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Door Ans Pelzer

De wetenschappelijke rapporten 
stapelen zich op - en zo ook de 

akkoorden en afspraken. Intenties 
worden uitgesproken, maar in de 
praktijk gebeurt er weinig. Theo 
Versteegen woont sinds 1990 in 

Castricum. Hij heeft vier kinderen en 
twee kleinkinderen en maakt zich 
zorgen om de toekomst. ,,Het moet 
radicaal anders. De klimaatmars is 
een wanhoopskreet. Hopelijk wordt 
het heel druk. Niets doen is geen 
optie meer. Ik wil voorkomen dat 
mijn kinderen en kleinkinderen in 
een onleefbare wereld komen.” 
Lees het hele verhaal elders in deze krant.

Castricum - De doelen uit het Nederlandse Klimaatakkoord worden bij 
lange na niet gehaald, e�ectieve maatregelen worden uitgesteld. Op 6 
november vertrekken mensen uit het hele land naar Amsterdam voor een 
grote klimaatmars. Castricummer Theo Versteegen is een van hen. ,,Niets 
doen is geen optie meer.”

Castricummer Theo (68) klaar 
voor klimaatmars in Amsterdam

Theo Versteegen: ‘De klimaatmars is een wanhoopskreet’. Foto: Ans Pelzer

Door Hans Boot

Namens de initiatiefgroep startte 
Rick van den Toorn zijn presentatie 
met een �lmpje, dat werd vervolgd 
met een aantal sheets. Die lieten zien 
dat het bouwen van een compleet 
sportcentrum - inclusief een sporthal 
met horecatribune en toevoeging 
van woningen - in feite hetzelfde 
kost als het realiseren van enkel een 
zwembad. Volgens Van den Toorn 
levert deze combinatie ‘meer 
gebruiksmogelijkheden en veel 

synergievoordelen’ op. Geen versnip-
perd project, minder overlast in het 
gebied en meer ruimte voor het 
bouwen van woningen doordat de 
locatie van de huidige sporthal 
vrijkomt.

‘Lagere lasten’
Bijkomende voordelen zijn volgens 
de groep dat er ruimte is binnen de 
huidige exploitatie. De beheerders 
van de sporthal willen meewerken 
aan verdere gesprekken over dit 
plan. Daarnaast stelde Van den Toorn 

dat het totaalproject �nancieel past 
binnen de meerjarenplanning en de 
jaarlijkse lasten zelfs aanzienlijk lager 
uitvallen dan het plafond à € 860.000, 
zijnde de jaarlijkse exploitatiebij-
drage van de gemeente. De presen-
tatie bevatte ook een voorlopige 
planning, op grond waarvan de raad-
sopdracht aan het college wordt 
verwacht in november en een terug-
koppeling naar zowel de raad als de 
initiatiefgroep in januari 2022. Als de 
raad met het plan instemt, kan in 
februari de subsidieovereenkomst 
worden opgesteld. 
Medio volgend jaar kan de �nanciële 
verantwoording, het programma van 
eisen, de randvoorwaarden en 
concessieovereenkomst afgerond 
zijn. 
Lees het hele verhaal elders in deze krant.

Castricum - Donderdagavond kreeg de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad in 
een speciale commissievergadering drie kwartier de tijd om de gemeen-
teraadsleden te overtuigen van een integraal plan voor sportpark Noord 
End in plaats van de bouw te beperken tot alleen een zwembad. Als de 
raad hierin meegaat worden er twee verzoeken aan het college 
voorgelegd.

Raad is aan zet na verzoek 
Initiatiefgroep Nieuw Zwembad

PUZZEL MEE!  
  ELDERS IN DEZE KRANT Akersloot - Regelmatig voert de 

politie snelheidscontroles uit op de 
Geesterweg. 
Vorige week woensdag werd 
tussen 10.15 en 13.30 uur gecon-
troleerd ter hoogte van de 
jachthaven. 
Op de Geesterweg geldt een 
maximum snelheid van 50 km/h 
maar de snelste passant reed met 
84 km/h langs het controlepunt. 
Van de 830 passanten kunnen er 
120 een bekeuring in de brie-
venbus verwachten.

Honderdtwintig 
hardrijders beboet

5,95

KANEEL 
BOTERKOEK

DEZE WEEK

geen zorgen
wij bezorgen

snackbistrodetoren.nl

donderdag

kroketten

halve
prijs

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

BIO SCHNITZELS  

4 HALEN 3 BETALEN
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ZUURKOOLSTAMPPOT

MET ROOKWORST
SAMEN€ 6,99

SOEP VAN DE WEEK:
KIPPENSOEP 

PER POT € 3,99
VLEESWARENTRIO 

WIJNCERVELAAT
CORNEDBEEF
BACON  € 5,99

pcc.nu/opendagen

Welk pad 
kies jij?
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DONDERDAG 4 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Anton 
Overmars.

VRIJDAG 5 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Anton Over-
mars, eerste vrijdag van de 
maand.

ZATERDAG 6 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

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

ZONDAG 7 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Angelique 
Rijlaarsdam. Iona. Gelijktijdig 
op radio Castricum en via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, vicaris Gerard Brug-
gink met het Gemengd Koor.

Evangeliegemeente 
Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Kees van 
Velzen.

Protestantse Gemeente te 
Limmen, 10.00 uur, ds. J. T. 
Zwart.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, woord- en Commu-
nieviering met zanggroep. 
Voorganger Pastor K. Kint.

MAANDAG 8 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum
19.00 uur. Taizé-avondgebed.

DINSDAG 9 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
9.00 uur, pastor Van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. 
Maarel en Mohammadnia. 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 wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Vervolg voorpaginaverhaal

Theo: ,,Toen ik met mijn vrouw afge-
lopen zomer de ‘ronde van Neder-
land’ �etste merkte ik opnieuw hoe 
ernstig de situatie in grote delen van 
Nederland is. Ik ben een boerenzoon 
en herken de geuren van mestvar-
kens, drijfmest en de ammoniak-
lucht. De overdadige bemesting is 
niet zo best voor het milieu. Daar-
door zie je overal ontzettend veel 
brandnetels en bramen: die groeien 
heel gemakkelijk op stikstof. Ze 
verdringen veel andere planten. Ik 
heb jarenlang als fysiotherapeut in 
Tanzania gewerkt, dan ga je vanuit 
een ander perspectief naar de 
wereld kijken. Het draait niet alleen 
om Nederland en Europa. Juist ook 
de armere landen vangen de 
klappen van klimaatverandering op.”

Klimaattop cruciaal
Volgens Theo is de klimaattop in 

Glasgow de laatste kans om tot over-
eenstemming te komen. Tijdens 
deze klimaattop proberen de deel-
nemende landen de afspraken uit 
het akkoord van Parijs verder uit te 
werken en concrete acties af te 
spreken. 
,,Hoe kan het dat er voor de corona-
pandemie zo’n tachtig miljard werd 
uitgegeven en de ruim zes miljard 
die op korte termijn nodig is voor 
het verhogen van het klimaatdoel 
kan kennelijk niet? Hier spreek ik 
overigens Ed Nijpels, voorzitter van 
het Energieakkoord van 2013 tot 
heden, na. Ook hij wijst er met regel-
maat op dat het argument onbetaal-
baar geen houd snijdt.”

Samenwerken
Wereldwijde samenwerking leek tot 
de coronapandemie onbestaanbaar. 
Maar het is toch gebeurd. Internatio-
naal is er op volle kracht en 
succesvol samengewerkt om die 

vaccins te maken. Zo zou het toch 
ook moeten kunnen met duurzame 
energie.  De urgentie om grote 
stappen te zetten is overduidelijk. De 
politiek moet breed samenwerken. 
En demissionair of niet: het kabinet 
moet nu al grote en belangrijke 
stappen zetten!”

Meedoen?
Op 6 november vertrekken verschil-
lende Castricummers met de trein 
van 12.05 uur naar Amsterdam. 
,,Vanaf 11.55 uur verzamelen we bij 
de incheckpalen. Ik zal daar staan 
met een bord ‘Castricum in Zee’. 
Vanwege werkzaamheden aan het 
spoor is een overstap in Zaandam 
noodzakelijk. De stoet loopt vanaf 
De Dam naar het Westerpark in 
Amsterdam. 

Meer info voor Castricum bij: 
theoversteegen@kpnmail.nl of 
gerardbrinkman@gmail.com

Theo Versteegen: ’Klimaattop is 
laatste kans op overeenstemming’

Vervolg voorpaginaverhaal

Na de presentatie kwamen de raads-
leden aan het woord.

Fer Wilms (CDA) wilde weten waar 
het verdienmodel in het nieuwe plan 
zit. Het antwoord was dat de kapi-
taalslasten eenvoudig lager zijn dan 
bij de bouw van twee componenten. 
Daaraan werd toegevoegd dat de 
opbrengsten van woningbouw niet 
in de berekeningen waren 
meegenomen. 
Harold Ebels (D66) vond de benade-
ring ‘interessant’. Ook de raad was in 
2018 voor een gecombineerde 
bouw, maar vanwege de afkoop van 
investeringen in de sporthal is daar 
toen niet voor gekozen. Als 
antwoord op zijn vraag of het 
project aanbestedingsplichtig is, zei 
Van den Toorn dat dit niet nodig is 

als de gemeente op voldoende 
afstand staat.
Roel Beems (CKenG) wilde weten of 
alle sportvoorzieningen op veld 5 
passen, waarop bevestigend werd 
geantwoord. Ook vroeg Beems zich 
af of de raad op voldoende 
vertrouwen binnen de groep kan 
bouwen en of deze in staat is om de 
risico’s te beperken in het geval dat 
de gemeente zelf ontwikkelaar is.

Hoe verder?
Gerrit Krouwel (VVD) wilde weten 
waar het bonnetje bleef als de 
bouw- en exploitatiekosten hoger 
zouden uitvallen dan begroot. 
Volgens Van den Toorn komen die 
ten laste van de gemeente, ‘wat ook 
het geval is als de gemeente zelf 
ontwikkelt’. Als laatste sprak Herman 
Sterken (GDB) waardering uit voor 
de initiatiefgroep door het betrekken 

van inwoners bij dit plan. Van den 
Toorn rondde zijn presentatie af 
door de raadsleden twee verzoeken 
mee te geven. In de eerste plaats 
houdt dit in dat de raad het college 
vraagt een zelfstandige evaluatie uit 
te voeren, wat binnen twee 
maanden zou moeten lukken. Daar-
naast werd de raad voorgesteld te 
bewerkstelligen dat het college met 
de initiatiefgroep in overleg gaat. Tot 
slot mocht voorzitter Rob Dekker 
(VVD) het verlossende antwoord 
geven op de vraag van Sterken hoe 
het nu verder moet. ,,We nemen 
deze presentatie mee terug naar de 
fracties en bepalen in het presidium 
hoe de vervolgprocedure eruit gaat 
zien.”
De agenda van 11 november zou 
nog ruimte bieden om verder met 
het college over dit onderwerp te 
praten.

Waardering in gemeenteraad 
voor initiatiefgroep zwembad

Aan de overkant van het tuincen-
trum, gelegen aan de rand van de 
parkeerplaats, bevindt zich namelijk 
de Buitentuin: dé plek in Noord-
Holland met het grootste assorti-
ment bomen, heesters en struiken, 
ruim 10.000 m2! De Buitentuin is nu 
op zijn mooist, de prachtige kleuren 
geven weer hoe mooi de natuur kan 
zijn in de herfst. Op dit moment 
zitten we midden in de herfst; wat 
veel mensen niet weten is dat de 
maanden oktober/november dé 
maanden om een deel van de tuin 
aan te planten.

De herfst: het vergeten plantseizoen 
In het najaar is de bodem namelijk 
nog opgewarmd door de zomer en 

zullen de planten beter aanslaan. 
Bomen, struiken, vaste planten en 
ook bollen kunnen makkelijker 
worden geplant omdat ze in ‘slaap-
stand’ zijn. De grond heeft meer tijd 
om zich aan de wortels te hechten 
en de wortels hebben meer tijd om 
zich te ontwikkelen. Voor de Buiten-
tuin heeft De Boet daarom deze 
maanden heel veel nieuwe bomen, 
hagen en herfst/winterbloeiers bij 
kwekers uit heel Europa vandaan 
gehaald om de klant volop keuze te 
bieden voor de herfstaanplant.

Een kleine greep uit de verse voor-
raad: beukenhaag, groenblijvende 
leibomen, skimmia’s in alle maten, 
fruitbomen en taxushagen. Tot slot 

hét advies van de Buitentuinmede-
werkers voor alle tuinliefhebbers: 
,,Een bloeiende lente plant je in de 

herfst!” Tot ziens in de Buitentuin aan 
de Oosterboekelweg 2 in 
Hoogwoud!

Hoogwoud - De Buitentuin van tuincentrum De Boet is nu op zijn mooist 
en klaar voor het vergeten plantseizoen! Mensen die er voor het eerst 
komen, kijken vaak hun ogen uit: hoort dit ook bij Tuincentrum de Boet!? 
Klanten die er reeds geweest zijn, komen vaker terug om advies te 
vragen of om  de nieuwe handel, die meerdere malen per week wordt 
aangevoerd, te komen bekijken.

Buitentuin De Boet nu op zijn mooist

De buitentuin van tuincentrum De Boet in Hoogwoud. Foto: aangeleverd



woensdag 3 november 2021 

Woensdag 27 oktober is er een geslaagde 
opening geweest op speelplek Het Acht-
kant Limmen. De hele speelplek is ver-
nieuwd met diverse houten toestellen. 
Buurtbewoners hebben actief meegedacht 
en er is een prachtig resultaat neergezet.

De meeste toestellen staan op het gras 
en één groot klim-glijtoestel staat in het 

kunstgras. De valdemping is nodig omdat 
het toestel hoog is. De hekwerken moeten 
nog even blijven staan omdat het gras 
niet op alle plekken goed is aangeslagen. 
Het wordt nauwlettend door de gemeente 
in de gaten gehouden. Zodra het kan 
worden de hekwerken verwijderd en kun-
nen de kinderen naar hartenlust spelen.

Opening speelplek Het Achtkant Limmen

Gemeentenieuws

De veerpont Akersloot is toe aan de 
tweejaarlijkse grote onderhoudsbeurt. De 
werkzaamheden zijn van 29 november 
t/m 3 december en die dagen kan de pont 
niet varen. Voor etsers en voetgangers 
is er een vervangende pont, maar de 
vaartijden zijn anders dan normaal. Auto’s 
moeten omrijden.

De ets  en voetgangerspont vaart van 
maandag 29 november t/m 3 december 
op de volgende tijden*: 
 op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur
 op zaterdag en zondag van 8:00 uur tot 

   19.00 uur.
* Onder voorbehoud van extreme   
  weersomstandigheden

Grote beurt pont Akersloot
29 november t/m 3 december; omrijden voor auto’s

     

Voorlopige agenda Raadsplein
11 november 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 20.45 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politieke onderwerpen
B bespreking gewijzigde amendementen en moties bij 
    begroting 
4 Besluitvorming
A Begroting 2022 incl. moties en amendementen 
B Belastingverordeningen 2022
  Afvalsto enheffing en tarieventabel 2022
  wijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen 2022
  eges en tarieventabel 2022
  ijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2022
  Marktgelden en tarieventabel 2022
  Onroerende  zaakbelastingen 2022
  oerende  zaakbelastingen 2022
  ioolheffing 2022
  Toeristenbelasting 2022
  orensenbelasting 2022
  Precariobelasting en tarieventabel 2022
  Veergelden 2022
  eclamebelasting 2022
  Intrekking verordening precariobelasting ter zake van buizen, 

   kabels, draden kabels en leidingen Castricum 2021. 
5 Sluiting
Commissies

21.00 – 21.45 Verklaring van geen bedenkingen m.b.t. Jasmijnlint Limmen 
21.00 – 22.00 Notitie toeristenbelasting 
21.45  22.30 Motie woonvoorziening Oosterzijweg 
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 

1A Besluitenlijsten raadsvergadering 28 oktober 2021 
4 november 2021
1B Lijst van ingekomen stukken 
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad

     

Behandeling Begroting 2022 
4 november 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

17.00 – 20.30 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Besluitvorming
A Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
   Noord-Holland Noord
B Voorstel tot intrekken verzoek taakterugname Omgevings-
   dienst Noord-Holland Noord 
C Zienswijze op wijziging organisatieverordening van het 
    A M t.b.v. cre ren bestuursbureau 
4 Reacties op de begroting 2022
- maximaal 6 minuten per fractie, de volgorde wordt bij loting 
   bepaald

18.30  19.15 chorsing voor maaltijd
4 
- Gelegenheid voor reactie college op hetgeen is ingebracht
- Gelegenheid voor fracties om in te gaan op reactie college en 

       elkaars inbreng
5 Sluiting
Commissies

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

20.45  21.45 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:
Een leefbare gemeente

22.00  22.45 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 4:
en nancieel gezonde gemeente

22.00  22.45 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:
Een aantrekkelijke gemeente

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

Het is sinds kort ook mogelijk alle 
vergaderingen van de gemeenteraad van 
Castricum live te volgen via de website 
castricum.raadsinformatie.nl. Dat geldt dus 
voor de raadsvergadering, de commissie-
vergaderingen en ook voor de raads-
informatiebijeenkomsten. Daarnaast zendt 
Radio Castricum nog steeds elke twee 
weken de commissievergaderingen vanuit 
de Raadzaal en de raadsvergadering uit. 

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

vergadering ook met ondertiteling terugkij-
ken door op CC te klikken.

Wilt u inspreken bij één van de commis-
sievergaderingen  Meld u dan voor 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij de 
griffie. Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een 
idee voorleggen, meld u dan aan via de 
griffie. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 15 november 2021.  

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

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 3 november 2021 

Gemeentenieuws

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dorpsstraat 30 in Castricum, het aanbrengen van isolatiefolie onder bestaande 
pannendak, datum ontvangst 25 oktober 2021 (WABO2102049)
Molenweide 46 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
26 oktober 2021 (WABO2102054)
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

Berkenlaan 7 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
21 oktober 2021 (WABO2102001)
Griegstraat 4 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 
21 oktober 2021 (WABO2101942)
Julianaweg 47 in Akersloot, het verlengen van de tijdelijke woonruimte, 
verzenddatum 25 oktober 2021 (WABO2101990)
Kerkpad 1 in Castricum, het restaureren van het Müller kabinetorgel van de 
rijksmonumentale kerk, verzenddatum 26 oktober 2021 (WABO2101690)
Korte Brakersweg Tuin nr.31 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, 
verzenddatum 28 oktober 2021 (WABO2101945)
Oosterzijweg 9 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 
27 oktober 2021 (WABO2101531)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Castricummer Werf 65 in Castricum, het veranderen van de voorgevel en plaatsen 
van een dakopbouw (achterzijde), verzenddatum 22 oktober 2021 (WABO2101733)+
Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het bouwen van een garage, verzenddatum 
23 oktober 2021 (WABO2101742)
De Skulper (naast nr. 16, kavel 2) in Akersloot, het bouwen van een woning en 
een garage, verzenddatum 22 oktober 2021 (WABO2101729)
Duinweg 7 in Castricum, het wijzigen van de bestemming, verzenddatum 
28 oktober 2021 (WABO2101776)
Ruiterweg 52 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
25 oktober 2021 (WABO2101758)
‘t Kieftenland 5 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 
22 oktober 2021 (WABO2101736)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning MTB Beachmarathon Hoek van Holland - 
Den Helder 2021 op zondag 7 november 2021 over het strand van Castricum, 
verzenddatum 28 oktober 2021 (APV2100552)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Het wegverkeerslawaai veroorzaakt geluidsbelasting op de gevel van woningen en 
andere geluidgevoelige gebouwen. Het saneringsprogramma Beverwijkerstraatweg 
geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen die in 
aanmerking komen om deze geluidbelasting zoveel mogelijk te beperken.

Geluidsaneringsproject 
In het saneringsprogramma Beverwijkerstraatweg is rekening gehouden met 
de sanering van in totaal 54 saneringsobjecten aan de Beverwijkerstraatweg te 
Castricum. Tijdens de periode dat het (ontwerp)saneringsprogramma ter inzage ligt, 
kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen tegen het opgestelde programma en 
de voorgestelde saneringsgrenswaarden.

Ter inzage   
Het ontwerp saneringsprogramma ligt met ingang van 4 november tot en met 15 
december ter inzage. U kunt het ontwerpsaneringsprogramma inzien op: 
www.castricum.nl/inzage

Ook kunt u het ontwerpsaneringsprogramma inzien tijdens openingstijden bij de 
publieksbalies van de gemeente Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. 

De volledige bekendmaking vindt u op: www.officielebekendmakingen.nl

Ontwerp saneringsprogramma geluid Beverwijkerstraatweg Castricum  
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Castricum - Nadat vorig winterseizoen alle strand- en duinlopen niet door konden gaan vanwege de lockdown, was het zondag 31 oktober eindelijk zover. De deelnemers hadden uitgekeken 
naar de eerste loop van dit oudste loopevenement uit de regio. Voor de een ging het om het wedstrijdelement, voor de ander was de loop een recreatieloop. Voor de vele kinderen een sportief 
begin van de zondagmorgen. Om 10.15 uur stonden maar liefst 129 deelnemers aan de start van de 2,2 kilometer en 4 kilometer, waaronder veel kinderen met hun ouders. Want het leuke bij 
de strand- en duinlopen van AV Castricum is toch wel dat ouders samen met hun kind mee kunnen doen. Na het startschot liepen de deelnemers enthousiast over de atletiekbaan richting het 
bos, waar de route al snel het heuvelachtig pad achter de ijsbaan volgde. Een half uur later - voor de 10 en 15 kilometerloop - stonden er 186 gemotiveerde hardlopers aan de start. 
Lees op www.castricummer.nl het uitgebreide artikel van deze strand- en duinloop inclusief de uitslagen. Foto: Bert Oudendijk

Eerste strand- en duinloop van dit seizoen
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Castricum - ‘Breath of Heaven’ is een 
muzikale reis die een ander perspec-
tief biedt op het kerstfeest door in te 
zoomen op het liefdevolle en 
compassievolle verhaal van Maria en 
Jozef. Centraal in het project staat 
het kerstlied ‘Breath of Heaven’ van 
Amy Grant. Voorts worden prachtige 
arrangementen en teksten 
gezongen, die een beeld geven van 
hoe Maria en Jozef zich nederig maar 
welwillend opstelden als dienaren 
van God. En zo ook maakt men de 
link naar wat dit verhaal kan bete-
kenen voor onze levens.
Het project staat onder de bezie-

lende leiding van Marieke Zondervan 
en Chesron Ledes. Als je mee wilt 
zingen, meld je dan via passion-
project@hotmail.com aan. De repeti-
ties starten op vrijdag 5 november in 
het parochiehuis van de Sint Pancra-
tiuskerk in Castricum. Een week later 
instromen is ook nog mogelijk. De 
uitvoeringen zijn op vrijdagavond 17 
december om 20.00 in de Sint 
Pancratiuskerk in Castricum en op 
zondag 19 december om 19.00 uur in 
de Sint Agathakerk in Beverwijk. Wil 
je niet meezingen, wees dan van 
harte uitgenodigd om op 17 of 19 
december te komen luisteren.

Kerstproject ‘Breath of Heaven’

Castricum - Twee van de vier 
orkesten van muziekvereniging 
Emergo hebben in het afgelopen 
weekeinde succes geboekt in hun 
concoursdivisie. Brassband Backum 
Brass behaalde op de Nationale 
Brassband Kampioenschappen in 
Utrecht de derde prijs met de uitvoe-
ring van The Final Frontier van de 
Nederlandse componist Geert Jan 
Kroon. Het was voor de brassband de 
eerste uitvoering onder de muzikale 
leiding van Herman Cnossen. 
Herman was jarenlang dirigent van 
de bekende Marinierskapel. Zijn 
smaakvolle interpretatie van het 
muziekstuk kon op veel waardering 
rekenen van jury en publiek.
Het jeugdorkest van Emergo 
beleefde zaterdag een muzikale en 

gezellige dag in Noordwijkerhout. 
Daar nam het jeugdorkest in het 
Teijlingen College deel aan het 
Sastival. Aan dit festival nemen oplei-
dingsorkesten uit het hele land deel. 
Onder leiding van dirigent Henk 
Veldt bracht het orkest drie korte 
werken ten gehore. De vakjury lette 
vooral op technische beheersing en 
muzikaliteit. Met een gemiddelde 
van 7,7 punten leverde dat een 
mooie derde prijs op. Nog waarde-
voller dan de prijs zijn de aandachts-
punten in het juryrapport, waaraan 
het orkest de komende tijd verder 
kan werken.

Zelf ook meespelen? Kijk op www.
emergo.org of bel (na 19.00 uur) met 
Maaike Pannekeet: 0251 653231.

Orkesten Emergo boeken succes
Het jeugdorkest tijdens het Sastival in Noordwijkerhout. Foto: aangeleverd

Heiloo - Tweeënhalve eeuw na de 
geboorte van de stokdove wegbe-
reider van de romantiek laat Floris 
Kortie, bekend van Podium 
Witteman, samen met pianiste Vera 
Kooper zien én horen hoe Beet-
hoven onze wereld heeft veranderd. 

Gewapend met historisch bewijs-
materiaal en aan de hand van 
persoonlijke ontboezemingen, 
geschiedkundige spoedcursusjes, 
obscure YouTube-�lmpjes en de 
allermooiste muziek ooit 
geschreven, wordt één ding duide-
lijk: het Beethoven-tijdperk is nog 
maar net begonnen! 

Beleef ‘Het jaar 250 na Beethoven’ in 
de Cultuurkoepel op vrijdag 12 
november  om 20.15 uur. Kaarten à 
18 euro zijn te koop via www.

cultuurkoepelheiloo.nl of bij het 
VVV-kantoor op Landgoed 
Willibrordus.

Cultuurkoepel: Het jaar 
250 na Beethoven

Floris Kortie en Vera Kooper.
Foto: Merlijn Doomernik

Bakkum - Iedereen die wil leren schil-
deren of zijn schildervaardigheden wil 
verbeteren, kan vanaf zaterdag 13 
november terecht bij Perspectief aan 
de Van Oldenbarneveldtweg 37. Gedu-
rende zes zaterdagmiddagen van 13.30 
tot 16.00 uur probeert kunstenares/
docente Afke Spaargaren aan de hand 
van voorbeelden uit de kunstgeschie-
denis samen met de cursisten nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken.
Er wordt gewerkt met onder meer 
acryl- en aquarelverf. Naast kwasten en 
paletmessen werkt Afke ook met 
creditcards om tot een verrassend 
eindresultaat te komen. Deze basis-

cursus is een vervolg op de basiscursus 
tekenen, maar kan ook los van de 
vorige cursus gevolgd worden. De 
cursus is geschikt voor zowel beginners 
als gevorderden. Iedere cursist zal dan 
ook persoonlijk begeleid worden. De 
kosten van deze cursus bedragen 75 
euro voor leden en 100 euro voor niet-
leden. Dit cursusgeld wordt in minde-
ring gebracht op de contributie als 
men besluit lid van Perspectief te 
worden. De materiaalkosten bedragen 
17,50 euro. Meer informatie en/of 
aanmelden via www.perspectiefcas-
tricum.nl of per e-mail (activiteitenper-
spectief@gmail.com).

Leer schildertechnieken bij Perspectief

Ontdek de schilder in jezelf tijdens 
deze basiscursus. Foto: aangeleverd

Castricum - Op zaterdag 13 november 
geven pianist Cor Bakker en zangeres 
Fay Claassen in Theater Koningsduyn 
Geesterhage de mooiste liedjes een 
erepodium. In ‘Cor-I-Fay’ komen 
Nederlandse juweeltjes voorbij van 

Annie M.G. Schmidt en het Klein 
Orkest, maar ook internationale 
successen van Cole Porter en John 
Lennon. Stuk voor stuk herkenbare 
nummers die je in het hart raken. 
Tussen de liedjes door vertellen Cor en 

Fay komische anekdotes over hun 
imago’s en hun achtergrond.
Vanaf het begin van hun samenwer-
king was het een artistieke liefde op 
het eerste gezicht tussen pianist Cor 
Bakker en zangeres en drievoudig 
Edison-winnares Fay Claassen. 
,,Midden in een lied werd ik zó door 
haar stem geraakt, dat de tranen over 
mijn wangen rolden’’, zegt Cor. ,,We 
halen het beste in elkaar naar boven. 
Met Fay kan ik alle lagen van een 
liedje aanboren en er een eigen kleur 
aan geven.” ,,Zingen met Cor aan de 
toetsen, is magisch’’, vertelt Fay. ,,Als 
hij me begeleidt, voelt dat als totale 
vrijheid. Dan hoef ik niet meer over de 
noten na te denken en krijgt een lied 
een ziel. Als een schilderij dat van het 
doek afspat en tot leven komt.’’ 
Kaarten zijn op www.geesterhage.nl 
te bestellen.

Cor Bakker en Fay Claassen 
raken met de mooiste liedjes

Zangeres Fay Claassen en pianist Cor Bakker. Foto: aangeleverd

Zeven goede vrienden komen samen 
voor een gezellig etentje. Wat begint 
als een leuke avond, verandert als 
iemand voorstelt een spel te spelen: 
iedereen legt zijn telefoon op tafel en 
alles wat die avond binnenkomt – 
sms’jes, oproepen, e-mails, Facebook-
berichten – moet met de hele groep 
worden gedeeld. Als de berichten 

binnenkomen, leren ze elkaar van 
een hele andere kant kennen. De 
onderlinge spanning stijgt. Wat 
hebben ze te verbergen en hoe goed 
kennen de vrienden elkaar eigenlijk? 
Deze speel�lm is geproduceerd door 
de makers van ‘Gooische vrouwen’ en 
net als in die serie heeft Linda de Mol 
een hoofdrol in deze �lm.

Alles op tafel

Het jonge Pietje Fernando dreigt 
onbedoeld het Sinterklaasfeest in 
gevaar te brengen. Hij krijgt de 
belangrijke taak om op de gouden 
sleutel van Sinterklaas te passen, 
maar dan mist hij de boot. Met zijn 
beste vriend Pony draaft hij zo snel 

hij kan over land naar Nederland, 
maar komt hij nog op tijd? 
Een klein ramp dreigt, want zonder 
sleutel zal Sinterklaas geen cadeau-
tjes kunnen brengen bij alle kinderen 
die in huizen zonder schoorsteen 
wonen.

De Club van Sinterklaas en 
het vergeten Pietje (première)

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 19.30 uur
vrijdag & zaterdag 20.00 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Alles op Tafel
zondag 15.30 uur
Pourris Gâtés      

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.30 uur

The French Dispatch
vrijdag & zaterdag 19.30 uur

zondag 15.00 uur
dinsdag & woensdag 19.30 uur

No Time To Die
vrijdag 15.00 uur
zondag 20.00 uur
The Father

zondag 12.30 uur
De club van Sinterklaas 
en het vergeten Pietje

zondag 12.00 uur
Ron's Gone Wrong (NL)

Programma 4 november t/m 10 november

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

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

(vanaf 14 jaar) verplicht!
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Optometrist Lex Klein Schiphorst: 
,,Vroeger konden we alleen op het 
netvlies kijken, met deze scanner zie je 
alle lagen van het netvlies en signaleer 
je dus sneller afwijkingen die in de 
toekomst voor problemen zouden 
kunnen zorgen. Zie het als een nulme-
ting. Als je over een paar jaar dezelfde 
scan opnieuw uitvoert, kun je de 
resultaten met elkaar vergelijken. Alle 
metingen worden opgeslagen in een 

database en waar nodig kunnen we 
direct doorverwijzen naar een 
oogarts. We hebben een samenwer-
kingsverband met Opsis Oogzieken-
huis in Alkmaar. Binnen drie weken 
wordt u dan gebeld voor de eerste 
afspraak.’’

Twee varianten
Maculadegeneratie is een oogaandoe-
ning die ernstig verlies van het 

gezichtsvermogen veroorzaakt. De 
aandoening komt voor in een zoge-
noemde droge en natte variant. Aan 
droge maculadegeneratie is niets te 
doen, maar doordat het gezichtsver-
lies heel langzaam gaat, wordt deze 
vorm als minder ernstig beschouwd. 
Bij natte maculadegeneratie gaat het 
gezichtsvermogen juist heel snel 
achteruit, maar deze vorm is door een 
oogarts goed te behandelen. 
,,Wanneer je een vervorming ziet in 
een recht object, kan dat een signaal 
zijn van maculadegeneratie. In dat 
geval is het verstandig om een OCT-
scan te laten maken’’, aldus Lex Klein 
Schiphorst.

Kortingsactie
Gedurende de oogzorgweken (28 
oktober tot en met 4 december 2021) 
krijgt elke klant bij Bossinade 25 euro 
korting op een standaard enkelvou-
dige bril en zelfs 50 euro op een multi-
focale bril. De collectie monturen is 
uitgebreid met het Italiaanse merk 
Sea2see, deze brillen worden gemaakt 
van gerecycled plastic uit zee. Elke bril 
staat voor tien kubieke meter schoon 
zeewater! Ook de bijzondere 
monturen van de Duitse ontwerpster 
Veronika Wildgruber zijn aan de 
collectie van Bossinade toegevoegd.

Contact
Een gratis OCT-scan bij Bossinade 
Optometrie inplannen? Ga naar www.
bossinade.nl of bel naar 0251 652238.

Castricum - Ernstige oogaandoeningen zoals glaucoom of maculadege-
neratie kunnen je leven op zijn kop zetten. Veel problemen zijn te voor-
komen wanneer de aandoeningen tijdig ontdekt worden. Tijdens de 
oogzorgweken biedt Bossinade Optometrie aan de Torenstraat 30 de 
mogelijkheid om een gratis OCT-scan uit te voeren. Met behulp van 
geavanceerde apparatuur kunnen alle lagen van het netvlies bekeken 
worden. Eventuele afwijkingen komen hierdoor sneller aan het licht.

Signaleer oogaandoeningen tijdig 
met netvliesscan bij Bossinade

Optometrist Lex Klein Schiphorst. Foto: Bos Media Services

Bakkum - Niet alleen tijdens de 
Bakkumse streekmarkt, maar het hele 
jaar door koop je bij kaashandel Van 
Bemmel de lekkerste soorten kaas. 
Vers van het mes een mooi stukje kaas 
om thuis je dagelijkse boterham mee 
te beleggen, of om blokjes van te 
snijden voor bij de borrel. Het assorti-
ment bevat diverse soorten overheer-
lijke Hollandse kaas, zoals de pittige 
oude boerenkaas, de Maasdammer of 
de biologische geiten- of schapen-
kaas. Loopt het water je al in de 
mond?
Het bedrijf uit Woerden levert al jaren-
lang kaas van topkwaliteit, veelal 
bereid door boeren uit dezelfde 
streek. Kortom: 100% liefde voor de 

kaas! Van jong tot extra belegen en 
natuurlijk ook diverse buitenlandse 
kazen. Uiteraard ontbreekt ook de 
komijnenkaas niet. Op zoek naar iets 
bijzonders? Probeer dan eens een 
kruidenkaas of een kaas met tru�el, 
brandnetel of sambal! Om het geheel 
compleet te maken, heeft Van Bemmel 
in de verkoopwagen ook olijven, verse 
tapas en diverse soorten noten.
De verkoopwagen van kaashandel 
Van Bemmel is elke woensdag van 
10.00 tot 15.00 uur te vinden aan de 
Van Oldenbarneveldweg in Bakkum.
Op www.kaashandelvanbemmel-
woerden.nl is onder meer het 
complete assortiment van het bedrijf 
terug te vinden.

De lekkerste kaas koop je 
gewoon bij Van Bemmel

Mirjam Liefaart (links) en Natasja Veenstra van kaashandel Van Bemmel. Foto: Aart Tóth

Door Raimond Bos

Menig inwoner uit Castricum of 
Bakkum kijkt er elk jaar reikhalzend 
naar uit: de presentatie van het 
nieuwe jaarboek van Oud-Castricum. 
Vaste onderdelen in deze jaarboeken 
zijn de stamboom van een bekende 
familie in Castricum, een overzicht 
van gebeurtenissen die precies een 

eeuw eerder plaatsvonden en een 
chronologisch overzicht van belang-
rijke gebeurtenissen in het afgelopen 
jaar. Daarnaast bevat elke editie een 
schat aan historische informatie op 
velerlei gebied. ,,De spoeling wordt 
wat dunner, maar zolang er historisch 
onderzoek wordt gedaan en zolang 
de verhalen worden verteld en opge-
schreven, blijft er een toekomst voor 

Castricums verleden’’, aldus Hans 
Boot bij de presentatie. Door de 
grote variatie in de gekozen onder-
werpen is het jaarboek voor een zeer 
brede doelgroep aantrekkelijk om te 
lezen. Oudere inwoners zullen onge-
twijfeld persoonlijke herinneringen 
hebben aan burgemeester Smeets, 
maar velen zullen zich ook de vorige 
stolpboerderij herinneren, die op de 
hoek van de Doodweg en de Ooster-
buurt stond. Het pand viel in 1997 
ten prooi aan een brand, maar foto’s 
van het toenmalige pand zijn in het 
jaarboek te vinden. Twee dochters uit 
het gezin Dam dat er destijds 
woonde, waren vrijdag ook van de 
partij.

De Rustende Jager
Voor de sportliefhebbers is het 
smullen van een uitgebreid artikel 
over Atletiekvereniging Castricum, 
waarin het ontstaan wordt belicht en 
diverse atleten en hun prestaties de 
revue passeren. En wie herinnert zich 
nog hotel-restaurant De Rustende 
Jager aan de Dorpsstraat, dat door 
velen liefkozend ‘De Rus’ genoemd 
werd? Het pand moest in 1976 
wijken voor nieuwbouw van de 
Rabobank. Jan Endstra (87) was 
destijds de laatste eigenaar van het 
pand en doet in het nieuwe jaarboek 
zijn verhaal. Zo staat de nieuwe 
editie vol met boeiende verhalen 
over personen, gebeurtenissen en 
locaties in de gemeente Castricum. 
Van de tragische gebeurtenis op het 
strand, waar vier meisjes uit 
Amsterdam in 1939 verdronken in 
zee, tot aan Johannes Vasseur, de 
landbouwer die in de tweede helft 
van de negentiende eeuw werd 

aangesteld als zaakwaarnemer op 
boerderij Johanna’s Hof en vervol-
gens met de noorderzon verdween, 
vermoedelijk nadat hij geld had 
verduisterd. Verder aandacht voor de 
aardbeientelers van weleer, missio-
naris Dirk Schut, de Augustinus-
school, de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland en nog veel meer.

Admiraal
Simon Zuurbier verdiepte zich zoals 
elk jaar in de stamboom van een 
Castricumse familie. Dit keer koos hij 
voor de familie Admiraal, onder meer 
bekend van de slagerij aan de Dorps-
straat, waarmee Cees Admiraal in 
1910 startte. De historie van de 
familie brengt ons terug naar het jaar 
1720. Rond die tijd woonde Jan 
Wouterszoon Admiraal, de stamvader 
van deze familie, in Wijk aan Duin. Hij 
maakte daar ook deel uit van het 
plaatselijke bestuur. Zijn zonen 
Willem en Maarten vestigden zich in 
Egmond en Bakkum. Uit de verdere 
loop van de geschiedenis blijkt dat 
de familie Admiraal rond 1800 deel 
uitmaakte van het gemeentebestuur 
van Bakkum. Omdat de familie nogal 
wijd vertakt is, koos Zuurbier ervoor 
om alleen de familietakken te 
belichten waarvan de opeenvol-
gende generaties in de gemeente 
Castricum bleven wonen.

Zilveren tro�el
Na de presentatie door Hans Boot en 
Arend Bron was het vrijdag tijd om 
het eerste exemplaar o�cieel uit te 
reiken. Voorzitter John Hommes 
overhandigde het boek aan Tienk 
Smeets, waarna zij het woord nam en 
de aanwezigen een openhartig 

inkijkje gaf in het leven van haar 
vader. ,,Als burgemeester was hij 
geen verantwoording verschuldigd 
voor zijn handelen’’, begon ze haar 
verhaal. Ze vertelde hoe ooit de 
plaatselijke ondernemer Roosendaal 
toestemming had gevraagd om de 
jeugd in zijn uitgaansgelegenheid te 
laten swingen. Het was de tijd waarin 
de rock ‘n’ roll zijn intrede deed, maar 
Smeets wilde daar niets van weten. 
,,Er mocht wat hem betreft alleen 
gedanst worden op de klanken van 
piano en viool.’’ En hoewel velen hem 
zagen als de bouwburgemeester, 
omdat Smeets de gemeente 
Castricum door de periode van 
wederopbouw loodste, blijkt hij zelf 
niet bouwkundig onderlegd te zijn 
geweest. ,,Mijn vader bezat geen 
enkele bouwkundige vaardigheid.’’ 
Aan voorzitter Hommes overhan-
digde ze een zilveren tro�el, die haar 
vader op 24 maart 1959 kreeg bij het 
leggen van de eerste steen voor het 
Dr. Leenaershuis aan de Mient.

Jaarboek kopen
Het jaarboek van Oud-Castricum 
verschijnt altijd in een beperkte 
oplage. Het is - zo lang de voorraad 
strekt - verkrijgbaar bij boekhandel 
Laan (Burgemeester Mooijstraat 19) 
en bij Oud-Castricum zelf tijdens de 
openingsuren. Donateurs van de 
organisatie krijgen het jaarboek elk 
jaar automatisch gratis in handen. 
Wie donateur wil worden, doneert 
ten minste 16 euro per jaar (NL54 
INGB 0001851360) en ondersteunt 
hiermee de activiteiten.

Kijk op www.oud-castricum.nl voor 
meer informatie.

Castricum - Vrijdag werd in gebouw De Duynkant het nieuwe jaarboek 
van Oud-Castricum uitgereikt. Redacteur Hans Boot verzorgde een 
presentatie, waarin hij alle onderwerpen uit het jaarboek toelichtte. 
Onder de tientallen aanwezigen bevonden zich diverse gasten die in het 
boek genoemd worden. Zo ook de tachtigjarige mevrouw Tienk Smeets, 
dochter van Corneille Smeets (1903-1978). Hij was van 1945 tot zijn 
pensionering in 1968 burgemeester van Castricum. Niek Kaan verdiepte 
zich voor het 44e jaarboek in de loopbaan van deze burgemeester, die 
veel heeft betekend voor de wederopbouw van Castricum. Smeets’ 
jongste dochter Tienk nam het eerste exemplaar van het jaarboek in 
ontvangst.

Oud-Castricum presenteert 44e jaarboek

Tienk Smeets neemt het eerste exemplaar van het jaarboek in ontvangst uit handen 
van Oud-Castricum-voorzitter John Hommes. Foto: Bos Media Services
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Door Ans Pelzer

Bijna twintig jaar werkte ze als 
docent Geschiedenis op het 
Bonhoe�er College in Castricum. 
Inmiddels is Karen werkzaam bij 
milieudefensie. ,,In mijn vorige 
baan was 

ik met het verleden bezig, nu met 
de toekomst. 
Beiden even zinvol. Klimaat is het 
allerbelangrijkste waaraan we nu 
wat moeten doen. Juist ook voor 
volgende generatie. Dertig �etsers 
maken de overtocht. Vanaf 
Newcastle �etsen we in vier dagen 

naar Glasgow.”

Voorbereiding
Karen: ,,Fietsen is het leukste wat er 
is. De �ets is een mooi stukje tech-
niek en een prachtig duurzaam 
vervoermiddel. Voor mij komen die 
twee dingen nu mooi samen.” Het 
weer is onvoorspelbaar in Schot-
land, dus de �etsers hebben regen-
kleding mee. ,,We slapen low-
budget bij inwoners thuis. Vaker 
hebben mensen wel een ruimte 
maar geen bedden. Dus iedereen 
heeft een matje en een slaapzak 
mee. We praten onderweg met de 
lokale bevolking over klimaatver-
andering en de gevolgen daarvan.”

Spijkers met koppen
Gedurende de twee weken van de 
klimaattop, tussen 31 oktober en 
12 november, laten actievoerders 
vanuit de hele wereld zich horen en 
zien in Glasgow. 
Karen: ,, Je stem laten horen is nu 
heel belangrijk. Er moeten nu spij-
kers met koppen geslagen worden 
met internationale afspraken over 
het klimaat. Ook grote bedrijven 
moeten hun verantwoordelijkheid 
nemen en investeren in duurzaam-
heid. In de straten van Glasgow 
zullen heel veel mensen - vooral 
ook jongeren - staan om de wereld-
leiders tot actie te manen.”

In Glasgow sluiten de �etsers zich 
aan bij een grotere groep. Via de 
site van de Castricummer en in de 
papieren krant volgen we Karen in 
Glasgow.

Castricum - Oud-geschiedenisdocente Karen Faber (57) is zondag samen 
met dertig anderen op de �ets naar de klimaattop in Glasgow 
vertrokken. Om vijf voor twaalf namen ze de boot vanuit IJmuiden. Een 
symbolische tijd. ,,Het klimaat is nu het belangrijkst waaraan we iets 
moeten doen.”

aren fietst met dertig anderen 
naar klimaatto  in lasgow

Karen Faber �etst in vier dagen van Newcastle naar de klimaattop in Glasglow.
Foto: aangeleverd

Het enthousiaste team, bestaande uit 
Rick Martens, Britt Nelis, Annique van 
Andel en Charelle Baltes, heeft jaren-
lange ervaring in deze branche. Ze zijn 
alle vier afkomstig uit de omgeving 
van Castricum en kennen het werkge-
bied door en door. Deze deskundige 
makelaars en adviseurs zijn altijd in 

ontwikkeling en het werk is, naar 
eigen zeggen, nooit saai. De afge-
lopen vijf jaar hebben ze honderden 
klanten naar tevredenheid geholpen 
om hun huis succesvol te verkopen of 
een droomhuis aan te kopen. Trots is 
het team op de gekregen klantbeoor-
delingen op Funda en Google. Alle 

reden voor een feestje!

Alles onder één dak
In vijf jaar is Teer uitgegroeid tot een 
betrouwbare speler in de regio 
Castricum en bieden zij naast begelei-
ding bij verkoop- en aankoop van 
woningen, ook verhuur- en aanhuur-
begeleiding. Daarnaast zijn zij gespe-
cialiseerd in taxaties en onafhankelijk 
hypotheekadvies. Rick en zijn team 
zijn op de hoogte van wat er speelt op 
de lokale woningmarkt in Castricum. 
De sleutelwoorden van Team 
Castricum zijn: enthousiast, eigentijds, 
24/7 bereikbaar, zorgvuldig, vriende-
lijk en deskundig! Laat dit team maar 
schuiven, alles loopt op rolletjes in 
deze vestiging. Hun kracht wordt 
versterkt dankzij de 6 vestigingen, 
daardoor wordt de telefoon altijd 
netjes opgenomen en kunnen er ook 
op zaterdag bezichtigingen worden 
ingepland. Bij Teer kun je alles onder 
één dak kwijt, zo zijn er combideals 
mogelijk met aan- en verkoop maar 
ook met Teer Hypotheken en Teer 
Taxaties.

Aantrekkelijke kortingen
Wie jarig is trakteert en daar kunnen 
zowel nieuwe als bestaande klanten 
van pro�teren. In de maanden 
november en december 2021 biedt 
Teer Castricum een verjaardagmenu 
(zie de advertentie elders in deze 
krant), vol met aantrekkelijke 
kortingen op de diensten die Teer 
aanbiedt. Loop gewoon eens bij Teer 
binnen, of bel op nummer 0251 
745630.

str m  eer is jarig en trakteert
Castricum - Het team van Teer Castricum viert haar eerste lustrum: 
precies vijf jaar werken ze vanuit het makelaarskantoor aan de Dorps-
straat. Onder de rode vlag van Teer helpen zijn hun klanten nog steeds 
met heel veel plezier!

Het team van Teer Castricum. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Graag geef ik een reactie op de ‘Pilot autoluwe Dorpsstraat’ en de inge-
zonden brieven daarover in de krant van 27 oktober 2021. Waar gaat het 
wezenlijk om? Ik zou denken om verkeersveiligheid. En dan vooral voor 
�etsers en winkelende voetgangers. En de Dorpsstraat is al vele jaren 
autoluw ingericht, namelijk als �etsstraat. Best een mooie en goed door-
dachte oplossing, waar eenieder ook al aan gewend is. Het gedrag van de 
autorijders verdient niet altijd een schoonheidsprijs, de dertig kilometer 
wordt nogal eens overschreden. Dus stap één lijkt me: zorgen dat de oplos-
sing die er is al beter functioneert. Of dat nu is met handhaving (eventueel 
camera’s) of door stimuleren van goed rijgedrag.

Stap twee: bij het uitvoeren van een pilot en het maken van beleid is het 
broodnodig draagvlak te creëren met de betrokken omwonenden en de 
weg gebruikers en de ondernemers. Dat is een hele klus. Bij elke oplossing 
voor een probleem luistert het allereerst heel nauw of je echt het echte 
probleem te pakken hebt. Als je uitgangspunt niet goed is, krijg je kromme 
uitkomsten, verzet, frustratie etc. Problemen oplossen, out of het box 
denken, is een vak, een expertise. In samenhang denken is een belangrijke 
vaardigheid die nodig is. Draagvlak creëren is ook een vak apart. Soms zal 
de aanpak niet passen binnen de huidige wetgeving, dat vraagt tijd en 
�exibiliteit.

Het samenvoegen van al deze invalshoeken, dat is de kunst. We hebben in 
ons dorp vele betrokken burgers met veel expertise en gezond verstand. 
De gemeente wil en moet meer samenwerken met de burger. Ik zie mooie 
kansen liggen. In deze tijd, waarin we grote veranderingen kunnen zien 
aankomen op gebied van duurzaamheid en klimaat, zullen we het hard 
nodig hebben om alle krachten te bundelen, vaardigheden aan te leren in 
debat, democratie, circulair denken (lange termijn), samenwerken en meer.

We zullen elkaar nodig hebben om er met elkaar uit te komen en van 
elkaar te leren, terwijl we op weg zijn naar een toekomst met grote 
uitdagingen.

Marleen Heeman, Castricum

Autoluw dorpshart

Regio - De boswachters van PWN 
roepen bezoekers van het Noord-
Hollands Duinreservaat op hun sche-
ma’s aan te passen aan de natuur. Nu 
de wintertijd is ingegaan, wordt het 
op basis van de kloktijd ‘s avonds een 
uur eerder donker. 
Dieren houden zich niet aan klok-
tijden en richten zich volledig naar 
het ritme van de zon. Vooral in de 
schemertijd zijn veel dieren in het 
duingebied actief. Vleermuizen, 
uilen, reeën en vossen komen dan uit 

hun schuilplaats en scharrelen hun 
kostje bij elkaar. Veel van deze dieren 
zijn mensenschuw en schrikken van 
wandelaars en �etsers in het duinge-
bied. Mede daarom is het Noord-
Hollands Duinreservaat tussen zons-
ondergang en zonsopgang voor 
bezoekers verboden gebied. Juist in 
deze tijd van het haar is het belang-
rijk dat de dieren ongestoord naar 
voedsel kunnen zoeken, zodat ze 
voldoende energie voor de winter 
opdoen.

roe  je s hema aan assen 
aan het ritme van de nat r

Castricum - Zondag 7 november 
speelt Theater Terra: Kikker, naar de 
bekende boeken van Max Velthuijs. In 
deze intieme voorstelling (3+) in 
Theater Koningsduyn Geesterhage 
zingt Kikker vanaf 14.30 uur de leukste 
liedjes uit de Kikker-musicals en vertelt 
zelf al zijn avonturen. Kikker kan 
zwemmen en springen als de beste. 
Maar hij kan niet vliegen, zoals Eend. 
En niet lezen, zoals Haas. En geen 
taarten bakken, zoals Varkentje. 
‘Natuurlijk niet’, zei Haas. ‘Want jij bent 
een kikker! En wij houden van je zoals 
je bent.’ 

Ga naar www.geesterhage.nl voor 
kaarten en info.

ikker ingt en leest voor

Castricum - Op dinsdag 16 
november verzorgt Anne van den 
Dool een lezing in de bibliotheek in 
Castricum over haar boek 
Vluchthaven. 
Deze roman gaat over haar Indonesi-
sche stiefopa, die zijn jeugd door-
bracht in een jappenkamp. Na zijn 
overlijden rees de vraag: hoe 
gelukkig was deze zwijgende man? 
Tijdens deze lezing vertelt Anne over 

het schrijfproces, waarin ze op zoek 
ging naar het antwoord op deze en 
andere vragen. De lezing vindt plaats 
op dinsdag 16 november van 19.30 
tot 21.30 uur in de bibliotheek in 
Castricum. De toegangsprijs 
bedraagt 5 euro en via www.bknw.
nl/agenda kunnen bezoekers zich 
aanmelden. Deze lezing is georgani-
seerd in het kader van de leescam-
pagne Nederland Leest.

e ing l hthaven’ in bibliotheek

De voorstelling ‘Kikker’. 
Foto: Theater Terra
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Toen anderhalf jaar geleden ons land 
grotendeels op slot ging om de 
verspreiding van het coronavirus te 
beperken, kwam de horecabranche 
grotendeels stil te liggen. Veel 
mensen kozen daarom voor een carri-
èreswitch en keerden de horecasector 
de rug toe. Een bijkomend probleem 
is dat ook de opleidingen stil vielen, 
omdat er nauwelijks nog stage-
plekken beschikbaar waren. 
Redmeijer: ,,Dat verklaart weliswaar 
voor een deel het huidige personeels-
tekort in onze branche, maar voor het 
grootste gedeelte kan ik dat tekort 
niet verklaren. Werken in de horeca is 
ontzettend leuk en heel veelzijdig. 
Men heeft alleen vaak een heel 
verkeerd beeld van het werk. Vaak 
wordt gedacht dat het zwaar is en 
onderbetaald wordt. Dat laatste valt 

wel mee en bovendien is het werk 
waar je heel blij van wordt. Niet 
iedereen is er geschikt voor, maar het 
is wel heel gevarieerd werk.’’

Bij Huize Koningsbosch werd al 
langere tijd gewerkt met een examen, 
dat afgelegd moest worden door 
medewerkers bij interne verschui-
vingen van functie. Iemand die 
bijvoorbeeld enige tijd in de spoel-
keuken had gewerkt en een baan in 
de bediening ambieerde, moest eerst 
een proeve van bekwaamheid 
a�eggen. Iets dergelijks gaat men nu 
gebruiken voor de eigen opleiding, 
die door het vaste team van het 
bedrijf zal worden verzorgd. ,,Het is 
echt onze intentie om mensen voor 
langere tijd aan ons te verbinden. In 
Frankrijk kom je kelners tegen die 
soms al dertig of veertig jaar voor een 
bedrijf werken en daar ligt de kwali-
teit van het vak ook hoger. In Neder-
land wordt altijd heel erg naar de prijs 
gekeken, terwijl je eigenlijk zou 
moeten bedenken dat je voor een 
fantastische avond met lekker eten en 
een goede bediening best een paar 
euro meer over mag hebben.’’

Belangstelling voor de opleiding? 
Bekijk de advertentie elders in deze 
krant of neem via www.huizekonings-
bosch.nl rechtstreeks contact op.

Bakkum - Huize Koningsbosch is een erkend leerbedrijf en gaat nu ook 
eigen opleidingen aanbieden om geselecteerde kandidaten op te leiden 
tot medewerker voor de frontdesk of het restaurant. Tijdens de kosteloze 
opleiding ontvang je zelfs een salaris. Het viersterrenhotel wil uitmun-
tende ‘leerlingen’ een vast contract aanbieden, maar ook het werken in 
de horecabranche een beter imago geven. Hoteleigenaar Rob Redmeijer: 
,,Werken in een restaurant wordt in ons land vaak gezien als leuk 
bijbaantje voor studenten, maar wat ons betreft is het een echt vak, dat 
ook als zodanig gewaardeerd moet worden. Wij mikken bewust op een 
meerjarige verbintenis met onze medewerkers. Leerlingen die niet door 
ons worden aangenomen hebben met de opleiding in ieder geval een 
mooie referentie op hun CV en een stapje vóór bij toekomstige 
sollicitaties.’’

Huize Koningsbosch start eigen 
opleiding voor nieuw personeel

Een restaurantmedewerker met de 
kaaswagen. Foto: aangeleverd

Castricum - Het eerste jaar met een 
nieuw afvalbeleid en variabele afval-
sto�enhe�ng zit er bijna op. De 
belangrijkste conclusie luidt dat het  
merendeel van de huishoudens over 
2021 minder afvalsto�enhe�ng 
betaalt dan over 2020. Wethouder 
Paul Slettenhaar is trots: ,,De inwo-
ners hebben het fantastisch gedaan. 
Ik hoor van mensen dat ze zien dat ze 
veel minder restafval overhouden en 
dat ze verbaasd zijn dat ze hun 
container tot nu toe nog maar zes 
keer aan de weg hebben hoeven 
zetten. Scheiden loont en zorgt 
aantoonbaar voor minder restafval.’’

Streven net niet gehaald
De gemeente mikte op een gemid-

delde van 100 kilo restafval per 
inwoner over heel 2021. Op basis van 
de huidige cijfers lijkt het erop dat dit 
streven net niet is gehaald. Castricum 
komt uit op 102,6 kilo en dat is een 
afname van 43 procent ten opzichte 
van het jaar ervoor. Paul Slettenhaar: 
,,Het pmd-afval is met 100 procent 
toegenomen. De kwaliteit van het 
opgehaalde pmd is uitstekend, want 
ons pmd is tot nu toe nog nooit afge-
keurd. Daarmee behoren we tot de 
top van Nederland.’’ Ook het 
scheiden van gft-afval loopt goed, al 
klagen inwoners hierbij wel over te 
volle containers en overlast van 
maden en vliegen. De gemeente 
onderzoekt de mogelijkheden voor 
het aanpassen van het beleid op dit 

punt, maar houdt ook de kosten 
daarvan kritisch in de gaten.

Tarieven 2022
Zoals het er nu naar uitziet stijgt het 
vaste deel van de afvalsto�enhe�ng 
in 2022 met 3 procent. De variabele 
tarieven voor het legen van een 
restafalcontainer en de inworp in een 
ondergrondse container blijven 
hetzelfde. Ook: een tweede gft-
container blijft gratis. Vanaf 2022 
moet men wel betalen voor een 
derde gft-container of een tweede 
restafvalcontainer.
,,We willen naar 30 kilo restafval per 
persoon per jaar en wie bovenge-
middeld meer afval heeft, moet meer 
betalen.’’ 

Merendeel Castricummers betaalt nu 
minder afvalstoffenheffing dan vorig jaar

Een uitgebreid kennismakingspro-
gramma op PCC Heiloo maakt dat 
klassen snel een hechte eenheid 
vormen, waarvan alle leerlingen deel 
uitmaken. Directeur Rob Baltus: ,,Die 
eerste dagen maken we ze wegwijs 
in het schoolgebouw, het lesrooster 
en de studieplanner. Pas daarna 
starten de gewone lessen en richting 
de herfstvakantie hebben de klassen 
zich dan echt ‘gevormd’. Dan sluiten 
we de introductieperiode af met een 
feestelijke survival-dag bij de 
Hoornse Vaart in Alkmaar.’’  
De uitgebreide introductieperiode 
vond Rechelle (12 jaar, Alkmaar) heel 
geslaagd. Al snel voelde ze zich hele-
maal thuis op de school: ,,PCC Heiloo 
is niet een grote school, er zitten 

alleen kinderen uit de eerste en 
tweede klas, dus we kennen elkaar 
allemaal wel. Dat geldt ook voor de 
mensen die hier werken.’’ Van de fees-
telijke afsluiting heeft ze genoten: 
,,Dat was echt heel leuk! We hebben 
opdrachten gedaan in groepjes, 
bijvoorbeeld een klimparcours boven 
de modder, daar viel je soms bijna in. 
Een paar jongens uit onze klas 
sprongen gewoon in het water! We 
hebben erg gelachen!’’

Vanaf de herfstvakantie is het dan 
echt ‘business as usual’ voor de brug-
klassers van PCC Heiloo. Geen 
probleem voor Rechelle: ,,Het gaat 
hartstikke goed, ook met mijn 
cijfers!’’

Rechelle: ,,We kennen elkaar 
eigenlijk gewoon allemaal!’’
Heiloo - Op PCC Heiloo is de introductieperiode voor brugklassers recent 
afgesloten. Een laatste dag met uitdagende gezamenlijke opdrachten, 
prachtig weer en vooral veel water en modder vormde de feestelijke 
afsluiting.

Rechelle (12) vond de introductieperiode zeer geslaagd. Foto: PCC Heiloo

LEZERSPOST

Manoux (13) laat met deze mooie herfsttekening zien, dat we zuinig 
moeten zijn met de natuur. De paddenstoel en de boom geven een 
schuilplek aan vele vormen van leven. Deze unieke tekening spreekt voor 
zich, als je er goed naar kijkt. Foto: aangeleverd

Marion de Jonge

Zuinig zijn met de natuur!

Mensen die bij Linda komen zijn 
weg van hun gevoel. Hun leven 
kent tegenslag, er zijn strubbe-
lingen in het gezin, ze houden (te) 
veel ballen hoog en als je hen de 
vraag stelt ‘Wat wil jij’, dan hebben 
ze daar vaak geen antwoord op. Ze 
lijken zichzelf te zijn kwijt geraakt. 
Dit maakt dat ze onrust en span-
ning ervaren of andere mentale, en 
wellicht zelfs fysieke, klachten 
hebben. 

Linda Kok: ,,In mijn praktijk gaan we 
samen kijken naar de kern van hun 
probleem, zodat het bij de wortel 

aangepakt kan worden. We kijken 
naar oude patronen en overlevings-
mechanismes. Wat heb je van huis 
uit meegekregen, wat belemmert je 
en staat je in de weg? Door zich hier 
bewust van te worden hebben ze 
de keuze om het anders te gaan 
doen en zich er vooral anders bij te 
gaan voelen. 
Vanuit rust, ontspanning en met 
meer zelfvertrouwen ‘in control’ en 
vooral in verbinding kunnen zijn 
met zichzelf!’’ 

Meer weten? Kijk op www.boerde-
rijcoaching.nl of bel: 06 20014857.

Akersloot - Linda Kok, eigenaar van Boerderijcoaching, opende zaterdag 
de deur van haar nieuwe praktijk. Ze vertelt: ,,Met mijn kennis als syste-
misch coach, de rust en de ruimte van de boerderij breng ik mensen weer 
in verbinding met hun gevoel.’’

Weer in verbinding met je gevoel

Linda Kok opent haar praktijk 
Boerderijcoaching. Foto: aangeleverd
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Door Hans Boot

Erik de Boer werd in 1967 geboren 
in Alkmaar en daar op zijn 
zestiende banketbakker. Hij hield 
van het vak, maar het onderwijs 
lonkte ook, zoals hij vertelt: ,,Toen ik 
23 was begon ik als docent brood- 
en banketbakker op de LTS in mijn 
woonplaats. Na tien jaar werd ik 
teamleider van een vmbo-opleiding 
Zorg en Welzijn in Alkmaar en later 
in Zaandam. Vier jaar geleden 
maakte ik een uitstapje naar Leiden 
en gaf leiding aan het Beroepscol-
lege Leystede. Ik woon alweer 
enige tijd in Wormerveer, dus de 
werkafstand is een stuk kleiner 
geworden.”

Mooie kans
In Leiden zorgde De Boer voor de 
nodige verbeteringen: ,,De VMBO-
school had een zodanig imagopro-
bleem dat het aantal leerlingen 
terugliep. Er werd alleen op de 
traditionele manier les gegeven en 
het docententeam moest worden 
meegenomen in de nieuwste 
ontwikkelingen op onderwijsge-
bied. Ik heb mij toen sterk gemaakt 
voor een nieuw schoolgebouw, dat 
in november 2020 werd opgeleverd 
en ruim 200 nieuwe aanmeldingen 
meer opleverde dan normaal. 
Eigenlijk was ik niet op zoek naar 
een nieuwe baan, maar ik zag de 
vrijgekomen vacature bij het 
Clusius toch als een mooie kans. 
Het college is immers een begrip in 
deze omgeving.”

Predicaat
Op de vraag of er vergelijkingen 
zijn tussen de beide scholen, luidt 
het antwoord: ,,Het VMBO kent in 
totaal tien pro�elen. In Leiden was 
het onderwijs meer gericht op tech-
niek, horeca en zorg en welzijn en 
hier gaat het voor een groot deel 
om groen. Het grote verschil zit dus 
in het praktijkgedeelte, maar de 
overige lessen zijn over ’t algemeen 
hetzelfde. De focus ligt overigens 
de komende tijd op groene tech-

niek en technologie.” De nieuwe 
directeur ziet ook graag dat het 
predicaat ‘Excellente School’ wordt 
gehandhaafd: ,,Er is een jury langs 
geweest die dat moet bepalen. De 
uitslag wordt begin januari bekend 
gemaakt.

Fijn team
Evenals zijn voorganger Patricia 
Bleeker maakt De Boer zich totaal 
geen zorgen om terugloop van 
leerlingen of vergrijzing van perso-
neel: ,,We doen het goed. Het aantal 
leerlingen neemt alleen maar toe 
en veroorzaakt een huisvestings-
probleem. Ik ben er trots op dat het 
gelukt is om de formatie van het 
team rond te krijgen door veertien 
nieuwe leerkrachten aan te nemen. 
Daaronder zijn veel jongeren en 
starters. Het is een �jn team om 
mee samen te werken, want 
iedereen heeft hart voor de leer-
lingen. Het pedagogisch klimaat is 
fantastisch maar dat betekent niet 
dat er in de komende jaren niet 
vernieuwd kan worden.”

‘Gezond en happy’
Een van de uitdagingen van De 
Boer betreft de toevoeging van 
lessen in duurzaamheid: ,,Ik denk 
daarbij aan de bewustwording van 
een aantal zaken. Zo is het belang-
rijk dat de leerlingen zich afvragen 
hoe en waar hun kleren worden 
gemaakt. Ook omgaan met geld en

voeding hoort hierbij. We moeten 
bijvoorbeeld, ook in onze kantine, 
terug in aanbod van voorverpakte 
materialen. ‘Gezond en happy’ zijn 
belangrijke thema’s geworden en 
ook als groene school kunnen we 
daar mijns inziens veel meer aan 
doen.”

Tot slot voegt de nieuwe directeur 
daaraan toe: ,,Ik zie het ook als 
grote uitdaging om het groene 
onderwijs in de komende tijd te 
verbeteren en te laten aansluiten 
bij de huidige ontwikkelingen in de 
wereld.”

Castricum - Nadat Patricia Bleeker in juli van dit jaar als directeur 
afscheid nam van het Clusius College, werd zij per 1 augustus opgevolgd 
door Erik de Boer die vier jaar leiding gaf aan het Beroepscollege 
Leystede in Leiden. Na drie maanden voelt hij zich al aardig thuis in de 
‘Excellente School’ aan de Oranjelaan.

Nieuwe directeur voelt zich op 
zijn plek in het Clusius College

Erik de Boer bij een kweekkast met assimilatielampen. Foto: Hans Boot

Het pand werd eerst ingrijpend 
verbouwd. De winkel kreeg brede 
gangpaden en ruim opgezette afde-
lingen. De blikvanger is het grote 

versplein met keuze uit een enorm 
aanbod verse producten. Ook staan 
er zelfscankassa’s in de winkel. 
,,Natuurlijk hebben we veel geliefde 

DEEN-producten meegenomen, 
zoals de kno�ooksaus, het brood van 
bakkerij Pater en de bloemen- en 
plantenafdeling. En uiteraard de 
bekende, gemoedelijke sfeer. 
Het is in onze Albert Heijn net zo 
gezellig”, aldus de supermarktma-
nager. Erik Julien en zijn team 
nodigen iedereen uit om langs te 
komen.

Akersloot - Gisteren is op de locatie van DEEN aan de Raadhuisstraat 3 
een vestiging van Albert Heijn geopend. De winkel heeft het aller-
nieuwste concept, met veel aandacht voor vers, gemak en digitale inno-
vaties. Albert Heijn Akersloot voelt meteen al vertrouwd aan, want je 
komt alle medewerkers uit de oude winkel weer tegen.

Vertrouwd winkelteam in gloed-
nieuwe Albert Heijn Akersloot

Het team van Albert Heijn Akersloot. Foto: Pieter Hulleman / Albert Heijn

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Als echtgenoten, geregistreerde partners of samen-
levers uit elkaar gaan, kunnen problemen ontstaan 
over de vraag hoe bitcoins en andere cryptocur-
rency moeten worden verdeeld. Vragen die daarbij 
een rol kunnen spelen zijn wat de omvang is en 
tegen welke waarde de bitcoins en andere crypto-
currency moeten worden verdeeld. Bovendien 
moet eerst worden vastgesteld of de bitcoins en 
andere cryptocurrency überhaupt wel tot het 
gemeenschappelijke vermogen behoren van de 
partijen. 

Gemeenschappelijk vermogen
Het gemeenschappelijk vermogen is doorgaans het 
vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregi-
streerd partnerschap is opgebouwd, voor zover er 
geen afwijkende afspraken zijn gemaakt. Bij samen-
levers kan ook een gemeenschappelijk vermogen 
ontstaan. 

Omvang
De omvang van het te verdelen vermogen wordt 
bepaald door de ‘peildatum’. Dit is de datum die 
bepaalt wat er aan vermogensbestanddelen is en 
hoeveel daarvan zijn. De peildatum is bij bitcoins en 
andere cryptocurrency enorm belangrijk, omdat de 
omvang kan verschillen doordat ermee wordt 
gehandeld in de markt.

Waarde
De waarde van het te verdelen vermogen wordt ook 

bepaald door een peildatum. Dit is doorgaans de 
datum van de feitelijke verdeling. In de rechtspraak 
is dat de datum waarop de rechter een uitspraak 
doet over de verdeling. Bij bitcoins en andere cryp-
tocurrency kan ook dit enorme gevolgen hebben, 
omdat de waarde behoorlijk kan stijgen en dalen.   

Oplossing
Een oplossing rondom de verdeling van bitcoins en 
andere cryptocurrency kan zijn het maken van 
goede afspraken, waarbij dus rekening moet 
worden gehouden met de peildatum voor de 
omvang en waardering. En als dat niet mocht 
lukken, zal in een procedure over de verdeling 
moeten worden gedebatteerd. Daarbij zijn strategie 
en kennis over dit onderwerp van cruciaal belang. 

Neem voor vragen over dit onderwerp contact op 
met Mitchel Schildwacht of Raquella Bottenheft via 
0255 – 547 800 of m.schildwacht@tanger.nl / r.
bottenheft@tanger.nl 

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Verdeling bitcoins en andere 
cryptocurrency bij echtscheiding 
of verbreking samenleving





16 inderegio.nl • 3 november 2021NIEUWS

LEZERSPOST

In het begin van het coronavirus ontvingen wij een prachtige tekening 
met de wensen voor een goede gezondheid van Ari en Julia. Maar wie 
waren Ari en Julia? Een oproep in de Castricummer bracht uitkomst. Twee 
meisje van 8 jaar, woonachtig in Bakkum en Castricum, hadden oudere 
mensen in deze moeilijke tijd verrast met een tekening. Een heel lief 
gebaar. Tijdens de latere ontmoetingen met de meisjes werd de afspraak 
gemaakt om te zijner tijd samen pannenkoeken te gaan eten. Nu ook de 
horeca wat meer open is gegaan kon dit uitje plaatsvinden. Recentelijk 
werd in een gezellige sfeer in Johanna’s Hof genoten van de heerlijke 
pannenkoeken met een toetje na.
Zo is door een tekening een bijzondere vriendschap tussen jong en oud 
ontstaan.

Kor Boven, Castricum

Een tekening
Het echtpaar Boven aan tafel met Ari en Julia. Foto: Stephanie de Jager

Door Henk de Reus

Aanleiding tentoonstelling
Initiator van deze tentoonstelling is 
Yvonne Donker. Zij is als bestuurslid 
aan Stichting Oud Limmen 
verbonden. Yvonne heeft de 
tentoonstelling ingericht. Bij afwe-
zigheid van Yvonne vertelt Menno 
Haga hoe men tot het idee van een 
tentoonstelling is gekomen. ,,We 
hebben ons beperkt tot de vaste 
burgemeesters die vanaf 1822 tot 
2002 door de Kroon zijn benoemd. 
Jhr. Mr. G.C. Fontein Verschuir (1852-
1854), De heer P.L Wentholt (1854-
1883) en mr. H.F. de Wildt (1883-
1896) waren tevens burgemeester 
van Heiloo.

De eerste burgemeester was Jacob 
Weldijk (1822-1834), de laatste 
burgemeester was E.J.Th. M. 
Huisman (1990-2000). De waarne-
mend burgemeesters, zoals Nico 
Schoof en burgemeester van Henk 
van ’t Kaar zijn niet in de tentoon-
stelling meegenomen. Alles wat uit 
de burgemeestersperiode aan mate-

riaal bewaard is gebleven staat hier 
uitgesteld, zoals foto’s van de burge-
meesters, hun ambtswoning en het 
galakostuum met steek dat zij bij 
o�ciële gelegenheden droegen. De 
langstzittende burgemeester J.J. 
Nieuwenhuijsen (1912-1950) draagt 

dit op een foto in het jaar dat hij 
werd aangesteld. Het originele 
kostuum met ambtsketen en steek 
hangt in een van de vitrinekasten.”

Ook maken verschillende docu-
menten deel uit van de tentoonstel-
ling, zoals ‘Het regelement op het 
bestuur ten Platten Lande van 1825’ 
en een dagboek van veldwachter 
Krom, waarin deze vanaf 1921 de 
dagelijkse beslommeringen in het 
dorp Limmen beschreef.
Statuur
De statuur van het ambt veranderde 
in de loop van de tijd. Daar waar 
bestuurders tegenwoordig weleens 
via social media worden bedreigd 
stonden burgervaders vroeger op 
een voetstuk. Ton Stuifbergen herin-
nert zich nog goed dat hij zestien 
jaar was en in het weekend in de 
bakkerij van zijn oom (Henk van der 
Eem) in de Limmerbuurt werkte. 
Burgemeester Bosma zwaaide in die 
tijd nog de scepter. ,,Mijn oma 
Grietje van der Eem en m’n tante 
Frieda van der Eem Wulp hielpen in 
het weekend in de winkel. In de 
grote woonkeuken werden de 
bestellingen klaargezet. Als de echt-
genote van burgemeester Bosma in 
de winkel kwam ging het vieze 
schort even af en snelden beiden 
met opgestoken vaan op mevrouw 
Bosma af alsof het de koningin zelf 
was. 
In tegenstelling tot de andere bezoe-
kers van de winkel werd ze met alle 
egards behandeld. Het leek wel alsof 
ze een kaartje van bekwaamheid 
wilden afgeven dat het brood of de 
koek toch vooral goed was. Gek 
eigenlijk, want de bestelling was 
vaak niet zo groot. Als een groot 
gezin langs kwam viel er veel meer 
te verdienen.”

Bezoektijden
Op 2 november bezoekt het college 
de tentoonstelling. Daarna is deze 
tot nader orde elke maandag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 uur 
tot 21.00 uur voor het publiek 
geopend in De Oude School, 
Schoolweg 3 in Limmen.

Limmen - Op 1 januari 2022 is het precies twintig jaar geleden dat de 
vroegere gemeente Limmen ophield te bestaan. Vanaf deze datum valt 
zij onder de gemeente Castricum. Stichting Oud Limmen bedacht dat dit 
een geschikt moment is om een tentoonstelling te organiseren waarbij 
de bekendste Limmense burgemeesters onder de aandacht worden 
gebracht.

Tentoonstelling Oud-Limmen:
‘De burgemeesters van Limmen’

Overzichtsfoto van de tentoonstelling ‘De burgemeesters van Limmen’ met 
authentiek materiaal, zoals het gala-uniform dat bij deftige gelegenheden werd 
gedragen. Foto: Henk de Reus

Burgemeester J.J. Nieuwenhuijsen kort 
na zijn aanstelling in 1912 in 
galakostuum en met ambtsketen. 
Foto: Stichting Oud Limmen

Dit nieuwe centreersysteem stelt 
Harry Bergman in staat om beter dan 
ooit te voren de brillenglazen van 
klanten uiterst nauwkeurig te positi-
oneren in het montuur. Brildragers 
kennen als geen ander het voordeel 
van met bril met optimaal draagcom-
fort én een zo goed mogelijk 
gezichtsvermogen. Dat kan alleen 
met een perfect passend montuur en 
met brillenglazen die nauwkeurig 
gepositioneerd zijn. Zelfs de aller-
kleinste meetafwijkingen leiden al 
snel tot minder prettig kijken en 
kunnen oorzaak zijn van hoofdpijn, 
vermoeidheid en een pijnlijke nek.
VisuReal is een video-centreersys-
teem dat gebruik maakt van de 

meest recente softwaretechnologie 
die de opticien in staat stelt om een 
meetprecisie te bereiken tot op de 
tiende millimeter. Dankzij deze onge-
evenaarde nauwkeurigheid verhoogt 
VisuReal de kwaliteit van het zicht en 
het draagcomfort van de bril enorm. 
Het VisuReal centreersysteem biedt 
nog meer mogelijkheden. Het toont 
perfecte afbeeldingen en geeft een 
bijzonder helder overzicht van de 
verschillende mogelijkheden die de 
klant heeft op het vlak van brillen-
glazen. Een extra troef is dat het 
meetinstrument afbeeldingen kan 
maken tijdens het passen van 
monturen, wat voor mensen met 
slecht zicht een uitkomst is.

Comfortabel en beter zien 
dankzij de nieuwste technologie
Castricum - Als toonaangevend opticien is Harry Bergman permanent op 
zoek naar de meest e�ciënte technologieën die een bijdrage leveren aan 
het verbeteren en optimaliseren van het zicht. Daarom is hij er trots op 
om het nieuwste neusje van de zalm in de wereld van de video-centreer-
systemen voor te stellen: de VisuReal Master.

Optimaal draagcomfort en een zo goed mogelijk gezichtsvermogen dankzij 
VisuReal. Foto: aangeleverd

Castricum - Ter ere van de herope-
ning van de vernieuwde Wereld-
winkel aan de Smeetslaan was er 
een prijsvraag: raad het gewicht van 

het grote houten nijlpaard in de 
etalage en win een prachtig klein 
exemplaar! Afgelopen zaterdag 
werd de prijs uitgereikt aan Hanneke 

Wijte, die met haar gezin naar de 
winkel kwam. Van de 59 mensen die 
geraden hebben, zat zij er het 
dichtste bij met 13,2 kilogram, want 
het juiste gewicht was 13,4 kilo-
gram. De familie is heel blij met de 
prijs! Alle vrijwilligers, maar ook alle 
klanten, genieten van de nieuwe 
opgeknapte Wereldwinkel. Er is 
beduidend meer loopruimte en alle 
producten komen veel mooier uit. 
Voor de winter zijn er gebreide 
handschoenen uit Nepal, waarbij je 
vingers vrij zijn. Super handig voor 
het gebruik op je mobiele telefoon. 
Ook de kerststerren hangen weer in 
de etalage en er komt steeds meer 
kerst in de winkel. Vaak zijn dit ook 
leuke cadeautjes voor de Sint. Wilt u 
alvast inspiratie voor een fairtrade 
kerstpakket? In de winkel staan al 
een paar leuke kerstpakketten klaar! 

Volg Wereldwinkel Castricum via 
Facebook en Instagram voor het 
laatste nieuws.

Prijsuitreiking in Wereldwinkel

De winnaars namen zaterdag hun prijs in ontvangst. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. vogel met zeer snelle vleugelslag; 7. zang-
vogeltje; 12. oude lap; 13. zuiver gewicht; 14. mollengang;
15. laagtij; 17. op het kantje; 19. vensterglas; 21. Verenigde
Naties (afk.); 22. bergpapegaai; 24. zangvogeltje; 27. onder-
richt; 28. windrichting; 30. ontvlekkingsmiddel; 31. ordinaire
vrouw; 32. violist uit Maastricht; 33. dierengeluid; 35. stekeli-
ge plant; 37. op grote afstand; 38. netjes en schoon; 41.
groef in papier of karton; 42. binnenste van een ei; 44. ver-
velend persoon (Frans); 46. plaats in Italië; 47. wortel; 48.
visetend vogeltje; 49. vogelverblijf; 50. doopbekken; 52. lam-
geslagen en weerloos; 54. op een later tijdstip; 56. dieren-
mond; 58. onvriendelijk en knorrig; 61. zangstem; 62.
begroeid met haar; 64. landcode van Malie; 65 azijn; 67. reu-
zenslang; 68. roem; 70. boomvrucht; 72. cilinder; 73. volière-
vogel; 76. ontkenning; 77. westerlengte (afk.); 78. zeer open
asfaltbeton (afk.); 79. hoop rommel; 81. lidwoord; 82. schrijf-
gerei; 83. dopheide; 84. Amerikaanse geheime dienst (afk.);
86. paardenruif; 87. plek uit de zon.

Verticaal 1. vogelsoort; 2. laatstleden (afk.); 3. elektrisch
geladen deeltje; 4. leeshulpmiddel; 5. niet uitwonend; 6.
waterkering; 7. graanzaadje; 8. jongensnaam; 9. van huis
weg; 10. bekende Nederlandse motorrace; 11. uilensoort;
16. bontgekleurde papegaai; 18. hoofddeksel; 20. nachtroof-
vogel; 21. bezit van een boer; 23. oud-Griekse stad; 25. mel-
klier; 26. nobel; 27. oud Italiaans betaalmiddel; 29. roofvogel;
32. steltloper; 34. kolenemmer; 36. Oostenrijker; 37. schuur-
middelmerk; 39. muggenlarve; 40. spottend lachje; 42. godin
van de storm; 43. partij in een rechtsgeding; 45. Europeaan;
46. vertragingstoestel; 51. wijnmaand (afk.); 53. Rotterdam-
se tramwegmij (afk.); 54. roofvogel; 55. spoorstaaf; 56. staaf
van goud; 57. plaats in Oekraïne; 59. bolgewas (mv.); 60.
bekende vogelsoort; 62. oneffenheid; 63. gelaatsuitdrukking;
66. roeipen; 67. Beatrix (afk.); 69. een zekere; 71. plechtige
belofte; 73. begrensd gebied; 74. jongensnaam; 75. korte
droge hoest; 78. duw of por; 80. Koreaans automerk; 82.
naschrift (Lat. afk.): 85. anno domini (afk.).

Het einde van het jaar nadert en de gebakkraam van John van Dam 
staat inmiddels weer bij winkelcentrum Geesterduin. Want wat zijn 
de donkere dagen in de tijd van het jaar zonder een lekkere oliebol? 
Maak het thuis gezellig en zet een schaal oliebollen op tafel!

Natuurlijk zijn ook de appelbollen (met of zonder rozijnen) en 
diverse luxe specialiteiten, zoals de Berlinerbol, rumrozijnenbol, 

gemberbol, kersenbol, bananenbol, chocoladebol, amandelspijsbol 
en voor de liefhebbers van hartige hapjes de hamkaasbol weer 
volop verkrijgbaar. 

Trek gekregen? Snel even langs bij John van Dam! Deze week 
verloten we onder de inzenders van de juiste oplossing van de 
puzzel twee maal tien oliebollen. (Foto aangeleverd)

Puzzel mee en win tien oliebollen 
van Gebakkraam John van Dam

Mail de oplossing voor maandag 8 november naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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Castricum - Vorige week is wiel-
renner Yanne Dorenbos afgereisd 
naar Israël voor UCI class 
2-wedstrijden in de Sylvan Adams 
National Velodrome. Dorenbos, die 
begin dit jaar de overstap heeft 
gemaakt naar Rennersclub Jan van 
Arckel in Zuid-Holland, kon samen 

met ploegmakker Noël Luijten op 
uitnodiging van de Israëlische orga-
nisatie deze internationale 
wedstrijden rijden.
Met een behaaglijk temperatuur van 
rond de dertig graden op de half-
open baan reed de Castricummer 
een scratch van 60 ronden (vijftien 

kilometer) en een puntenkoers van 
120 ronden. Na een val in de scratch 
behaalde hij toch nog een tweede 
plek. In de puntenkoers zette hij het 
peloton op vier ronden achterstand 
en won hij glansrijk. Hierbij scoorde 
hij bijna de maximale score aan UCI-
punten die nodig zijn om later 
wereldbekerwedstrijden te mogen 
rijden.

Prachtige resultaten zijn het in zijn 
eerste baanwedstrijden nadat hij in 
september 2019 geblesseerd raakte. 
Pas sinds januari van dit jaar kan hij 
weer volop trainen. Op de weg heeft 
hij deze zomer al mooie resultaten 
gehaald, zoals een tweede plaats in 
een klimwedstrijd in het Vlaamse 
Iddergem en 12e op NK tijdrijden als 
eerste clubrenner. Yanne zal samen 
met Noël verder nog de 6-daagse 
van Gent rijden, de 4-daagse in 
Genève en de 6-daagse van 
Rotterdam. Rondom Kerst zijn de 
nationale kampioenschappen in o.a. 
het Sportpaleis in Alkmaar.

Yanne Dorenbos wint in Tel Aviv

Castricummer Yanne Dorenbos op de hoogste trede van het erepodium in Tel Aviv. 
Foto: aangeleverd

Bakkum - Hoofdtrainer Geert 
Koeman en parkbeheerder Hans 
Gielink vierden dit jaar beiden hun 
40-jarig jubileum bij TC Bakkum. 
Zondag 25 oktober zijn ze tijdens 
een receptie op de club in het 
zonnetje gezet. 
Geert Koeman zet zich al jaren in als 

trainer en later hoofdtrainer van TC 
Bakkum. In deze rol is hij mede 
verantwoordelijk voor de successen 
die TC Bakkum heeft behaald in het 
competitietennis. Hans verzorgt al 
veertig jaar de banen en het park van 
TC Bakkum en is verantwoordelijk 
voor de kantine.

Geert en Hans vieren 40-jarig 
jubileum bij TC Bakkum

Geert Koeman (links) en Hans Gielink. Foto: aangeleverd
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Limmen - Op zondag 7 november is, 
onder voorbehoud van aange-
scherpte coronamaatregelen, de 
legendarische Castricumse formatie 
The Frogs Ltd weer te zien en te 
beluisteren in de Heeren van 
Limmen. In de jaren 60 genoot deze 
band landelijke bekendheid door 
hun succesvolle eerste single ‘The 
man on the cloud/Playgirl’ en de 
daaruit voortvloeiende vele optre-
dens. De muziek, die deze middag zal 

klinken, dateert voor een groot 
gedeelte uit de roemruchte jaren 60 
en 70 met nummers van de Beatles, 
Stones, Byrds, Bob Dylan, Sandy 
Coast etc. Elk optreden van The Frogs 
staat garant voor een gezellig, 
sfeervol en luisterrijk muziekevent 
dat een feest van herkenning is. 
Iedereen is dus op 7 november vanaf 
16.00 uur van harte welkom in de 
Heeren van Limmen aan de  Dussel-
dorperweg 103. De entree is gratis.

Frogs terug in Heeren van Limmen

The Frogs met van links naar rechts achter: Dave van der Schaaf en Jaap Neele; voor: 
Jean Hanck en Cor Boot. Foto: aangeleverd

Grote en kleine kinderen, maar ook 
ouders, opa’s en oma’s kunnen zich 
langs de kade opstellen om Sinterklaas 
en zijn gevolg welkom te heten. Het 
organiserende comité heeft hierover 
overleg gehad met de gemeente 
Castricum. Na een oproep via Facebook 
hebben zich veel vrijwilligers gemeld 
die gaan assisteren bij de intocht, de 

optocht en in sporthal De Enterij.
a het o�ciële welkom door burge-
meester Toon Mans rond 14.00 uur 
volgt een korte optocht, met Harmonie 
Excelsior, door het dorp. Het feest 
wordt daarna voortgezet in sporthal 
De Enterij, dat zal zijn vanaf ongeveer 
15.00 à 15.15 uur. Daar zal de Grote 
Pietenband zorgen voor een groot en 

feestelijk spektakel. Er zullen ook 
dansers zijn die hun kunsten gaan 
vertonen. Iedereen is welkom, maar 
kom echter wel op tijd! Het feest zal 
daar nog ongeveer een uur gaan 
duren. Toegang tot de sporthal op 
basis van het coronatoegangsbewijs. 
Na controle krijgt elke bezoeker een 
polsbandje. Voor de organisatie van 
het feest is het comité deels afhankelijk 
van uw giften. U kunt uw bijdrage 
leveren op NL05 RBRB 0841340889 
t.n.v. Sint Nicolaascomité Limmen. Ook 
kunt u een donatie doen tijdens de 
intocht in de sporthal in de melk-
bussen. Hartelijk dank!

Limmen - Sinterklaas komt op zondag 14 november met een grote groep 
Pieten naar Limmen. Rond 14.00 uur zal het gezelschap per schip arri-
veren in de haven ’t Stet aan de oostzijde van het dorp. De Pieten zullen 
ongetwijfeld weer veel capriolen uithalen om de feestvreugde te 
verhogen. Natuurlijk zullen ze ook weer een heerlijk gevulde zak met 
pepernoten bij zich hebben.

Sinterklaas komt weer naar Limmen

Castricum - De Verhalengroep 
Castricum heeft Annette Beentjes en 
Corrie Loogman uitgenodigd voor 
een presentatie op 9 november in 
het gebouw van Oud-Castricum. De 
dames deden twee jaar onderzoek 
om zoveel mogelijk feiten te achter-
halen rondom het drama dat zich op 
30 juli 1939 afspeelde op het Castri-
cumse strand. 
Op die dag verdronken er vier vrien-
dinnen, twee maal twee zusjes 
tussen de 15 en 18 jaar oud, uit het 
Amsterdamse Sloten. Annette en 
Corrie hebben over deze tragische 
gebeurtenis een boekje uitgebracht 

en ook een artikel geschreven voor 
het 44e Jaarboek van Oud-Castricum 
dat vorige week is verschenen.

Wilt u deze presentatie bijwonen, 
dan kan dit op dinsdag 9 november 
om 10.00 uur in De Duynkant aan de 
Geversweg 1b. De entree voor de 
onkosten bedraagt 3 eurp (inclusief 
ko�e/thee). Voor deze bijeenkomst 
geldt dat iedereen een QR-code 
moet kunnen tonen of een negatief 
testbewijs dat niet ouder is dan 24 
uur. Uiteraard gaat de presentatie 
niet door als verscherpte coronare-
gels dat beletten.

Onderzoeksters verdrinking-
ongeluk bij Verhalengroep

De vier meisjes die verdronken: Joke Bakker, Beppie Sol, Lena Bakker en Annie Sol. 
Foto: aangeleverd

Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen 
heeft donderdag de wekelijkse tijdrit 
op sportcomplex De Cloppenburgh 
als snelste afgelegd. Zolang hij 
verschoond blijft van pech is dat de 
laatste tijd een standaard gegeven. 
Na het erbarmelijke weer van een 
week eerder met storm en regen 
waren de omstandigheden nu 
perfect. Ditmaal moest de noeste 
Emiel Prins uit een ander vaatje 
tappen dan in zijn solo-rit in de week 
ervoor. Toen hoefde hij alleen zijn 
zeilen bij te zetten, waar hij bij 

voltooiing verzekerd was van de 
eerste plek nadat Alex Hageman al 
aan de kant stond. Lees op www.
castricummer.nl het uitgebreide 
verslag van deze tijdrit.

Uitslag
1. Henk Verdonk junior, Egmond-
Binnen (49.23 min); 2. Koen Konst, 
Castricum (53.27 min); 3. Wout 
Bakker, Heiloo (54.47 min); 4. Alex 
Hageman, Limmen (55.47 min); 5. 
Emiel Prins, Egmond aan Zee (57.47 
min); 6. Vincent Tiebie, Akersloot 
(58.07 min).

Mountainbiker Henk Verdonk 
junior laat niets aan toeval over

AGENDA
WOENSDAG 3 NOVEMBER

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

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

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

DONDERDAG 4 NOVEMBER
Toelichting op plannen voor land-
goed Marquette door boswachter 
Dario Duijves om 20.00 uur in cultu-
reel centrum Vredeburg aan de 
Dusseldorperweg 64 in Limmen. 
Toegang gratis, maar aanmelding 
via secretariaat@alkmaarder-
meeromgeving.nl is noodzakelijk.

VRIJDAG 5 NOVEMBER
Workshop tekenen en kijken door 
kunstenares Fennanda Eleveld van 
09.30 tot 12.30 uur in Cultuurbuurt-
café Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Deelname 
is gratis. Info op www.geesterhage.
nl.

Transitiecafé met lezing over 
bodemleven en gezonde bomen 
door Marc Siepman van 19.30 tot 
21.00 uur in het Supreme College 
aan de Koning Willemstraat 1 in 

Castricum. Toegang gratis, vrijwil-
lige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Foto: Saskia op de Weegh

Inzameling ten bate van de Voed-
selbank van 10.00 tot 12.00 uur op 
het plein voor de Sint Pancratius-
kerk aan de Dorpsstraat 113 in 
Castricum. Houdbare levensmid-
delen, verzorgingsproducten en 
ook �nanciële bijdragen zijn 
welkom.

ZATERDAG 6 NOVEMBER
Verschillende Castricummers gaan 
naar de Klimaatmars in Amsterdam 
met de trein van 12.05 uur. 
Aansluiten mag!

ZONDAG 7 NOVEMBER

Theater Terra speelt ‘Kikker’ (3+) om 
14.30 uur in theather Koningsduyn 
Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Kaarten en 
info op www.geesterhage.nl. Foto: 
Theater Terra

Braamboslezing 2021 door Dafne 
van Baarle over sterke vrouwen in 
de Arabische wereld van 15.00 tot 
16.00 uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Kosten: 5 
euro (inclusief ko�e/thee). 
Aanmelden via info@rvkcastricum.
nl is noodzakelijk.

Optreden The Frogs om 16.00 uur 
in de Heeren van Limmen aan de  
Dusseldorperweg 103 in Limmen. 
Toegang gratis. Foto: aangeleverd

DINSDAG 9 NOVEMBER
Alzheimertrefpunt om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) in dorps-
huis De Zwaan aan de Middelweg 5 
in Uitgeest. Thema: juridische 

aspecten. Gespreksleider Patrick 
Bellaart gaat in gesprek met Cora 
Zalm, professioneel bewindvoerder 
en mentor bij CZLE Juridisch 
Advies. Toegang gratis, aanmelden 
niet nodig.

Presentatie door Annette Beentjes 
en Corrie Loogman om 10.00 uur in 
gebouw De Duynkant aan de 
Geversweg 1b in Castricum. Deze 
presentatie gaat over de vier 
meisjes die op 30 juli 1939 bij 
Castricum verdronken in zee. 
Entreeprijs 3 euro inclusief ko�e/
thee. Corona-QR-code verplicht. 
Foto: aangeleverd

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

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

Mariola Pluskota, Dorota Ponia-
towska, Kinga Wieczorek en Marion 
van der Woude laten samen in een 
grote diversiteit van kleur, vorm en 
formaat zien hoe zij hun relatie met 
de natuur ervaren. De groepsexpo-
sitie ‘Gezicht van de natuur’ is tot 3 
januari te zien van dinsdag tot en 
met zondag tussen 09.00 tot 17.00 
uur in café-restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117 
in Bakkum. Zie ook www.nota-
bleart.nl/kunstenaars.

Twintig jaar fusiegemeente en 
tweehonderd jaar burgemeesters in 
beeld gebracht door Stichting Oud 
Limmen en tot eind februari te zien 
elke maandag (10.00 - 12.00 uur en 
19.00 - 21.00 uur) plus op 13, 14, 20, 
21, 27 en 28 november, steeds van 
10.00 tot 13.00 uur. Locatie: 
Schoolweg 1 in Limmen. De 
toegang is gratis. Kijk op www.
oudlimmen.nl voor meer 
informatie.
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Castricum - Marc Siepman geeft 
sinds 2013 door heel Nederland en 
Vlaanderen gepassioneerde 
cursussen, lezingen en workshops 
over de bodem. In de lezing vertelt 
hij over het verband tussen het 
bodemleven en gezonde bomen. Op 
uitnodiging van Transitie Castricum 
komt hij op 5 november naar het 
maandelijkse transitiecafé. Tuin- en 
bomenliefhebbers kijken uit naar zijn 
komst. De lezing is interessant voor 

iedereen die wil weten wat er alle-
maal in onze bodem leeft en hoe alles 
met elkaar samenwerkt. Siepman 
vertaalde drie boeken over zijn 
passie: Het Bodemvoedselweb (2014), 
Bodem in Balans (2015) en Mycorrhi-
zale schimmels (2021). Deelname aan 
de bijeenkomst is gratis, maar een 
donatie stelt men zeer op prijs. Het 
transitiecafé vindt plaats van 19.30 
tot 21.00 uur in het Supreme College 
(voormalige Maranathakerk).

Bodemdeskundige Marc 
Siepman komt naar Castricum

Akersloot - Ook bij korenmolen De 
Oude Knegt zijn de activiteiten inmid-
dels weer hervat. De molenaars zijn blij 
hun (oude) ambacht weer te kunnen 
uitvoeren. Voor veel mensen was de 
coronatijd was een geschikte tijd om 
‘huisvlijt’ een nieuwe boost te geven. Er 
wordt bijvoorbeeld weer veel barood 
gebakken en hiervoor zijn in de molen-
winkel diverse meel- en bloemsoorten 
verkrijgbaar. Daarnaast ook honing, 
een foccaciapakket en originele 
cadeaupakketjes, leuk om te geven 

voor de feestdagen. De molenwinkel is 
geopend elke zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Via de website kunt u vooraf 
een (grotere) bestelling doorgeven; 
deze staat dan klaar als u komt. Op de 
sociale media volgen binnenkort 
enkele deel-en-winacties. Neem ook 
eens een kijkje in de molen als deze in 
werking is: de molenaars geven u 
graag uitleg. Voor kinderen is er de 
mogelijkheid bij de molen hun verjaar-
dagspartijtje te geven; educatief én 
gezellig. Zie ook op www.suam.nl

Activiteiten in korenmolen
De Oude Knegt hervat

Castricum - Een gemiddeld huis-
houden gebruikt jaarlijks ongeveer 
1.300 m3 gas. Bij een gasprijs van 81 
cent per m3 ben je dus meer dan 
duizend euro per jaar kwijt. Energie-
coach René Daalmans: ,,Als je slim 
met energie omgaat, draag je bij aan 
een beter klimaat én kun je je ener-
gierekening �ink verlagen. Soms 
vraagt dat een behoorlijke investe-
ring, maar er zijn ook goedkope, 
eenvoudige maatregelen. Alvast drie 
tips om snel en simpel toe te passen:

1. Breng radiatorfolie aan: een radi-
ator geeft ook warmte af aan de 
achterkant, aan de muur. Radiator-
folie helpt alle warmte in de woning 
te houden. Besparing: zeven euro per 

vierkante meter. Al gauw bespaar je 
vijftig tot honderd euro per jaar.

2. Zet de thermostaat een graad 
lager en bespaar zo’n zeventig euro 
per jaar. Met iedere graad die je de 
kamertemperatuur verlaagt gebruik 
je zeven procent minder gas. En zet 
de thermostaat een uur voordat je 
naar bed gaat alvast op de 
nachtstand.

3. Isoleer de cv-leiding. Niet-geïso-
leerde cv-leidingen verliezen hun 
warmte, vooral als ze door koude 
ruimtes lopen. Isolatiemateriaal (te 
koop in de bouwmarkt) is eenvoudig 
snel aan te brengen. Je bespaart 
hiermee zestien euro per jaar.

Energietip: gasverbruik omlaag

René Daalmans is energiecoach bij de 
lokale energiecoöperatie CALorie in 
Castricum. Foto: aangeleverd

Castricum - Zaterdagmiddag om 14.00 
uur vond de prijsuitreiking van Laan’s 
Legowedstrijd plaats. De wedstrijd, 
waarbij je een beroep van Lego moest 
uitbeelden in een schoenendoos, was 
door Rachel de Wit bedacht. Zij haakte 
hiermee in op het thema van de 
Kinderboekenweek: Worden wat je wil. 

Marcel Steeman, ex-werknemer van 
Laan en bedenker van de Lego �ets-
paden, koos uit meer dan dertig inzen-
dingen de winnaars en schreef een 
vlammend juryrapport.
De winnaars

De eerste prijs is voor Jonathan de 
Geest die het beroep avonturier en 
bioloog uitbeeldde. De tweede prijs is 
het beroep van DJ door Thijmen 
Roukema en de derde prijs is het 
beroep van bistrobroers door Joris en 
Tim Osendarp. De overige winnaars: 
Abbey Krom, Roan Borst, Faas Zomer-
dijk, Bram van Rees, Boas & Nora 
Essenburg, Timo Evertze, Merel 
Huitenga, Jolein Lindhout, Duuk van 
Rees, Travis Stek, Lily Stek, Quinten 
Kramer, Peppijn Kleef, Fleur Beentjes, 
Bram Graag, Floris & Marijn, Poppy, Kris 
Noordover, Hugo Kleef, Jasper de Loos, 

Fae Helder, Midas, Tygo Korver en 
Hilde.

Juryrapport
Marcel Steeman over de wedstrijd: 
,,Het is fantastisch om te zien hoe 
iedereen zo ontzettend zijn best heeft 
gedaan en wat een explosie van 
fantasie, kleur en vrolijkheid deze 
wedstrijd heeft opgeleverd. Het is niet 
te doen om één winnaar aan te wijzen, 
dus gelukkig wint iedereen een prijsje 
en dat is dik verdiend.’’ Lees op www.
castricummer.nl het uitgebreide 
juryrapport.

Blije gezichten bij uitreiking 
prijzen Laan’s Legowedstrijd

Een groepje deelnemers aan de wedstrijd, links bedenkster Rachel de Wit en rechtsachter Hans Laan in de Boekproeverij. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Ook deze maand doen 
de vrijwilligers van diaconie De 
Goede Herder weer een beroep op 
de inwoners. Juist in deze dure tijden 
is het voor de mensen met een heel 
kleine portemonnee extra belangrijk 
om wekelijks een pakket van de 
Voedselpakket te mogen ontvangen. 
Vrijdag vindt de maandelijkse inza-
meling plaats op het plein voor de 

Sint Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 113.

De �nanciële opbrengst, gedoneerd 
in de donatiebox, wordt aangewend 
voor de inkoop van artikelen die er 
niet voldoende zijn om er een even-
wichtig voedingspakket voor drie tot 
vier dagen van te maken. De ingele-
verde Douwe Egbertsbonnen maken 

het mogelijk om de helft van de 
pakken ko�e die jaarlijks nodig zijn 
gratis aan te scha�en. Lid van de 
Postcode Loterij en een cadeaukaart 
ontvangen voor een gratis vegeta-
risch pakket? Ook deze kaarten 
kunnen voor de Voedselbank ingele-
verd worden! De inzameling vindt 
vrijdag plaats van 10.00 tot 12.00 
uur.

Maandelijkse inzameling ten 
bate van de Voedselbank

Castricum - Op maandag 15 
november start bij Stichting Welzijn 
aan de Dorpsstraat 30 een cursus ‘Zicht 
op Herstel’. Deze cursus wordt georga-
niseerd door de Hoofdzaak uit 
Alkmaar. De cursus is voor iedereen die 
herstellende is van een psychische 
kwetsbaarheid, op zoek naar balans en 
meer inzicht in het eigen herstel-
proces. Na psychische ontwrichtingen 
in je leven is het zoeken naar wat je 
helpt om de balans weer te vinden en 
verder te groeien. Je gaat kijken naar 
wat jou helpt en geholpen heeft in het 

verleden en hoe je een zinvol leven 
kunt leven met psychische kwetsbaar-
heid. De cursus biedt een unieke kans 
om meer inzicht in eigen herstel te 
krijgen en als mens te groeien, 
ondanks en dankzij psychische kwets-
baarheid. Deelname is gratis. 
De cursus beslaat acht maandagen 
vanaf 15 november (twee weken 
pauze in de kerstvakantie) en wordt 
gegeven van 10.00 tot 12.00 uur. 
Aanmelden kan via www.rcodehoofd-
zaak.org onder vermelding van ‘cursus 
in Castricum’.

Cursus: ‘Zicht op Herstel’

Akersloot - Meervogels 2 vergat 
zichzelf in het afgelopen week-
einde te belonen in de ochtenduren 
en met een gekortwiekte selectie 
trokken zij met 4-2 aan het kortste 
eind bij KKC 2. Geheel onnodig, 
jammer dus! Meervogels 1 ging 
proberen de tweede helft van De 
Rijp thuis door te trekken, maar 
daarvan was de eerste twintig 
minuten geen sprake: Limmen was 
voetballend heer en meester en de 
1-0 was een logisch gevolg.

Door Nico Adrichem

Het was aan uitblinker-doelman Cas 
Hoogland te danken dat het verschil 
niet groter werd en de 1-1 door goed 
doorzetten van Kaj Verduin deed de 
wedstrijd kantelen. Dat meteen 
daarna de 1-2 viel, was koren op de 
molen van de Akersloters: allereerst 
een geweldige goal qua voorberei-
ding en afwerking van Jens Verduijn, 
maar de jonge Limmen-ploeg kreeg 
een tikkie te verwerken. Dat tikkie 
dreunde behoorlijk door en Meervo-
gels vond de weg omhoog.
Achterin gaf men de tweede helft 
geen krimp en de formatie van coach 
Blokdijk was in de uitvallen minstens 
zo gevaarlijk. De 1-3 vlak na rust was 

een prima kopgoal van opnieuw Jens 
Verduijn en de weergaloze 1-4 op 70 
minuten was de genadeklap voor de 
oranjewitten. Meervogels leunde 
achterover en had de score bij nauw-
keuriger counteren nog hoger 
kunnen laten uitvallen, maar alle 
aanwezige Akersloters zullen met de 
1-4 einduitslag met een brede glim-
lach de kantine hebben betreden. Het 
bleef nog lang gezellig…
Programma zondag 7 november:
11.00 uur Meervogels’31 2 - de Rijp 2
14.00 uur Meervogels’31 1 - KSV 1
Komt allen, dan wordt het weer net zo 
gezellig!

Meervogels’31 heeft sluitend 
antwoord op Limmen

Akersloter vreugde na de 1-4 van Tom 
Adrichem. Foto: Lynn Adrichem
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FC Castricum kan zegereeks in 
Haarlem geen vervolg geven

Door Joop Bakker

FC Castricum ging voortvarend van 
start en stond na twee minuten al op 
een voorsprong. Een vrije trap voor 

FC Castricum, genomen door Carlo 
Vrijburg zo’n twintig meter van het 
doel, met wat curve en snelheid. De 
keeper van HFC verkeek zich op het 
schot en liet hem door zijn handen 

glibberen; 0-1. Na acht minuten 
spelen was er de eerste kans voor 
HFC, die er prima werd uitgetikt door 
Lars Beukers. In de 20ste minuut een 
corner over links voor HFC, die er 
word ingekopt door Ruben Heere-
mans; 1-1.
Nog geen acht minuten later is het 
wederom HFC die scoort, een 
voorzet werd prima ingekopt door 
Je�rey van der Heijden en brengt het 
scorebord op 2-1. In de 43ste minuut 
krijgt HFC nog een (dubieuze) 
penalty die over werd geschoten 
door Ruben Heeremans. FC 
Castricum gaat rusten met een 
2-1-achterstand en de strijdlust en 
het compacte spel met daaruit de 
counter werkte prima.

De tweede helft gaat in de beginfase 
gelijk op met wat kleine kansjes aan 
beide kanten. In de 65ste minuut 
word er wederom uit een hoekschop 
gescoord door HFC, deze werd inge-
kopt door Mikael Schilling; 3-1. FC 
Castricum wist het HFC niet meer 
moeilijk te maken. In de slotfase van 
het duel kreeg HFC nog meerdere 
mogelijkheden en wist de uiteinde-
lijke score uit te breiden naar 6-1.

Castricum - Op bezoek bij Koninklijke HFC ging FC Castricum zaterdag-
middag onderuit. De ploeg verloor met 6-1. Het team van Koninklijke 
HFC dat als Zaterdag 1 speelt, wordt gebruikt als opleidingsteam voor 
Zondag 1. Dit zijn spelers die zowel in O21 (divisieniveau) spelen als in 
Zaterdag 1.

Koninklijke HFC bleek deze week te sterk voor FC Castricum. Foto: Sandy Klaver

Door Harold Ebels

Na een rustige opening deed 
Hollander in het vroege midden-
spel iedereen versteld staan met 
een verblu�end paardo�er, leidend 
tot een winnende stelling. Edoch, 

in de afwikkeling verzuimde 
Hollander een klein verdedigend 
zetje te spelen, waarna de koele 
Stolp de laatste strohalm greep en 
met dame en toren een matcombi-
natie uit de hoge hoed toverde. Zo 
was het Stolp die als laatste lachte 

en de leiding in het klassement 
greep. ,,Hij kwam met al die 
pionnen naar voren… daar ben ik 
niet zo handig in’’, verklaarde 
Marcel Wester berustend, na zijn 
nederlaag tegen de aanvalslustige 
Ed van Duin. Jan Brantjes verkeerde 
in grootse vorm: met een subtiele 
pionwinst in het middenspel werd 
opponent Jeroen van Vliet aan de 
kant gezet. Chiel Pepping en 
Heleen van der Linden maakten er 

Schaken: Stolp lacht het laatst
Limmen - Op vrijdag 29 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg 
de zesde ronde van de interne competitie. Alle ogen waren gericht op het 
topduel tussen koploper Bert Hollander en zijn naaste belager Bob Stolp. 
Het werd een waar spektakelstuk.

Bakkum - De jeu de boulespelers 
van vereniging De Stetters 
beschikken niet over een overdekte 
speelgelegenheid op eigen terrein. 
Het afgelopen weekeinde was het 
bepaald geen mooi weer, dus moest 
men voor de thuiswedstrijden alsnog 
op reis. Het eerste team kon voor het 
afwerken van deze ronde in Haarlem 
terecht, de andere drie teams 

moesten naar Lisse om zich daar met 
de respectievelijke tegenstanders te 
kunnen meten. Alleen het derde 
team slaagde er nipt in om tegen 
PUK te winnen. De andere drie teams 
verloren hun wedstrijden, zij het met 
slechts een klein verschil. Zelf ook 
een balletje gooien? 
Kijk op www.stetters.nl voor meer 
informatie.

Stetters op reis voor 
afwerken thuiswedstrijden

Castricum - Zaterdagochtend heeft 
Rianne van Zanten (manager versaf-
deling bij Albert Heijn) op sportpark 
De Puikman een cheque uitgereikt. 

In de AH-app kon je bij aankoop van 
meer dan 1.500 deelnemende actie-

producten voetbalpassiepunten 
sparen. Op alle groente- en fruitaan-
kopen werden zelfs dubbele spaar-
punten gegeven. 
Met een volle digitale spaarkaart van 
tien punten werd een lokale voetbal-
club naar keuze met één euro 

gesponsord. In het geval van 
Vitesse’22 heeft dit het mooie bedrag 
van 1.154 euro opgeleverd. 
De club bedankt iedereen die aan 
deze actie heeft meegewerkt om de 
club door deze vreemde tijden te 
helpen.

Afsluiting spaaractie Albert Heijn: 
mooi bedrag voor Vitesse’22

De uitreiking van de cheque zaterdagochtend. Foto: aangeleverd

Castricum - Stil zitten is geen optie. 
Het is de hoogste tijd om plezier te 
maken met leeftijdsgenoten. Half 
november staat voor jongeren én 
jongvolwassenen uit de gemeente 
Castricum een gratis activiteitenpro-
gramma klaar. Ze kunnen gratis 
paddelen, skiën en klimmen. Ben jij 
tussen de 12 en 35 jaar oud? Dan heb 
je geluk en mag je deelnemen aan 
deze activiteiten, georganiseerd door 
Team Sportservice Kennemerland.
De sporten zijn voor jongeren én 
jongvolwassenen van 12 t/m 35 jaar. 
Bij elke sportactiviteit is de laatste 
ronde gereserveerd voor jongvolwas-
senen van 19 t/m 35 jaar. Padel staat 
als eerste op het programma en is 
van maandag 8 t/m woensdag 10 
november tussen 16.00 en 19.00 uur. 
Inschrijven is per ronde van drie 
kwartier. Op vrijdag 12 november 

tussen 18.30 en 21.30 uur kun je 
klimmen. Tenslotte sluit het 
programma op 19 november tussen 
18.30 en 21.30 uur met skiën. 
Inschrijven voor klimmen en skiën is 
per ronde van een uur. Schrijf je indi-
vidueel of met een groepje vrienden, 
teamgenoten en/of familie in. Het 
klimmen en het skiën is bij Berg en 
Bal in Castricum. Padel wordt 
gespeeld bij camping Bakkum. Mate-
riaal voor iedere activiteit is aanwezig.
Lijkt het jou leuk mee te doen aan 
een of meerdere activiteiten? Kijk dan 
op www.sportenbewegenincas-
tricum.nl/activiteitenaanbod-2021 
voor meer informatie en inschrijven. 
Inschrijven is verplicht. Heb jij 
vragen? Neem contact op met buurt-
sportcoach Winnie Assendelft via 
wassendelft@teamsportservice.nl of 
0251 254740.

Gratis padellen, klimmen en 
skiën voor jongeren in Castricum

Met skiën wordt op 19 november het activiteitenprogramma afgesloten. Foto: Team 
Sportservice Kennemerland

een lange en spannende partij van. 
Dat Pepping onderweg een directe 
matvariant miste, mocht de pret 
niet drukken: uiteindelijk ging hij er 
toch met de winst vandoor.

Hidde Ebels luisterde zijn come-
back bij de vereniging op met een 
strakke overwinning op zijn vroe-
gere economie-docent Ferry Haan. 
Luc Janssen vervolgde zijn tocht 
naar de top van de ranglijst met 
een degelijke zege tegen Barry 
Blekemolen. In een partij met 
tegengestelde rokades draaide het 
om de vraag wie de eerste zou zijn 

met een doorslaggevende 
aanval… en dat was Janssen. Jaap 
Limmen kwam in zijn partij tegen 
Harold Ebels best lekker uit de 
opening, maar toen Limmen een 
cruciale ruil van stukken vermeed, 
kreeg hij het deksel op de neus. 
Met een bekeken paardzet 
veroverde Ebels een stuk. Harry 
Levering wist in het vroege 
middenspel een toren van Gijs 
Pouw te verschalken en legde 
daarmee de basis voor het volle 
punt. In een Heiloos onderonsje 
toonde Samer Alrayes zich sterker 
dan Indriaas Booij.
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