of bel: 
072 7890077 (maandag t/m 
donderdag 08.00 tot 17.00 uur 
bereikbaar)

Mondhygiënistenpraktijk Heiloo

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Castricum - Het onderwijs vraagt om vernieuwing en daar 
speelt basisschool De Kustlijn op in met het unitonderwijs. Een 
onderwijsmethode waarin het individu centraal staat en de behoeftes 
van het kind leidend zijn. Sinds de start van dit schooljaar werkt 
De Kustlijn officieel met deze manier van lesgeven en de eerste 
geluiden zijn positief. Vier ouders delen hun kijk op het unitonderwijs. 
,,Kinderen krijgen geen les meer op leeftijd, maar op niveau.”

Het uitgangspunt van unitonderwijs is dat de leerling leidend wordt in zijn of haar 
eigen leerproces. Binnen het unitonderwijs werken kinderen in kleine groepen 
op verschillende niveaus, zodat elk kind zich op school optimaal kan ontplooien. 
Directeur Theo Huting: ,,Unitonderwijs draagt op een positieve manier bij aan de 
talentontwikkeling van kinderen. Alleen of in groepjes werken leerlingen in hun eigen 
tempo aan opdrachten.” 

Nieuwe vorm van onderwijs
Een kind dat goed is in rekenen of taal kan aansluiten bij oudere kinderen, 
andersom geldt dat leerlingen die moeite hebben met een vak meer instructie 
kunnen krijgen. Er is meer aandacht voor onderwijs op maat. Geen traditionele 
klassen maar grotere groepen waarin verschillende leraren, ondersteuners en 
experts verantwoordelijk zijn voor het leerproces van het kind.

Ervaringen van ouders
Jessy Druijven, heeft twee dochters op De Kustlijn.
,,Mijn oudste dochter heeft moeite met rekenen, altijd al gehad. Sinds de start van 
dit schooljaar heeft ze een nieuwe juf, die het leren rekenen op een andere manier 
aanpakt. Leuker. In het unitonderwijs heeft elke leerkracht zijn of haar specialiteit, 
en dat werkt zichtbaar door op de kinderen. Rekenen zal nooit haar lievelingsvak 
worden, maar het gaat wel een stuk beter. Doordat er groepsoverstijgend wordt 
gewerkt, komen de kinderen meer in beweging en raken ze bevriend met kinderen 
uit andere groepen. Er wordt vaker van lokaal gewisseld, ze mogen een werkplek 
uitkiezen en bepalen of ze zelfstandig of in een groepje willen werken. Unitonderwijs 
past meer bij deze tijd. We zijn nog maar net begonnen, maar ik ben heel positief. 
Mijn kinderen komen blij uit school, dat is de belangrijkste graadmeter.”

Bas Schippers, heeft twee dochters op De Kustlijn
,,Verandering is nodig, je moet met je tijd mee. Dat geldt ook voor het onderwijs. 

Benieuwd hoe het unitonderwijs er in de praktijk uit ziet? Bezoek dan de open dag van de Kustlijn 
op woensdag 2 november, tussen 09.00 en 12.15 uur. Meer informatie: www.obsdekustlijn.nl 

De Kustlijn 
gestart met 

unitonderwijs, 
eerste 

ervaringen 
‘positief’

Voordelen van unitonderwijs in de praktijk:

- Er wordt meer gespeeld met kinderen uit andere klassen.
- Ziekte bij leerkracht is makkelijker op te vangen.
- Betere aansluiting op het voortgezet onderwijs.
- De overgang van de kleuters naar groep 3 wordt kleiner.
- Behoeftes van het individu worden beter bediend, er is meer ruimte      
  voor maatwerk.

Ik merk aan mijn dochters dat ze meer vriendjes en vriendinnetjes hebben gemaakt 
dit schooljaar. Voor de kinderen heel fijn, zeker op een kleine school als De Kustlijn. 
In sommige groepen zitten weinig jongens of meisjes, nu is er meer spreiding. Dat 
is, denk ik, ook weer beter voor de sociale vaardigheden. Een groot voordeel van het 
unitonderwijs is dat je meer kinderen kunt bedienen met minder leraren. Dat betekent 
dat je als school meer kunt investeren. Deze vorm van lesgeven is in mijn ogen voor 
iedereen geschikt. Kinderen met bepaalde behoeftes kun je beter bedienen. Er zijn 
meer leraren bezig met één kind en elke leraar heeft zijn of haar eigen vakgebied. 
Binnen het unitonderwijs kun je dat nu heel specifiek inzetten.”

Arjan Karssen, heeft een zoon en dochter op De Kustlijn.
,,De overgang naar unitonderwijs ging heel geleidelijk, de voorbereiding is achter 
de schermen al jaren aan de gang en werd in de praktijk ook al toegepast waar het 
kon. Ook complimenten aan de school hoe ze hier in geacteerd hebben richting de 
ouders. Gevoelsmatig sluit het unitonderwijs beter aan op het voortgezet onderwijs. 
Van jongs af aan leren kinderen in verschillende groepjes samen te werken. Er is 
meer diversiteit. Het belangrijkste is dat de kernvakken zoals lezen, rekenen en 
schrijven nog steeds op het juiste niveau worden gegeven. Ik ben nieuwsgierig naar 
het effect van unitonderwijs op de langere termijn. Voor mij is het belangrijk dat zij 
geen leerachterstand oplopen. Ik geloof in het concept, omdat ik vind dat deze vorm 
beter past bij de maatschappij en onderwijs van nu.”

Lotte van der Borg, heeft twee zoons op De Kustlijn
,,Kinderen krijgen niet meer les op leeftijd, maar op niveau. Dat vind ik een goede 
ontwikkeling. Hoewel officieel pas twee maanden wordt gewerkt met unitonderwijs, 
heb ik er een goed gevoel bij. Mijn kinderen komen blij uit school. Een voordeel 
aan het unitonderwijs vind ik dat er een completer beeld van je kind wordt gevormd 
omdat meerdere leraren hem of haar begeleiden. Er wordt over de dag van lokaal 
gewisseld, kinderen krijgen meer beweging. Vooraf dacht ik dat die wisseling wat 
onrustig zou kunnen zijn, maar in de praktijk blijkt dat de kinderen juist heel goed 
weten waar ze aan toe zijn. Doordat deze vorm van lesgeven beter aansluit bij de 
individuele leerbehoefte, denk ik dat het unitonderwijs voor ieder kind geschikt is.”

Essentie unitonderwijs
Huting noemt de ervaringen van de ouders ‘waardevol’. ,,Lang geleden werd 
gedacht dat kinderen gevuld moeten worden met kennis om hen vervolgens in de 
maatschappij in te zetten. Tegenwoordig weten we dat een kind zichzelf ontwikkelt en 
dat wij daar als school de optimale omstandigheden voor moeten creëren. Dat is de 
essentie van unitonderwijs.”
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AGENDA
WOENSDAG 26 OKTOBER

Soepcafé van 14.30 tot 16.00 uur in 
de Tuin van Kapitein Rommel aan de 
Stationsweg (schuin tegenover 
NS-station) in Castricum. Elkaar 
ontmoeten en samen genieten van 
een kop soep.

VRIJDAG 28 OKTOBER
Lunchlezing over het wildseizoen en 
de jachthistorie van Castricum door 
Menno Twisk om 12.00 uur bij Welzijn 
Castricum in gebouw De Landbouw 
aan de Dorpsstraat 30 in Castricum. 
Deelname kost 5 euro inclusief lunch. 
Aanmelden tot 24 oktober via info@
welzijncastricum.nl of 0251 656562.

Initiatievencafé om 17.00 uur in club-
Mariz aan de Dorpsstraat 72 in 
Castricum. Drie initiatiefnemers 
presenteren hun nieuwe ideeën. 
Thema’s in deze editie zijn energie-
armoede, activiteiten in cultureel 
centrum Geesterhage en Broodfonds 
voor Liefhebbers.

Landelijke jeugdtrainersavond van 
19.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 
18.30 uur) op het complex van FC 
Castricum aan De Bloemen 71a in 
Castricum. Aanmelden via www.
jeugdvoetbalopleiding.nl onder het 
kopje ‘Landelijke 
Jeugdtrainersavond’.

Bijeenkomst tienergroep Evangelie-
gemeente Castricum en Protestantse 
Kerk Castricum van 19.30 tot 21.00 in 
‘The Basement’ (ruimte onder 
zwembad De Witte Brug) aan de 
Jacob Rensdorpstraat 1 in Castricum. 
Thema: ‘vriendschap’. Vooraf 
aanmelden bij Rik Willemsen via 

predikant@pkcastricum.nl of 06 
19847998.

Optreden ensemble Khareba & Gogia 
(Georgië) om 20.00 uur in de 
hervormde kerk aan het 
Dielofslaantje 4 in Akersloot. 
Entreekaarten à 15 euro contant of 
via QR-code voor aanvang aan de 
kerk. Info en reserveren via Judith 
Hollenberg (judithhollenberg@
quicknet.nl / 06 81478714). Foto: 
aangeleverd

Voorstelling ‘De Schoonmaaksters’ 
van Marcel Kragt door toneelvereni-
ging Rossenbacker om 20.00 uur in 
de theaterzaal van sportcafé De Lelie 
aan de Rembrandtsingel 3 in Akers-
loot. Kaarten à 8 euro via 06 
11863908 of info@rossenbacker.nl en 
aan de zaal. Foto: aangeleverd

Concert door zangeres Lenny Kuhr 
om 20.00 uur in theater Koningsduyn 
aan de Geesterweg 3 in Castricum. 
Kaarten via www.theaterkonings-
duyn.nl en www.geesterhage.nl. 
Foto: Eddie Mol

.
ZATERDAG 29 OKTOBER

Porselein schilderen bij het CreaCafé 
van 10.00 tot 12.00 uur in gebouw 
De Landbouw aan de Dorpsstraat 30 
in Castricum. Info via creacafe1901@
gmail.com. Foto: aangeleverd

Voorstelling ‘De Schoonmaaksters’, 
zie 28 oktober.

ZONDAG 30 OKTOBER
Strand- en duinloop door AV 
Castricum om 10.15 uur vanaf de 
atletiekbaan aan de Zeeweg in 
Castricum. Inschrijven via www.

inschrijven.nl tot op de vrijdag voor 
aanvang. Inschrijven aan de start 
kan ook, maar is duurder.

Middagconcert gemengd koor De 
Vredeburgers om 15.00 uur (inloop 
vanaf 14.30 uur) in de PKN-kerk aan 
de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen. 
Kaarten à 10 euro via info@devrede-
burgers.nl en telefonisch via 
nummer 072 5337158. Info op www.
devredeburgers.nl. Foto: 
aangeleverd

DINSDAG 25 OKTOBER
Presentatie over agrarische sector 
door Gerard Veldt bij Verhalengroep 
Castricum om 10.00 uur in gebouw 
De Duynkant aan de Geversweg 1b 
in Castricum. Entreeprijs 3 euro 
(inclusief ko�e/thee). Foto: 
aangeleverd

WOENSDAG 2 NOVEMBER
Allerzielenviering om 19.00 uur in 

de Sint Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum en in 
de Corneliuskerk aan de Dusseldor-
perstraat 74 in Limmen.

EXPOSITIES
Bioloog Michel van Noort toont tot 
en met 10 november een bijzondere 
collectie aquarellen met als thema de 
kolibrie. De expositie is te zien in de 
Tuin van Kapitein Rommel tegenover 
het NS-station van Castricum. 
Geopend maandag tot en met 
vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur.

Ed Vader uit Alkmaar exposeert tot 
en met 5 december in restaurant De 
Oude Keuken aan de Oude Parklaan 
117 in Bakkum. Met vlakken, kleuren, 
beweging en diepte creëert hij in zijn 
schilderijen een eigen poëtische 
werkelijkheid. Kijk op www.deoude-
keuken.net voor openingstijden en 
overige informatie.

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

Beeldhouwster Gon Bello en foto-
grafe Marja Lingsma exposeren elk 
laatste weekend van de maand. 
Publiek is welkom op zaterdag 29 en 
zondag 30 oktober van 11.00 tot 
17.00 uur aan de Lange Akker 21 in 
Limmen.

Zo is de herfst bijvoorbeeld het beste 
seizoen om bomen, heesters, hagen 
en klimplanten te planten. Door de 
relatief hoge bodemtemperatuur en 
vochtige lucht kunnen planten zich 
goed wortelen. Constant water 
geven is ook niet nodig, want dat 
doet de lucht voor ons. Het planten 
in de herfst zorgt voor een groeivoor-
sprong in het voorjaar. Op deze 
manier kunt u al vroeg in het voor-
jaar genieten van uw tuin.

Duurzame beplanting
Ben Crezee, mede-eigenaar van Tuin-
plantencentrum Loef, benadrukt: 
,,Heel vaak hoor je in de regio dat 
Loef alleen voor hoveniers en zake-
lijke klanten zou zijn. Niets is minder 
waar! We zijn er voor alle mensen 
met liefde voor een mooie groene 
tuin. We adviseren particuliere 
klanten graag bij het maken van de 
juiste keuze voor beplanting. Door 
het juiste advies en het maken van 
de juiste keuzes kunt u jarenlang 
plezier hebben van tuinplanten. Op 
deze manier dragen we allemaal ons 
steentje bij om Noord-Holland een 
stukje groener te maken. Denk 
bijvoorbeeld aan bomen en struiken 
die mooie bessen geven, deze zijn 
goed voor de vogels die de bessen 
weer eten. Daarnaast zorgen bomen 
voor de opname van CO2 en geven 
ze verkoeling in de warme periodes. 
Door het maken van plantvakken in 
plaats van teveel bestrating in de 
tuin ontstaat er een natuurlijke 
manier van regenwaterafvoer. 
Kortom er zijn genoeg duurzame 
redenen om meer tuinplanten en 
bomen te planten in onze tuinen.’’

Advies

Natuurlijk kunnen de medewerkers 
van Loef de kennis en liefde voor hun 
vak vertalen in vakkundige adviezen 
over bijvoorbeeld het aanplanten, 
het onderhoud, de verzorging en het 
snoeien van heesters, bomen en 
vaste planten. Ook in de herfst kan je 
tuin er kleurrijk bijstaan en misschien 
wel juist dan. Ben zegt: ,,De herfst is 
niet grauw, moeder natuur gebruikt 
de mooiste kleurpotloden in dit 
seizoen. Van goudgeel tot 
donkerpaars, allemaal prachtige 
kleuren die sfeer geven in een tuin. 
Wil men niet meteen bomen of hees-
ters planten, dan kan er natuurlijk 
ook gekozen worden voor bijvoor-
beeld siergrassen. Deze blijven lang 
zichtbaar en bieden in het najaar 
voedsel voor vogels en kleine dieren 
of een winterhuis voor de egels.’’

Bollentijd
Ben gaat verder: ,,Bloembollen 
oubollig? In onze ogen niet! Bollen 
geven je winterse tuin nog meer 
kleur want waar de rest van de 
planten zich midden voorjaar pas 
tonen, komen bloembollen vlak na 
de winter de grond uitpiepen. Het 
voorjaar meldt zich.’’
Zo is Tuinplantencentrum Loef onder 
leiding van Henk de Graaf en Ben 
Crezee een bron van inspiratie voor 
heel veel plantenliefhebbers. Samen 
met het hele Loef-team wordt 
gezorgd voor een gemoedelijke sfeer 
en ruime aandacht voor de klant. 
Niet alleen voor professionals maar 
iedere liefhebber van een sfeervolle, 
groene tuin, het hele jaar door, is hier 
aan het juiste adres als het gaat om 
planten van uitstekende kwaliteit. 
Kijk op de site wat wij voor u doen: 
www.tuinplantencentrumloef.nl.

Velserbroek - Tuinplantencentrum Loef biedt al meer dan vijftig jaar een enorm assortiment tuinplanten, hees-
ters en bomen. Het bedrijf is leverancier van groen voor hoveniers, maar juist ook voor particulieren die prijs 
stellen op de uitstekende service en gedegen kennis die Loef biedt. Het hele jaar door is er een ruime voorraad 
tuinplanten op het terrein van ongeveer 10.000 m2 en staan de medewerkers klaar met vakkundige tips voor 
ieder seizoen.

Het hele jaar door een 
prachtige tuin



EEN MOOI AFSCHEID...

Moeder heeft dementie 
en nu is vader overleden
Moeder woont al lange 
tijd in een zorgcentrum. 
Vader woont zelfstandig 
thuis, waar hij onver-
wacht overlijdt. 
De eerste vraag van de 
familie was: “Wat doen wij 
nu met moeder? Laten wij 
moeder er buiten, omdat 
dat alleen maar onrust 
voor haar geeft?” Uitein-
delijk wordt besloten, dat 
het na 54 jaar samen, be-
langrijk is erbij betrokken 
te zijn.
De eerste stap was het 
haar rechtstreeks te ver-
tellen. Daarna werd met 
moeder een speciaal 
rouwbezoek in hele klei-
ne kring afgesproken. Dat 
gaf haar enigszins rust. 
De uitvaart werd min of 
meer aangepast. De mu-
ziek werd iets zachter ge-
draaid en er werd maar 
één foto van vader gepro-
jecteerd. Hierdoor waren 
er minder prikkels die on-
rust zouden kunnen ver-
oorzaken. Omdat iemand 
die dement is meer voelt 
dan begrijpt, kan er zeker 

nog symboliek worden 
ervaren. Daarom werd sa-
men een kaars aangesto-
ken en even stil gestaan 
bij de kist.
Van het afscheid werd een 
fotoboekje gemaakt. Zij 
bekeek dat regelmatig en 
kon het hiermee een plek 
geven in het systeem. Het 
zoeken naar haar partner 
hield hiermee op. 
Het is goed om iemand 
die dementeert als een 
volwaardig mens te be-
trekken bij het afscheid. 
Of zoals ik de  kleinkin-
deren na a�oop hoorde 
zeggen: “Oma hoort er 
gewoon bij.”

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Bekijk wat mogelijk is op
charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar 
072  507 04 77

Liefde voor de mens
Aandacht voor het afscheid
Respect voor de overledene
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Betrokken, Betaalbaar, Bekwaam

Afscheidshuis Venire
Schipperslaan 4k
1906 BG Limmen

"Wij vinden rouwverwerking belangrijk: alles gaat stap voor stap"

Dag en nacht bereikbaar
06-11536587 | info@uvdf.nl | www.uvdf.nl

Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
Er is al een uitvaart vanaf € 1.775,- (incl. crematie)
Bekijk onze uitvaart mogelijkheden op de website: www.uvdf.nl
Ongeacht waar en óf u verzekerd/lid bent, wij helpen u
Vrijblijvende voorbespreking bij u thuis of in ons afscheidshuis
Wij verzorgen uitvaarten in Castricum en omgeving

UITVAARTVERZORGING

Formanoij
Met deze bijzondere expositie op Natuurbe-
graafplaats Geestmerloo wil Charon Uitvaartbe-
geleiding mensen inspireren en laten zien 
hoeveel mogelijkheden er zijn bij natuurlijk 
begraven en het inzetten van rituelen en 
symbolen. Alle kisten, manden, baren en 
opbaarplanken zijn gemaakt van natuurlijke, 
afbreekbare materialen en mogen hierdoor 
gebruikt worden bij natuurlijk begraven.

Wilt u zich oriënteren voor uw eigen afscheid of 
bent u geïnteresseerd wat natuurlijk begraven 
inhoudt? Wilt u weten wat u wel en wat u niet 
mag gebruiken om het milieu niet te belasten? 
Kom dan langs! De stal is dagelijks geopend 
voor publiek van 09.00 tot 17.00 uur.

Inloopspreekuur eerste zondag van de 
maand
Maak een wandeling over het park of laat u 
informeren door één van de uitvaartbegelei-
ders. Elke eerste zondag van de maand is een 
uitvaartbegeleider van Charon Uitvaartbegelei-
ding aanwezig om vrijblijvend informatie te 
geven over de expositie en andere vragen 
rondom afscheid en uitvaart. Om de drie 
maanden verandert men de expositie, zodat er 
steeds nieuwe verrassende opstellingen te zien 
zijn.

Locatie: Natuurbegraafplaats Geestmerloo, 
Nauertogt 21a, Koedijk. Bezoek ook de website 

Expositie opbaringen - 
Charon Uitvaartbegeleiding

Blauwe mand Gloo

voor informatie en foto’s van de verschillende 
opbaringen: charonuitvaartbegeleiding.nl/
expositie-geestmerloo/. Voor vragen is Charon 
Uitvaartbegeleiding dagelijks telefonisch 
bereikbaar via nummer 072 5070477.



EEN MOOI AFSCHEID...

Als je als jonge ouder te horen hebt gekregen 
dat je gaat sterven vraag je je waarschijnlijk 
meteen af: ‘hoe vertel ik dit aan mijn kinde-
ren?’. Misschien bevat je zelf nog niet wat 
er aan de hand is, maar wordt er wel van 
je verwacht dat je in gesprek gaat met je 
kinderen. Hoe vertel je kleine kinderen dat 
papa doodgaat? In deze blog deelt Richard 
Hattink tips vanuit zijn kennis en ervaring als 
rouw- en uitvaartspecialist voor het meest 
ondenkbare moment in je leven.

Je hebt niet meer lang te leven
Het laatste beetje hoop is weggevallen en je 
weet nu dat er niets meer aan te doen is, je 
zult overlijden binnen een aanzienlijke tijd. 
Je moet in actie komen, maar hoe doe je dat 
als je hele wereld stilstaat?
Het is belangrijk dat je eerst tot rust probeert 
te komen. Daarom raad ik altijd aan om 
iemand in vertrouwen te nemen voordat je 
met je kinderen praat. Misschien een broer 
of zus of goede vriend. Dit zorgt ervoor dat 
je eerst je eigen verhaal kwijt kan.

Papa gaat dood
Als je ziek bent, heb je dit waarschijnlijk al 
besproken met je kinderen. Of misschien 
wilde je ze er niet mee belasten, maar had-
den ze het al wel door. Kinderen weten al-
tijd meer dan wij als volwassenen denken. 
Duidelijkheid is wat zij nodig hebben. Als 
je het gesprek begint, kun je eerst vertellen 
over het ziek zijn. Vertel vervolgens dat papa 
dood gaat. Vermijd termen als ‘niet meer be-
ter worden’ of ‘niet lang meer te leven’, wees 
kort en duidelijk als je de boodschap brengt. 
Misschien word je emotioneel of boos. Wees 
daar niet bang voor. Een kind mag jouw 
emoties zien en geef ze vervolgens zelf ook 
voldoende ruimte om zelf emoties te tonen. 
Niemand weet hoe zijn kind zal reageren.

Breng je sociale kring op de hoogte
Nadat je kinderen geïnformeerd zijn, is het 
belangrijk om je sociale kring op de hoogte te 
stellen. Denk aan de school van je kinderen, 
sportclubs of ouders van vriendjes. Misschien 
kun je je vertrouwenspersoon vragen om je 
te helpen of te fungeren als contactpersoon. 
Dit voorkomt goed bedoelde adviezen of 
vragen waar je niet op zit te wachten.

Een tip is om mensen via een groepsapp te 
informeren. Whatsapp biedt de mogelijkheid 
om alleen te zenden via een groepsbericht 
en niet te ontvangen.

Hoe reageren kinderen?
Net zoals wij niet weten hoe we zouden 
reageren, weten we dat ook niet van onze 
kinderen. Waar de één zich terugtrekt, wordt 

de ander misschien boos of opstandig of heel 
verdrietig. Misschien ben je te ziek om ze op 
te vangen of lukt het je mentaal niet, zorg 
dan ook dat er iemand is die je helpt om de 
kinderen op te vangen.

Zegt je kind er helemaal niets over? Check 
dan in de periode daarna regelmatig hoe het 
gaat. Geef ze bewust de ruimte om emoties te 
tonen en bied een veilige omgeving waarin 
dat mag.

Belevingswereld per leeftijd
De leeftijd van je kind is ook essentieel voor 
de manier waarop de boodschap overkomt. 
Is je kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan kent 
het kind alleen een verschil tussen levend of 
dood. Het ziekteproces en het feit dat het de-
fi nitief is, dringt vaak pas door na overlijden. 
Kinderen boven de 4 jaar gaan het al beter 
begrijpen, maar hebben niet altijd het besef 
dat dit iets is wat ook kan gebeuren met je 
ouders. Oma gaat dood, de oude hond van 
opa is dood gegaan, maar papa?

Vanaf 10 jaar begrijpt een kind dat het on-
omkeerbaar is.

Hoe lang gaat het nog duren?
De kans dat je kinderen willen weten hoe 
lang het nog duurt is aanwezig. Misschien 
zoeken ze iets grijpbaars of iets wat meet-
baar is. Als de dokter je geïnformeerd heeft 
over het te verwachten traject, deel dit dan 
ook met je kinderen. Laat ze weten wat de 
dokter heeft gezegd en leg uit hoe je zelf 
de tussenliggende tijd ziet. Wil je nog leuke 
dingen met ze ondernemen of wil je iets 
voor ze maken als herinnering voor later? 
Betrek ze dan in dat proces. Als ze het ge-
voel hebben dat ze onderdeel zijn van jouw 
laatste levensfase, geeft dit meer ruimte om 
emoties te tonen. Maar het zal ook een fi jne 
herinnering zijn voor als ze later als volwas-
senen terugkijken op de laatste periode met 
hun vader.

Ondersteunende boeken
Lukt het niet om met je kind te praten of wil 
je zeker weten dat ze goed op de hoogte zijn? 
Dan kan het goed zijn om samen een boekje 
te lezen. Er zijn speciale kinderboeken op het 
gebied van verlies en rouw.
Kijk voor meer boeken op
rouwenuitvaartspecialist.nl/boeken

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

Als je als jonge ouder te horen hebt gekregen 
dat je gaat sterven vraag je je waarschijnlijk 
meteen af: ‘hoe vertel ik dit aan mijn kinde-
ren?’. Misschien bevat je zelf nog niet wat 
er aan de hand is, maar wordt er wel van 
je verwacht dat je in gesprek gaat met je 
kinderen. Hoe vertel je kleine kinderen dat 
papa doodgaat? In deze blog deelt Richard 
Hattink tips vanuit zijn kennis en ervaring als 
rouw- en uitvaartspecialist voor het meest 
ondenkbare moment in je leven.

Je hebt niet meer lang te leven
Het laatste beetje hoop is weggevallen en je 
weet nu dat er niets meer aan te doen is, je 
zult overlijden binnen een aanzienlijke tijd. 
Je moet in actie komen, maar hoe doe je dat 
als je hele wereld stilstaat?
Het is belangrijk dat je eerst tot rust probeert 
te komen. Daarom raad ik altijd aan om 
iemand in vertrouwen te nemen voordat je 
met je kinderen praat. Misschien een broer 
of zus of goede vriend. Dit zorgt ervoor dat 
je eerst je eigen verhaal kwijt kan.

Papa gaat dood
Als je ziek bent, heb je dit waarschijnlijk al 
besproken met je kinderen. Of misschien 
wilde je ze er niet mee belasten, maar had-
den ze het al wel door. Kinderen weten al-
tijd meer dan wij als volwassenen denken. 

dan ook dat er iemand is die je helpt om de 
kinderen op te vangen.

Zegt je kind er helemaal niets over? Check 
dan in de periode daarna regelmatig hoe het 
gaat. Geef ze bewust de ruimte om emoties te 
tonen en bied een veilige omgeving waarin 
dat mag.

Belevingswereld per leeftijd
De leeftijd van je kind is ook essentieel voor 
de manier waarop de boodschap overkomt. 
Is je kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan kent 
het kind alleen een verschil tussen levend of 
dood. Het ziekteproces en het feit dat het de-
fi nitief is, dringt vaak pas door na overlijden. 
Kinderen boven de 4 jaar gaan het al beter 
begrijpen, maar hebben niet altijd het besef 
dat dit iets is wat ook kan gebeuren met je 
ouders. Oma gaat dood, de oude hond van 
opa is dood gegaan, maar papa?

Vanaf 10 jaar begrijpt een kind dat het on-
omkeerbaar is.

Hoe lang gaat het nog duren?
De kans dat je kinderen willen weten hoe 
lang het nog duurt is aanwezig. Misschien 
zoeken ze iets grijpbaars of iets wat meet-
baar is. Als de dokter je geïnformeerd heeft 
over het te verwachten traject, deel dit dan 
ook met je kinderen. Laat ze weten wat de 
dokter heeft gezegd en leg uit hoe je zelf 
de tussenliggende tijd ziet. Wil je nog leuke 
dingen met ze ondernemen of wil je iets 
voor ze maken als herinnering voor later? 
Betrek ze dan in dat proces. Als ze het ge-
voel hebben dat ze onderdeel zijn van jouw 
laatste levensfase, geeft dit meer ruimte om 
emoties te tonen. Maar het zal ook een fi jne 
herinnering zijn voor als ze later als volwas-
senen terugkijken op de laatste periode met 

Hoe vertel je dat papa doodgaat?
de ander misschien boos of opstandig of heel 

Hoe vertel je dat papa doodgaat?
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Heeft u een respectvol rouwboeket, -bloemstuk 
of volledig rouwarrangement nodig voor een 
begrafenis of crematie? Belinda’s Bloemen 
heeft een jarenlange ervaring op het gebied 
van rouwarrangementen en neemt alle tijd om 
u te adviseren. Bezoek aan huis is eventueel 
mogelijk, zodat in samenspraak een stijlvol 
arrangement kan worden opgesteld dat aan 
alle wensen voldoet. Voor alle boeketten en 

rouwstukken levert Belinda’s Bloemen tevens 
mooie satijnen linten met gouden tekst. Ook 
kleine of grotere rouwkaarten kunnen worden 
verzorgd.

 Meer weten? Neem contact op per telefoon (06 
25276901) of e-mail (info@belindasbloemen.nl) 
of loop even langs bij Belinda’s Bloemen aan 
Geesterduin 31b in Castricum.

Een mooi en respectvol 
rouwboeket

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.



EEN MOOI AFSCHEID...

Wanneer je een dierbare verliest, wil je diegene 
het liefst dicht bij je houden. Natuurlijk is hij of 
zij altijd in je hart, maar vaak is er tóch behoefte 
aan het koesteren van iets tastbaars. De afge-
lopen jaren heeft Michelle Gerlofsma hieraan 
mogen bijdragen door het ontwerpen en 
maken van herinneringssieraden. ,,Dit kan een 
sieraad zijn dat symbolisch aan jouw dierbare 
doet denken, dat gemaakt is van bestaande 
dierbare sieraden óf een sieraad waarin zijn of 
haar as is verwerkt’’, legt zij uit. ,,Op bezoek in 
mijn atelier kies je een ontwerp uit mijn collec-
ties of ontwerpen we samen een sieraad naar 
keuze. Het sieraad komt er dus uit te zien zoals 

jij het wilt! Dit kan een ring, hanger of armband 
zijn – of misschien heb je een ander sieraad in 
gedachten. Wil jij graag meer weten over het 
laten maken van een herinnerings-sieraad? 
Kom dan vrijblijvend langs in mijn atelier om 
samen jouw wensen en ideeën te bespreken. Ik 
ontmoet je graag.’’

Michelle Gerlofsma, goudsmid
Beverwijkerstraatweg 32, Castricum
Bezoek op afspraak
06 12423190 / www.michellegerlofsma.nl
Instagram: 
@michellegerlofsmagoudsmid

Herinneringssieraden met 
ontwerp naar eigen keuze

Goudsmid Michelle Gerlofsma aan het werk. Foto: Erik Klaver

Beverwijkerstraatweg 32, Castricum 
Bezoek op afspraak 
06-12423190 

www.michellegerlofsma.nl 
Facebook: @bijzondersieraden 
Insta: @michellegerlofsmagoudsmid 

De meeste mensen weten wel dat tegen-
woordig heel veel mogelijk is bij het regelen 
van een uitvaart: zelf een kist maken, of de kist 
beschilderen, de kaart (laten) opmaken met 
eigen foto’s, een ceremoniemeester uit eigen 
familie- of vriendenkring leveren: het is de 
uitvaart van uw dierbare en u geeft aan wat uw 
wensen zijn.

Maar als mijn collega’s en ik bij mensen thuis-
komen om een uitvaart te regelen en het wordt 
geen kerkelijke uitvaart, dan lijkt de enige 
andere keuze al gauw te zijn: naar welke aula, 
van crematorium of begraafplaats, gaan we 
dan? Terwijl er zoveel meer mogelijk is: waarom 
niet het afscheid laten plaatsvinden in het 
restaurant waar u uw 50-jarig huwelijksfeest 
vierde? Waarom kleden we bedrijfsruimte waar 
de overledene zo trots op was niet aan zodat 
het een sfeervolle plek wordt om afscheid te 
nemen? Waarom niet in die mooie grote tuin 
achter uw huis, waar zoveel uren in zijn gaan 
zitten om hem te maken tot het paradijsje dat 
het nu is?

Natuurlijk heeft een aula van een bestaande 
uitvaartlocatie ook voordelen: alles is aanwezig 
voor beeld en geluid, een livestream is vaak 
makkelijk te realiseren en het personeel weet 
wat belangrijk is. Maar een andere locatie heeft 
weer andere voordelen: een ongedwongener 
sfeer, tijd en ruimte aan uzelf, een meer 
persoonlijke aankleding en het kan zijn dat u 
zich in een dergelijke omgeving meer op uw 
gemak voelt.

Wij van Lumen uitvaart leggen u de verschil-
lende keuzes voor en proberen samen met u te 
kijken naar wat bij de overledene en bij u past. 
Wat voor afscheid staat u voor ogen en hoe 
kunnen we dat het beste realiseren, wat draagt 
daar aan bij? Uiteraard hebben wij onze erva-
ring en kennis die wij inzetten om u te helpen u 
bewust te worden van de keuzes en de conse-
quenties ervan. Wij houden het overzicht, 
weten welke keuzes nodig zijn, maar uiteinde-
lijk varen wij mee op uw stroom.

Lumen betekent licht: licht dat verwarmt, 
verheldert en een gids kan zijn. Op deze manier 
willen wij, de uitvaartbegeleiders van Lumen u 
begeleiden bij het organiseren van een 
uitvaart. Lumen uitvaart is 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar via telefoon-
nummer 06 20822260. Meer informatie is op 
www.lumenuitvaart.nl en op facebook (Lumen 
uitvaart) te vinden.

Waar nemen we afscheid?
(Foto: aangeleverd)
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Akersloot - Toneelvereniging 
Rossenbacker speelt voor de aller-
laatste keer. Het gezelschap neemt 
afscheid met de komedie ‘De 
Schoonmaaksters’ van Marcel Kragt. 
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 
om 20.00 uur is de voorstelling te 
zien in de theaterzaal van sportcafé 
De Lelie. In ‘De Schoonmaaksters’ 
zien we vier vrouwen, werkzaam op 
de afdeling Huishouding van een 
middelgrote onderwijsinstelling. Ze 
komen na de zomervakantie weer 

‘De Schoonmaaksters’ van 
Marcel Kragt op de planken

Het team van toneelvereniging 
Rossenbacker

Regio - De bijzondere bloembollen 
van de Hortus Bulborum hebben dit 
najaar plaatsgemaakt voor 
duizenden zonnebloemen. Die 
dienen als bemesting voor het land 
voor de volgende expositie komend 
voorjaar. Het levert, met de karakte-
ristieke kerk van Limmen op de 

achtergrond, een vrolijk en kleurrijk 
tafereel op deze najaarsdagen. 
Komend voorjaar zijn het onder meer 
de Chinezen en Japanners die met 
bewondering de vele soorten bloem-
bollen komen bewonderen. In 
zonnebloemen hebben deze 
toeristen weinig belangstelling.

Geen publiek voor zonnebloemen

De Hortus nu gevuld met zonnebloemen met nog net zichtbaar de kerktoren van de 
protestantse kerk van het dorp. Foto: Bert Westendorp

Castricum - De Verhalengroep 
Castricum heeft agrariër en camping-
houder Gerard Veldt uitgenodigd 
voor een lezing op 1 november in het 
gebouw van Oud-Castricum. Veldt 
had een boerderij aan de Hollaan die 
al sinds 1887 in het bezit is van de 
familie. Eind 2021 heeft Gerard het 
bedrijf overgedaan aan zijn dochter, 
maar werkt nog dagelijks mee. 
De boerderij heeft 70 melkkoeien en 
43 hectare land. Daarnaast wordt er 
een camping gerund met 30 
plaatsen.
De reden van deze presentatie is om 
de toehoorders kennis te laten 

maken met het wel en wee van de 
agrariërs in het buitengebied. Gerard 
Veldt zal onder andere ingaan op een 
stukje geschiedenis van de land- en 
tuinbouw in ons dorp, het unieke 
karakter van de Castricumse agrari-
sche sector, de beperkingen en 
kansen uit het verleden, de huidige 
staat van de sector en de regels en 
mogelijke oplossingen rond de 
stikstofproblematiek. 
Wilt u deze presentatie bijwonen, 
dan kan dat op dinsdag 1 november 
om 10.00 uur in De Duynkant aan de 
Geversweg 1b. De entree bedraagt 3 
euro (inclusief ko�e/thee).

Presentatie over agrarische 
sector bij Verhalengroep

Gerard Veldt. Foto: aangeleverd

Castricum - In onze editie van twee 
weken geleden deed de organisatie 
van de Allerzielenherdenking op 
begraafplaats Onderlangs een 
oproep voor vrijwilligers. Men laat 
deze week weten nog dringend op 
zoek te zijn naar extra hulp. Er is 
behoefte aan sterke helpende 
handen op dinsdag 1 november 

tussen 09.00 en 15.00 uur (of een 
deel daarvan) bij het vullen van de 
tweeduizend fakkels, woensdag 2 
november tussen 09.00 en 16.00 (of 
een deel daarvan) bij de opbouw en 
donderdagochtend 3 november 
vanaf 09.00 uur (opruimen achteraf ). 
Aanmelden kan bij Daniëlle Hille 
(danielle@alles4bedrijven.nl).

Dringend vrijwilligers gevraagd 
voor Allerzielenherdenking

Castricum - Kunt u schaken? Schaak 
dan mee! Een groep 55-plussers 
schaakt elke dinsdagmiddag in 
dorpshuis De Kern aan de Overtoom 
15. 
De partijen beginnen om 14.00 uur 
en men speelt puur voor de gezellig-

heid. Klok en notatie zijn niet 
verplicht. Fred Kok verzorgt eens per 
maand op vrijdagavond 
schaaklessen. 
De contributie bedraagt 80 euro per 
jaar. Kijk op www.schaakvereniging-
castricum.nl voor overige informatie.

Schaken voor 55-plussers

Castricum - Houdt u ook zo van 
kerstliederen uit de Engelse traditie, 
zoals ‘Once in royal David’s city’ en ‘O 
little town of Bethlehem’? Op Kerst-
avond zingt het Liturgiekoor 
Castricum met gastzangers een 
tiental van deze liederen in een 

Nederlandse vertaling. Dit alles in het 
kader van het ‘Festival van lezingen 
en liederen’, ook al een Engelse 
traditie. Wilt u meezingen? 
U bent als gastzanger hartelijk 
welkom! De repetities zijn elke zater-
dagochtend van 10.00 tot 11.30  in 

Lezingen en liederen

Iris Roodbergen nam het boek namens de weduwe van Theo Visser in ontvangst. 
Foto: Aad Stuyt

Hoewel vastgesteld is dat er in Akers-
loot reeds in 1350 een molen 
gestaan moet hebben, is over de 
geschiedenis van die molen weinig 
bekend. Pas vanaf 1580 is meer infor-
matie beschikbaar, want toen verga-
derde het gemeentebestuur van 
Akersloot over de herbouw van de 
korenmolen die enkele jaren daar-
voor verbrand was, vermoedelijk 
door toedoen van de Spanjaarden 
rondom het beleg van Alkmaar 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De 
molen blijkt in 1811 nog in bedrijf te 
zijn maar wordt in 1817 vervangen 
door een andere molen, die afkom-
stig is uit Uitgeest en de naam De 
Oude Knegt krijgt. Deze blijft tot 
1917 in bedrijf en wordt dan stil-
gezet, om later onttakeld te worden 
en als molenstompje de functie van 
bollenschuur te krijgen. Rond 1975 

ontstaat het initiatief om in Akersloot 
de molen te herbouwen, en deze 
gaat als De Oude Knegt in 1981 in 
bedrijf. Tijdens de oudejaarsnacht 
van 2000 naar 2001 gaat de molen in 
vlammen op door een onhandig 
afgestoken vuurpijl. De molen wordt 
echter met veel inzet van vrijwilligers 
herbouwd en is sinds 2003 in bedrijf.

Akersloot heeft dus in de loop der 
tijd drie molens gehad, die de naam 
De Oude Knegt droegen. Opvallende 
overeenkomst daarbij is dat het acht-
kant (het houten geraamte van de 
molenromp) van elk van deze molens 
over het Alkmaardermeer naar Akers-
loot gebracht is. Toen het troosteloze 
molenstompje in de jaren 70 
gesloopt was, werd het braaklig-
gende terrein onderzocht door 
amateurarcheologen, die restanten 

Molen de Oude Knegt kent 
eindelijk haar geschiedenis
Akersloot - Co Kremer, bestuurslid van de Stichting Uitgeester en Akers-
loter Molens, heeft zich verdiept in de geschiedenis van molen De Oude 
Knegt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een boek waarin de geschiedenis 
van de molen in vier delen is verwoord. Vorige week werd het eerste 
exemplaar van dit boek gepresenteerd.

van oude fundamenten ontdekten 
waaruit bleek dat er voor deze molen 
nog andere molens gestaan hadden. 
Dit werd aanleiding tot uitgebreid 
archiefonderzoek waaruit een groot 
aantal documenten verzameld werd. 
Sindsdien is de behoefte ontstaan 
om vanuit deze documenten het 
verhaal van de geschiedenis van de 
korenmolen in Akersloot op te 
stellen. Hoewel hier wel enkele 
aanzetten toe gedaan waren, is 
hieruit geen afgerond werk voortge-
vloeid. Ongeveer een half jaar voor 
zijn overlijden liet Theo Visser, de 
initiatiefnemer van de bouw van de 
Oude Knegt, weten dat hij het toch 
wel op prijs zou stellen als de 
geschiedenis op schrift gesteld zou 
worden. Co Kremer was bevriend 
met Theo Visser en heeft die taak op 
zich genomen.

Het eerste deel van het boek behan-
delt de geschiedenis van de molen 
vanaf 1817, toen in Akersloot een 
molen verscheen die de naam De 
Oude Knegt ging krijgen. Het tweede 
deel gaat over de herbouwde molen 
vanaf 1975, het derde deel over de 
periode na de brand in 2001. In het 
vierde deel staat de geschiedenis van 
de molens die vóór 1817 in Akersloot 
hebben gestaan. Van het boekwerk is 
slechts een handvol exemplaren 
afgedrukt, die voorlopig alleen 
bestemd zijn voor intern gebruik 
binnen de molenstichting. Donder-
dagavond werden in het molenhuisje 
naast De Oude Knegt de eerste drie 
exemplaren van het boek door Co 
Kremer overhandigd aan Angelique 
Visser (dochter van Theo) en haar 
dochter Iris Roodbergen en aan Jan 
Krom van de vereniging Oud-Akers-
loot. Het is op dit moment nog 
onduidelijk in hoeverre er behoefte 
zal zijn aan meerdere exemplaren. 
Indien er belangstelling blijkt te 
bestaan voor dit boek van 118 pagi-
na’s, is het mogelijk om over te gaan 
tot een herdruk. Kijk op www.suam.
nl voor meer informatie.

Castricum - De start van de door 
EHBO-vereniging Castricum aange-
kondigde cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen is verplaatst van 3 oktober 
naar 24 oktober. Wie wil leren om 

snel de juiste eerste hulp speci�ek 
gericht op kinderen te kunnen 
verlenen, kan dus nog inschrijven 
voor deze cursus.
Alle informatie is op www.ehbocas-

Eerste hulp aan kinderen

voor het eerst op hun werk. Normaal 
zijn ze altijd met z’n vijven, maar een 
van hen, Anita, komt niet opdagen. 
Groot is de schrik en ontzetting, als 
ze erachter komen dat Anita dood op 
het toilet zit. Wat is er gebeurd en 
wat moeten ze nu doen? Waarom 
heeft niemand haar gemist? Kom 
kijken voor antwoorden hierop. 
Kaarten à 8 euro zijn telefonisch (06 
11863908) en per e-mail (info@
rossenbacker.nl) te bestellen. De 
kaarten zijn ook te koop aan de zaal.

tricum.nl te vinden. Voor aanmelding 
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van EHBO-vereniging 
Castricum via telefoonnummer 0251 
651060 (bij voorkeur tussen 19.30 
uur en 21.00 uur) of per e-mail naar 
secretaris@ehbocastricum.nl.

de dorpskerk. Deelname is gratis, net 
zoals de muziek die u krijgt uitgereikt 
– en natuurlijk de ko�e in de pauze. 
Het geheel staat onder leiding van 
Jelle Jan Klinkert. U kunt hem per 
e-mail bereiken als u vragen hebt 
(jellejan@jjklinkert.nl). De eerste 
repetitie is op zaterdag 22 oktober 
om 10.00 uur 
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Mees Duinmeijer was verantwoordelijk 
voor vijf van de acht doelpunten.
Foto: aangeleverd

Door Willem Koot (vv Limmen)

Uit een vrije trap verscheen hun spits 
alleen voor keeper Scheerman. De 
bal toucheerde de lat. Ook Limmen 
kreeg een mooie kans. Een steekpass 
van Mees Duinmeijer bracht Stan 
Donker vrij voor de goal. Zijn bal 
ging rakelings naast. Boris de Boer 
deed het beter. Hij gleed de voorzet 
van Mees wel binnen: 1-0. Mees was 
zelf de maker van de 2-0. Van twintig 

meter schoot hij onberispelijk in de 
hoek buiten bereik van de keeper. 
Eén minuut voor de rust probeerde 
Mees het nogmaals. Nu verdween de 
bal via een been van een tegen-
stander in het doel, zodat men de 
rust met 3-0 in ging. Nog geen drie 
minuten na de rust lag nummer drie 
erin van Mees Duinmeijer. Goed 
doorzetten van Boris de Boer bracht 
de bal bij Mees, die hem bekwaam 
afrondde. Invaller Jacco de Jong 

Limmen verder in de beker na 
winst op Sporting S.: 8-0
Limmen - Nadat heel Limmen één minuut stilte in acht nam in verband 
met het overlijden van oud-voorzitter Nico Beentjes , begon de ploeg 
zondag met een ander elftal dan een week eerder tegen Meervogels. 
Sommigen rust of tijd voor een ander die een kans kreeg. Echter de 
eerste kans was voor Sporting S.

kreeg het in de 66e minuut op zijn 
heupen. Op snelheid liet hij iedereen 
achter zich. Zijn voorzet kwam bij 
Mees, die zijn vierde erin prikte. Zijn 
vijfde was helemaal een beauty. 
Alleen op de keeper lobde hij de bal 
in het doel. Jacco de Jong maakte 
nummer zeven uit een voorzet van 
Mees. Nummer acht was van Stan 
Donker, die een afgeslagen aanval 
omzette tot een doelpunt door de 
bal precies onder de lat te schieten. 
Het had natuurlijk in de dubbele 
cijfers kunnen komen, maar de 
spitsen van Limmen stonden nu niet 
op scherp. Ze lieten het aan Mees 
over dit keer. In het komende week-
einde Hugoboys thuis.

Aangekomen op het trainingscom-
plex was er tijd om de XXL-tafelvoet-
baltafel in de kantine uit te proberen, 
groot genoeg om met zijn achten 
aan te spelen. Daarna was het zoeken 

naar de indoor hal, waar werd 
gemeten hoe hard de kinderen 
dertig meter konden renden. Ze 
waren zo snel dat de groep binnen 
no-time weer verder kon naar de 

Jonge spelertjes FC Castricum voet-
ballen in AFAS Trainingscomplex
Castricum/Alkmaar - Herfstvakantie, lekker voetballen en kennismaken 
met AZ en het AFAS Trainingscomplex. Voor negen FC Castricum-speler-
tjes van negen jaar uit JO9-1, JO10-2 en JO11-2 kon dat op 18 oktober. AZ 
nodigt elk jaar in de herfstvakantie 9-jarigen uit van clubs die een samen-
werking hebben met de AZ Voetbalschool voor een toernooi. Ook FC 
Castricum mocht er bij zijn.

De tegenstand was groot: FC Castricum slaagde er niet in een wedstrijd te winnen. 
Foto: aangeleverd

volgende activiteit: het maken van 
een professionele teamfoto. Daarna 
was het tijd voor datgeen waarvoor 
ze gekomen waren: voetbal! Op weg 
naar het veld liepen ze langs de drie 
keepers van het eerste van AZ, die 
druk aan het trainen waren. De 
wedstrijden waren op de zonover-
goten kunstgras velden van AZ. FC 
Castricum speelde op het hoofdveld, 
direct vóór de tribune. En ze werden 
begeleid door een échte scheids-
rechter, in tenue! 
De spelertjes gaven alles en renden 
de longen uit hun lijf. Voor de JO10 
en -9-jongens was het voor het eerst 
dat ze op een half in plaats van een 
kwart veld speelden; ze moesten 
heel wat meters maken. Hun begelei-
ders zagen veel mooie acties van ze 
en ze scoorden een paar hard 
bevochten goals. 
Maar de tegenstand was groot en ze 
konden helaas geen van de 
wedstrijden de winst binnenhalen. 
De teleurstelling duurde gelukkig 
maar even. In het zonnetje op de 
tribune hebben ze nog de �nale 
gekeken, die dik gewonnen werd 
door SV Bloemendaal, gevolgd door 
de prijsuitreiking. Alle jongens 
kregen een tasje vol met lekkers van 
hoofdsponsor Vomar. En je zou 
denken dat ze daarmee heerlijk 
rustig op de achterbank zaten op de 
terugweg, maar nee. Met een auto 
vol popcorn en blije jongetjes kwam 
de groep weer in Castricum aan.

Sport�t is een beweegles waar 
kinderen wekelijks verschillende 
sporten en spellen kunnen beoe-
fenen. Tijdens deze lessen kunnen 
kinderen erachter komen welke sport 
zij leuk vinden. Plezier en samen-
werken staan tijdens de lessen 
centraal. Er is op spelenderwijs ook 
aandacht voor een gezonde leefstijl. 
De lessen zijn op donderdagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 uur in de gymzaal 
aan de Juliana van Stolbergstraat 3. 
De eerste sport�tles is op donderdag 
3 november. Tot aan de kerstvakantie 
wordt les gegeven onder begelei-
ding van de buurtsportcoach.

Aanmelden
Ga naar www.teamsportservice.nl/
kennemerland voor meer informatie 
en inschrijven voor Sport�t. De 
lessen zijn helemaal gratis. Vooraf 
nog vragen? Neem contact op met 
buurtsportcoach Wessel Dekker via 
wdekker@teamsportservice.nl of 

0251 254740. De gemeente 
Castricum vindt de gezondheid van 
haar inwoners zeer belangrijk, 
vandaar dat zij de buurtsportcoach 
�nanciert.

Gratis beweeglessen voor 
kinderen uit bovenbouw
Castricum - Van jongs af aan veel bewegen is ontzettend belangrijk. De 
leus luidt niet voor niets; jong geleerd is oud gedaan. Vandaar dat Team 
Sportservice Kennemerland na schooltijd eens per week Sport�t gaat 
organiseren. Dit is een gratis beweegles voor basisschoolkinderen uit 
groep 5 t/m 8 in de gemeente Castricum Een extra gymles, dat wilt toch 
ieder kind?

Elke donderdagmiddag een gratis 
beweegles. Foto: Team Sportservice 
Kennemerland

Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen 
heeft andermaal aangetoond een 
aparte klasse te bezitten. Als hij aan 
de start verschijnt voor de wekelijkse 
donderdagavondrit op sportcomplex 
De Cloppenburch om de OIT Cup 
weet hij die steevast te winnen. 
Hoewel het beeld er in het begin 
anders uitzag met een ontsnapte 
Ron Boendermaker en Henk Verdonk 
junior op een behoorlijke afstand 
daarachter. 
Iedereen dacht dat het een keer zou 
kunnen gaan gebeuren, maar die 
mogelijkheid werd al snel verijdeld. 
Een aandringende Verdonk junior 

wist Boendermaker al vrij snel tot de 
orde te roepen door aan te sluiten 
om hem vervolgens op een niet 
meer te overbruggen achterstand te 
zetten. Daarachter volgde Vincent 
Beentjes een eenzame weg, die toch 
onbetwist tot een mooie derde plek 
voerde.

Uitslag:
1. Henk Verdonk junior Egmond 
Binnen 2. Ron Boendermaker 
Egmond aan Zee 3. Vincent Beentjes 
Castricum 4 Walter van Kuilenburg 
Akersloot 5. Koen Konst Castricum 6. 
Alex Hageman Limmen 7. Yvonne 
Zomerdijk Limmen

Mountainbiker Henk Verdonk 
junior weer niet te houden

Castricum - Op dinsdag 1 november 
van 18.30 tot 19.30 uur organiseert 
de Castricumse Invaliden Sportclub 
(CIS) een gratis uur zwemmen in 
zwembad De Witte Brug voor 
mensen met een beperking. Gewoon 
om eens kennis te kunnen maken 
met de voordelen van de zwemsport, 
zeker als het qua gezondheid alle-
maal niet zo gemakkelijk meer gaat. 
Bij de CIS ben je welkom om op een 
rustig uur, bij een watertemperatuur 
van dertig graden, te komen 
zwemmen. Voel je vrij met een 
beperking! Ontspannen bewegen, 

gezelligheid en betaalbaarheid staan 
voorop. De leden hebben allemaal in 
meerdere of mindere mate een 
beperking, je bent dus zeker geen 
uitzondering. 
Enthousiaste vrijwilligers houden 
toezicht en bieden zo nodig hulp bij 
het douchen en het in en uit het 
water gaan. De zwemavonden zijn 
op dinsdag van 18.30 uur tot 19.30 
uur. Wil je meer weten? Kijk op www.
zwemvereniging-cis.nl voor meer 
informatie of neem contact op met 
de secretaris via telefoonnummer 06 
57643200.

Kom je ook zwemmen?

Een uurtje zwemmen voor mensen met een beperking. Foto: aangeleverd

AV Castricum verwacht een groot 
aantal deelnemers aan de start, 
vooral omdat in het vorige seizoen 
slechts één strand- en duinloop 
doorgang kon vinden. Ook de deel-
nemers aan de Egmondstage (die 

onder leiding van trainer Ari Smit 
worden klaargestoomd voor de NN 
Egmond Halve Marathon van Le 
Champion), verheugen zich op deze 
eerste wedstrijd, waarin ze alvast hun 
vorm kunnen testen. Bij elke 

Zondag eerste strand- en 
duinloop van dit seizoen
Castricum - Op zondag 30 oktober zal om 10.15 uur het startschot 
klinken van een nieuw strand- en duinloopseizoen. AV Castricum organi-
seert deze lopen al meer dan vijftig jaar. Start en �nish zijn op de atle-
tiekbaan van AV Castricum, aan de Zeeweg 4. Daarna volgen prachtige 
routes door de duinen en over het strand.

wedstrijd zijn de korte afstanden 2,0 
en 4,0 kilometer. Voor de langere 
afstanden zijn er per strand- en duin-
loop andere parcoursen, variërend 
van 8,8 en 12,4 kilometer op 30 
oktober tot 10,1 en 15 kilometer bij 
de edities op 3 en 31 december. Bij 
de afsluitende Parnassialoop op 
zondag 19 februari is 10,0 kilometer 
de langste afstand. De start van de 
korte afstanden is om 10.15 uur, de 
start voor de andere afstanden om 
10.50 uur. Inschrijven kan via www.
inschrijven.nl tot op de vrijdag voor 
aanvang. Inschrijven aan de start is 
ook mogelijk, maar kost meer geld.

LIMMEN - HUGO BOYS

Pupil van de week: Duncan speler Limmen JO13-1
Balsponsors:  MCA Montage en

Constructiebedrijf Alkmaar b.v.

ZONDAG 30 OKTOBER
Aanvang 14.00 uur



Bakkum - Op zondag 13 november 
van 10.00 tot 17.00 uur is het moge-
lijk om bij Perspectief een schapen-
vacht te vilten. Deze workshop staat 
onder leiding van Carla Coenders. In 
het voorjaar reed Carla naar Drenthe 
om een tiental mooie schapen-
vachten uit te zoeken. Bij het vacht-
vilten wordt aan de onderkant van 
de ruwe vacht een vilten laag met 
wol vastgemaakt. Dit ambachtelijke 
werk gebeurt door middel van warm 
water, zeep en intensief wrijven en 
rollen, waardoor het viltproces op 
gang komt. Dit zorgt daarna voor 
stevigheid van het kleed terwijl de 
mooie lokken van het schaap 
behouden blijven. Hoewel iedereen 
welkom is, is het aantrekkelijk om 
met z’n tweeën te komen. In verband 
met het intensieve werk is het name-

lijk aan te bevelen samen aan één 
vacht te werken, ’s morgens voor de 
een en ’s middags voor de ander. Kijk 
op www.perspectiefcastricum.nl voor 
informatie en aanmelden.

Workshop schapenvacht vilten 
bij Perspectief

Het eindresultaat: een gevilte 
schapenvacht. Foto: Carla Coenders

Castricum - Op vrijdag 28 oktober 
geeft de grande dame van het 
Nederlandse chanson Lenny Kuhr 
(72) een concert in Theater Konings-
duyn. Naast haar grote en levendige 
oeuvre zingt ze ook de nieuwe liedjes 
van haar meest recente album. 
Hierop staan onder meer nummers 
die speciaal voor de zangeres 
geschreven zijn door niemand 
minder dan Stef Bos, Spinvis, Elke 
Vierveijzer en haar dochter Daphna. 
Lenny Kuhr is met dit nieuwe fado-
achtige popalbum weer helemaal 
terug in de spotlights, ook tot haar 

eigen vrolijke verbazing: ,,Ik kan ook 
poppy zingen, blijkbaar’’, aldus een 
glimlachende Lenny. Over haar 
nieuwe show zegt Lenny zelf het 
volgende: ,,Ik heb eens gezegd ‘een 
lied is een compacte energie van een 
ongrijpbaar gegeven’ en nog altijd 
verbaast het me dat het lied mij 
steeds weer weet te vinden. 
Misschien omdat ik zo’n dankbare 
ontvanger ben. Het is de mooiste en 
levendigste kunstvorm die ik ken. 
Het lied vertolkt gevoelens van het 
benoembare en onbenoembare. Het 
vertelt van jou en mij. Het is een feest 

Lenny Kuhr in Theater Koningsduyn

Door Ans Pelzer

Serena Olij (32) is boswachter bij 
PWN: ,,De duinen worden door heel 
veel mensen bezocht. Gemiddeld 
hebben we zo’n zes miljoen 
bezoeken per jaar, in coronatijd is dat 
opgelopen tot negen miljoen. De 
schemering en de nacht zijn belang-
rijk voor dieren. Dan krijgen zij de 
ruimte die ze nodig hebben. Vossen 
en vleermuizen worden actief in de 
schemering. Dat aanvetten voor de 
winter doen de dieren met alles wat 
er nu in het duin groeit. 
Paddestoelen, eikels, duindoorn-
bessen, meidoornbessen en beuken-

Castricum - Komend weekend gaat de wintertijd in. Des te belangrijker 
om de dieren in het duingebied hun rust te gunnen. ,,Wij mensen 
stemmen ons gedrag af op de klok, dieren houden hun oude ritme aan. 
Daarom zijn de duinen tussen zonsopgang en zonsondergang domein 
van de dieren.’’

Boswachter Serena over naderende wintertijd: 
‘dieren hebben nu rust nodig’

Boswachter Serena: ‘Samen zorgen 
voor het duin’. Foto: aangeleverd

Boswachter zijn is voorrecht’
Serena studeerde Culturele Antropologie en volgde een master in Envi-
ronment and Resource Management met de focus op natuurbeleid. Ook 
volgde ze opleidingen tot natuurgids in Zuid-Afrika en Botswana. Vier jaar 
geleden werd ze boswachter. ,,Dit vind ik de leukste baan die er is. Het is 
een baan met heel veel afwisseling. Als boswachter krijg ik de ruimte om 
deels mijn werk zelf in te vullen. We werken bij PWN ook in één van de 
mooiste natuurgebieden van Nederland. Het is een voorrecht om hier te 
werken. Ik woon in Castricum dus het is ook nog allemaal dicht bij huis.’’

duingebied tussen zonsopkomst en 
zonsondergang verboden terrein is. 
Natuurlijk begrijp ik dat het in de 
winter sneller donker wordt en je na 
het eten nog een rondje wilt hard-
lopen of uitwaaien in het duin. Ik 
denk dat veel mensen niet bese�en 
dat onze activiteiten in schemer de 
dieren schrik aanjagen. 
Zeker als dat ook nog gedaan wordt 
met felle lampen op �etsen bijvoor-
beeld. We handhaven hierop en 
vragen tegelijkertijd onze bezoekers 
om medewerking en begrip. 
Bezoekers en PWN willen denk ik 
allemaal graag deze mooie duinen 
met de dieren behouden. 
Daarom is het extra belangrijk dat we 
hier samen zorg voor dragen.’’

Overgangsperiode
,,In de herfst moeten veel dieren nog 
een vetlaagje creëren om de winter 

nootjes. Als de mens dat proces 
verstoort, komen dieren moeilijk de 
winter door. Sommigen krijgen geen 
jongen meer, dan groeit de populatie 
niet meer aan. 
De reeën in de duinen krijgen steeds 
vaker maar één jong. We weten niet 
wat de oorzaak is, maar het kan zijn 
dat stress er iets mee te maken heeft. 
We hebben ook vossen, boommar-
ters en konijnen in de duinen die 
zowel in de schemering als in de 
nacht op pad gaan.’’

Samen zorgen voor het duin
,,Veel mensen weten niet dat het 

door te komen. Als ze daarbij 
gestoord worden, lukt dat niet. Voor 
veel beesten is het najaar een over-
gangsperiode naar de winterslaap- of 
rust. 
Dan hebben ze dat vet hard nodig. 
De egeltjes bijvoorbeeld zitten nu in 
een overgangsperiode. 
Zij zoeken volop eten voor ze in de 
winterslaap gaan. Eenden, meer-
koeten en zwanen slapen op het 
water om veilig te zijn voor de 
grotere roofdieren. 
Met sportieve activiteiten en kunst-
licht verstoor je meer dan je denkt of 
ziet.’’

Leesclub Kairos zoekt leden

om weer te kunnen spelen met mijn 
kompanen Mischa Kool op bas en 
Reinier Voet op gitaar.’’ Kaarten voor 
dit concert op vrijdag 28 oktober om 
20.00 uur in theater Koningsduyn zijn 
via www.theaterkoningsduyn.nl en 
www.geesterhage.nl te bestellen. 
Foto: Eddie Mol

Castricum - Heb jij ook interesse in 
�loso�e? Kom dan kennismaken met 
Kairos Castricum �loso�sche lees-
club! De leden bespreken elke zes 
weken op een woensdagochtend, 

een (vaak recent) �loso�eboek en 
passen de inhoud toe op de actuali-
teit. Zo houden ze �loso�e levend en 
bruikbaar. Tevens maken zij gebruik 
van de Senia-leesclubinformatie. 

Daarnaast organiseren ze zo af en toe 
�loso�sche wandelingen rond een 
thema. Op dit moment is er plek voor 
enkele nieuwe leden. Gezien de 
huidige samenstelling zijn met name 
vrouwelijke leden zeer welkom. Voor 
informatie kunt u contact opnemen 
Piet Geerke (piet@geerke.eu).
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. schelden en tieren; 7. plaats in Noord-Hol-
land; 12. op grote afstand; 13. dierentuin in Amsterdam; 14.
dochter van Cadmus; 15. maanstand (afk.); 17. roem of eer;
19. leesmiddel; 21. inhoudsmaat (afk.); 22. boomsoort; 24.
hulpdienst; 27. reuzenslang; 28. openbaar vervoermiddel; 30.
oud Chinees leider; 31. Europeaan; 32. uitroep van schild-
wacht; 33. glazen visbakje; 35. insect; 37. watervogel; 38. uit-
vinder van de gloeilamp; 41. hoogste punt van een huis; 42.
Noorse strijder; 44. vangwerktuig; 46. steekwapen; 47. drietal;
48. luchtklep van een fietsband; 49. delfstof; 50. niet schoon;
52. groentesoort; 54. zwakbegaafd; 56. beschonken; 58. trei-
teren en pesten; 61. opstootje; 62. niet slagen; 64. pasvorm;
65. lage rugpijn; 67. geneesmiddel; 68. boomsoort; 70. glas-
ruit; 72. muzieknoot; 73. invulbiljet; 76. sneeuwschaats; 77.
oude lengtemaat; 78. geparachuteerde soldaat; 79. gewicht;
81. rivier in Rusland; 82. vurig strijdpaard; 83. deel van een
trap; 84. ontkenning; 86. onderzeese bom; 87. naaktloperij.

Verticaal 1. plaats in Italië; 2. openbaar vervoer (afk.); 3. lid-
woord; 4. schaaldier; 5. vals of nep; 6. woonplaats; 7. dier op
de noordpool; 8. melkklier; 9. deel van een vis fuik; 10.
muzieknoot; 11. onachtzaam en laks; 16. Russisch ruimtesta-
tion; 18. ledemaat; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21.
halsboord; 23. uniformstof; 25. twaalf uur ’s-middags; 26. deel
van een molen; 27. Indonesisch eiland; 29. inwoner van Mos-
kou; 32. stotteraar; 34. in de grond levend zoogdier; 36. popu-
laire balsport; 37. groef in karton; 39. rangtelwoord; 40. fijne
mist; 42. in overvloed; 43. besef (inzicht); 45. snijwerktuig; 46.
scheepsvloer; 51. dun en mager; 53. soort loofboom; 54.
nagerecht; 55. leeshulpmiddel; 56. trekkende vis; 57. zinken
wasbak; 59. hard doorschijnend materiaal; 60. land in Afrika;
62. jaarlijkse audio- en videobeurs; 63. vooroverbuigen (hel-
len); 66. aardkluit; 67. duw of zet; 69. ingaande (vanaf); 71.
Amsterdamse kiosk onderneming (afk.); 73. ontwikkelingspe-
riode; 74. online taxidienst; 75. Afrikaanse munt; 78. muziek-
genre; 80. bloeimaand; 82. Rolls Royce (afk.); 85. loofboom.
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Nice2Have is hét adres voor de 
mooiste modeaccessoires, 
tassen en bijous. Je vindt er 
toonaangevende trendmerken 
zoals Zinzi, Melano, Qoss, Aze 
Jewels en Josh, stuk voor stuk 
zorgvuldig geselecteerd op 
kwaliteit en betaalbaarheid. 
Een winkel voor hem en haar 
en veel leuke  cadeau-ideeën. 
Kom langs op het adres Gees-
terduin 50 in Castricum of kijk 
op www.nice-2-have.nl voor 
meer informatie. De winnaar 
van onze puzzel heeft een 
extra goede reden om er een 
kijkje te gaan nemen, want we 
verloten deze week een 
cadeaubon ter waarde van
€25,- van Nice2Have.

Foto: aangeleverd

Mail de oplossing voor 
maandag 31 oktober naar 
puzzel@castricummer.nl
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