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Castricum - In de laatste dagen van oktober nog even pootjebaden op het strand: afgelopen weekend genoten veel strandbezoekers van het zachte herfstweer. 
Het kwik liep op tot zo’n 19 graden en dat is uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. Foto: aangeleverd.

Nog even met blote voeten de zee in…

Door Raimond Bos 

Voor deze editie interviewde Hans 
Boot de inmiddels 81-jarige Lies Vink, 
oprichtster van de Stichting Straat-
kinderen van Kathmandu. Ze vertelt 
in het jaarboek wat haar destijds 
heeft doen besluiten om dit mooie 
project te starten. Ernst Mooij dook 
in de geschiedenis van de Papenberg 
bij Castricum en Simon Zuurbier 
deed hetzelfde met de straat Over-

toom, die tot aan de Tweede Wereld-
oorlog veel langer was, maar deels 
verlegd werd voor de bouw van een 
nieuwe woonwijk. De oudere inwo-
ners van Castricum zullen zich dit 
ongetwijfeld nog kunnen herin-
neren. Voor hen zal ook de naam 
Alleman bekend in de oren klinken, 
dit was de naam van een kleerma-
kerij aan de Dorpsstraat, later aan de 
Torenstraat. De dochters van het 
echtpaar Alleman geven nu een 

45e Jaarboek Oud-Castricum 
vrijdagmiddag gepresenteerd
Castricum - Aan de geschiedenis van de gemeente Castricum is weer een 
nieuw hoofdstuk toegevoegd. Letterlijk, want vrijdag werd het 45e Jaar-
boek van Oud-Castricum gepresenteerd. Daarin opgenomen de kroniek 
van Castricum betre�ende het jaar 2021, maar ook een schat aan infor-
matie over tal van onderwerpen uit het heden en verleden. Hans Boot 
neemt met het verschijnen van dit jaarboek afscheid van het 
redactieteam.

Voorzitter John Hommes van Oud-Castricum overhandigde vrijdag de eerste 
exemplaren van het 45e Jaarboek aan Marga Zomerdijk en Ans Kuijs. Foto: Bos 
Media Services

uniek inkijkje in het gezins- en 
bedrijfsleven van destijds. Ans Pelzer 
portretteerde Herman Zomerdijk 
(1947-2014), de bollenboer die als 
amateurarcheoloog landelijke 
bekendheid kreeg door zijn metaal-
vondsten. Zijn weduwe Marga kreeg 
vrijdag het eerste exemplaar van het 
45e Jaarboek.   
In het boek ook een portret van Niek 
Kuijs, de muzikale melkveehouder 
die de honderdjarige leeftijd bereikte 
en in 2018 overleed. Heel bijzonder: 
zijn weduwe Ans Kuijs is op enkele 
weken na ook honderd jaar en nam 
vrijdag het tweede exemplaar van 
het jaarboek in ontvangst. 
In elke editie van het Jaarboek wordt 
een andere Castricumse familie 
belicht, dit jaar is dat de familie Poel. 
In 1895 verhuisde Cornelis Poel met 
zijn vrouw vanuit Assendelft naar 
Castricum. De bekendste nazaat van 
de familie is wellicht Hein Poel, die 
zich voor de plaatselijke onderne-
mersvereniging geregeld in de meest 
hilarische kostuums hijst om het 
winkelend publiek te vermaken. 
Verder besteedt het jaarboek 
aandacht aan het werk van de plaat-
selijke afdeling van vereniging De 
Zonnebloem en natuurlijk ontbreekt 
ook De historische terugblik op het 
leven in Castricum van een eeuw 
geleden niet.
Na een diapresentatie en de uitrei-
king van nieuwe jaarboeken aan 
Marga Zomerdijk en Ans Kuijs nam 
Rino Zonneveld namens het bestuur 
van Oud-Castricum afscheid van 
Hans Boot als redactielid van het 
jaarboek. Boot heeft deze functie 
zo’n zeventien jaar vervuld en 
leverde in ruim twintig jaar een 
bijdrage aan zo’n dertig artikelen. 
Het jaarboek van Oud-Castricum 

wordt ieder jaar in beperkte oplage 
gedrukt. Donateurs ontvangen een 
exemplaar thuis, overige belangstel-
lenden kunnen zolang de voorraad 
strekt een boek aanscha�en bij boek-
handel Laan en in gebouw De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b (op 
maandag- en woensdagavond). Kijk 
op www.oud-castricum.nl voor 
uitgebreide informatie. 
Daar zijn ook de artikelen uit de 
eerder verschenen jaarboeken terug 
te vinden. 



woensdag 2 november 2022

Gemeentenieuws

        

Agenda Raadsplein donderdag 3 november 2022 
behandeling begroting 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsvergadering Raadzaal
17.00 – 20.30 1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Besluitvorming
A Toelating raadslid
B	 Diverse financi le beleidskaders
4 Plenaire behandeling Begroting 2023
	 Reacties fracties op begroting 2023
	 1 .30 19.15 uur: Schorsing
	 Gelegenheid voor reactie college op hetgeen is ingebracht
	 Gelegenheid voor fracties om in te gaan op reactie college en
	 elkaars inbreng
5 Sluiting 
Commissies Raadzaal

20.45 21.30 	 nhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 1:
een sociale en vitale gemeente
- Gelegenheid voor bijdragen n.a.v. programma 1 in algemene zin 
- Behandelen moties en amendementen bij programma 1

21.30 23.00 	 nhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:
en leefbare gemeente

- Gelegenheid voor bijdragen n.a.v. programma 3 in algemene zin 
- Behandelen moties en amendementen bij programma 3
Commissies Trouwzaal

20.45 21.30 	 nhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:
en aantrekkelijke gemeente

- Gelegenheid voor bijdragen n.a.v. programma 2 in algemene zin 
- Behandelen moties en amendementen bij programma 2 

21.30 22.30 	 nhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 4:
en financieel gezonde gemeente

- Gelegenheid voor bijdragen n.a.v. programma 4 in algemene zin 
- Behandelen moties en amendementen bij programma 4

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum,
lke donderdag vergadert de gemeente-

raad van Castricum in het gemeentehuis
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om
daarbij aanwezig te zijn.

De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein.
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. n een commissieverga-
dering vindt het politieke debat over een
onderwerp plaats. Nadat een onderwerp 
in de commissie besproken is, wordt er
over gestemd in de raadsvergadering twee 
weken later. Wilt u uw mening geven in n
van de commissievergaderingen, meld u
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag van de
vergadering aan bij ons. Bij commissies die
zijn aangemerkt met een in de agenda is
dit niet (meer) mogelijk.

Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten
wordt informatie aan de raad gepresen-
teerd over voor de raad belangrijke onder-
werpen. Ook voor u als inwoner is het
mogelijk tijdens deze bijeenkomsten vragen
te stellen of opmerkingen te maken. U hoeft
zich hiervoor niet aan te melden.
Kijkt u liever thuis U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via
de website castricum.raadsinformatie.nl.
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen
waarover wordt vergaderd.  

Behandeling Begroting 2023
Op de avond van 3 november 2022 staat 

de behandeling van de Begroting 2023 
centraal. n de begroting staat beschreven
hoe het gemeenschapsgeld in 2023 en
verder wordt besteed. Alle fracties zullen
op de begroting reageren en gaan hierover 
met elkaar in debat. Ook worden de moties
en amendementen behandeld die bij de 
begroting zijn ingediend. Op 10 november 
besluit de raad over de vaststelling van de 
Begroting 2023 en de bijbehorende moties 
en amendementen. 

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

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons
terecht. Dat kan per mail via raadsgri e
castricum.nl of telefonisch via 0 909
7014, 0 9097094 of 0 909 90 2.
Neemt u ook eens een kijkje op:
castricum.nl/raad-en-college en facebook.
com/RaadCastricum.

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

        

Agenda Raadsplein donderdag 10 november 2022 
behandeling begroting 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 20.3 	 Vervolg commissie ruimtelijk kader Santmark
20.30 21.15 	 Commissie motie vreemd aan de orde van dag inzake wonen

Commissies Trouwzaal
19.30 20.30 	 Vervolg commissie inzake ontslagbrief Adviesraad Sociaal

Domein
20.30 – 21.15 Commissie Algemene Zaken*

1A.		Verordening burgerinitiatief 2022
1B.			Gedragscode publicatie 2022
1C.			Verordening vertrouwenscommissie 2022
2A.			 ijst ingekomen stukken 10 november 2022
2B.			 ijst ter inzage gelegde informatie 10 november 2022
2C.			Mededelingen van het college
2D.   Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

21.30 uiterlijk 23.00 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 2023 incl. moties en amendementen
B Belastingverordeningen 2023
A.	 Afvalsto enhe ng inclusief tarieventabel
B.	 orensenbelasting
C.	 Kwijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen
D.	 eges en tarieventabel
.	 ijkbezorgingsrechten inclusief tarieventabel
.	 Marktgelden inclusief tarieventabel
G.	 Onroerende-zaakbelastingen
H.	 Precariobelasting incl. tarieventabel
.	 Reclamebelasting
.	 Rioolhe ng
K.	 Roerende -zaakbelastingen
.	 Toeristenbelasting

M. Veergelden.
C	 Verordening burgerinitiatief 2022
D	 Gedragscode publicatie 2022
	 Verordening vertrouwenscommissie 2022

5 Sluiting 

Benieuwd of uw woning geschikt
is voor een warmtepomp
De gemeente Castricum vindt het 
belangrijk om haar inwoners te helpen 
bij het verduurzamen van de woning. 
“De laatste paar maanden is er steeds 
meer belangstelling om de CV-ketel 
te laten vervangen door een (hybride) 
warmtepomp,” zegt wethouder Valen-
tijn Brouwer. “Maar hoe weet u of uw 
woning hiervoor geschikt is? Meld u 
dan aan voor het webinar over warm-
tepompen, waar een adviseur van het 
onafhankelijke Duurzaam Bouwloket 
u informeert.” Het webinar vindt twee 
keer plaats: woensdag 9 november en 
donderdag 17 november, van 20.30 tot 
21.30 uur. 
U kunt zich aanmelden via 
www.duurzaambouwloket.nl/
buch-actie. 

Voor wie is dit webinar? 
Wilt u gewoon weten wat een warmtepomp
nu precies is, welke soorten er bestaan,
en welke warmtepomp geschikt is voor uw
situatie Of heeft u onlangs uw woning (ver-
der) laten isoleren en wilt u weten of deze
inmiddels geschikt is voor een warmte-
pomp Dan is dit webinar geschikt voor u.

Aanmelden voor dit webinar, terugkij-
ken is ook mogelijk
Het webinar wordt georganiseerd door de
gemeenten Castricum, Bergen, Uitgeest en
Heiloo in samenwerking met het onafhan-
kelijke Duurzaam Bouwloket. nergieco -
peratie CA orie steunt dit initiatief om uw
woning te verduurzamen.

U dient zich van tevoren aan te melden
voor het webinar, dan ontvangt u op de dag
zelf een kijklink. en adviseur van Duur-
zaam Bouwloket is dan beschikbaar via de
chatfunctie. Kunt u niet op 9 of 17 novem-
ber Geen probleem, u kunt zich ook aan-
melden om het webinar later terug te kijken.
U kunt zich aanmelden via
www.duurzaambouwloket.nl/buch-actie
of meld u telefonisch aan via
072 – 743 39 56.

Inkoopactie woningisolatie van start
Naast het webinar, gaat er nu ook een
inkoopactie met woningisolatie van start in
de 4 gemeentes. Meer informatie hierover,
en aanmelden voor de daarbij behorende 
webinars, vindt u op:
www.duurzaambouwloket.nl/buch-actie.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Inhoud
De gemeente Castricum is een prachtige gemeente waar we goed kunnen wonen,
recre ren en werken. We willen ervoor zorgen dat we in 2040 nog steeds een gezonde
en prettige gemeente zijn. De uitgangspunten daarvoor hebben we nu vastgelegd in 
een ontwerp-omgevingsvisie. Deze visie gaat over belangrijke onderwerpen, zoals
wonen, bereikbaarheid, landschap en natuur en voorzieningen.

Ter inzage
Het resultaat ligt nu gedurende 6 weken ter inzage voor zienswijzen. De inzagetermijn
loopt van 2 november tot en met 13 december.
	Digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-identificatienummer
N . MRO.03 3.OV23Castricum2040-ON01).
	Digitaal op onze website: www.castricum.nl/omgevingsvisie.
	Op papier in de publiekshal in het gemeentehuis van Castricum.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manier een zienswijze geven:
	Schriftelijk aan Gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder
vermelding van Zienswijze Omgevingsvisie gemeente Castricum .
	Per e-mail via info castricum.nl, onder vermelding van Zienswijze Omgevingsvisie
gemeente Castricum .		
	Mondeling: maak een afspraak met Mirjam van der Horst ansen via 14 0251.

Ontwerp-omgevingsvisie gemeente Castricum

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

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd.

Boom Locatie
1 paardenkastanje	 Tulpenveld schuin tegenover huisnummer 52

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:
Ter hoogte van 	H ndelstraat in Akersloot

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.o cielebekendmakingen.nl. Vanaf 2
november 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens
deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Meedenken over toekomst gemeente
Hoe moeten Akersloot, Bakkum, 
Castricum, Limmen en de Woude 
eruitzien over pakweg 20 jaar? En wat 
moeten we daarvoor doen? Daarover 
gaat de omgevingsvisie. Die gaat in 
op zaken als wonen, bereikbaarheid 
en duurzaamheid. De ontwerp-
omgevingsvisie ligt ter inzage tot en 
met 13 december.

Waarom een visie
De gemeente Castricum is een prachtige
gemeente waar we goed kunnen wonen,
recre ren en werken. Ook in 2040
willen we nog steeds een gezonde en 
prettige gemeente zijn. Daarom maken
we een omgevingsvisie. Deze visie 
gaat over belangrijke onderwerpen als
wonen, duurzaamheid, bereikbaarheid,
voorzieningen, erfgoed, landschap en
natuur. en omgevingsvisie is ook nodig
bij het maken van omgevingsplannen (nu
heten deze nog bestemmingsplannen). 
Bij de nieuwe Omgevingswet die eraan 
komt, is een omgevingsvisie de basis voor
bijvoorbeeld bouwplannen.

Gesprek over doelen 
De belangrijkste doelen zijn: gezonde
dorpen met een gevarieerd woonaanbod,
een open en gevarieerd landschap, goed
bereikbaar en duurzaam ingericht.
Voordat het document er kwam hebben al
veel inwoners, ondernemers en organisaties
inbreng geleverd. Via vragenlijsten (1.800) 
en gesprekken (200 deelnemers) kreeg
de gemeente een beeld van hoe er in de 
gemeente wordt gedacht over de toekomst

en welke keuzes daarvoor belangrijk zijn.
Het resultaat van de vragen en gesprekken
is begin dit jaar verwerkt in de voorontwerp-
omgevingsvisie. Hierop heeft de gemeente
35 inspraakreacties van inwoners en
maatschappelijke organisaties ontvangen.
n de zogeheten nota van inspraak is te
vinden wat de reacties waren en wat de
gemeente daarmee heeft gedaan in de
volgende stap: de ontwerp-omgevingsvisie. 
Daarnaast zijn de afspraken van het nieuwe
college van burgemeester en wethouders
verwerkt in de ontwerp-omgevingsvisie.

Inzage en reageren
De ontwerp-omgevingsvisie ligt ter inzage 
van 2 november tot en met 13 december.
nzien is mogelijk op het gemeentehuis of
digitaal via de website www.castricum.
nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. n
deze periode kan iedereen reageren in de
vorm van een mondelinge of schriftelijke
zienswijze.

De zienswijzen worden verwerkt in
een definitieve omgevingsvisie. De
gemeenteraad stelt deze vast, naar
verwachting in het tweede kwartaal 2023.
Heeft u nog vragen over de ontwerp-
omgevingsvisie We beantwoorden
deze graag. U bent van harte welkom
bij de inloopbijeenkomst op dinsdag 15
november tussen 17.00 en 19.00 uur in het 
gemeentehuis van Castricum.

Meer informatie over de bijeenkomst en
de visie vindt u op www.castricum.nl/
omgevingsvisie. 

Aangevraagd

Bijlacker 1 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, datum
ontvangst 24 oktober 2022 (Z22 097592)
Heereweg 89 in Castricum, het kappen van 23 coniferen, het aanleggen en het reali-
seren van een erfafscheiding, datum ontvangst 21 oktober 2022 (Z22 097504)
Pimpernel 2 in Castricum, het plaatsen van een lift, datum ontvangst 21 oktober
2022 (Z22 097467)
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

Breedeweg 58 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum
25 oktober 2022 (Z22 0 1901)
Cieweg 29 in Castricum, het vergroten van het bijgebouw, verzenddatum 2 oktober
2022 (Z22 091358)
Kogerpolderkanaal (langs) nabij De Woude, het vervangen van de damwanden,
verzenddatum 25 oktober 2022 (Z22 077300)
Oosterbuurt 2a in Castricum, het plaatsen van een hobb kas, verzenddatum 25
oktober 2022 (Z22 097094)
Pieter Kieftstraat 20 in Castricum, het verlengen van het termijn van de vergunde 
noodkanalen, verzenddatum 26 oktober 2022 (Z22 095 71)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

‘t Kieftenland 42 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum
27 oktober 2022 (Z22 0 9907)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Verleende evenementen en overige vergunningen 

Evenementenvergunning, doorlopend intocht Sinterklaas Akersloot 2022, 
zondag 13 november 2022, Klaashoornlaan 1- Kerklaan 35 en diverse locaties 
Akersloot, 25 oktober 2022 (Z22 094708
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Diverse asfaltreparaties
Op diverse locaties binnen de kernen
van de gemeente Castricum, worden
asfaltreparaties uitgevoerd. De
zogenaamde inbrekingen , ontstaan
door werkzaamheden in de ondergrond,
zijn tijdelijk gedicht met straatstenen.
Deze stenen worden verwijderd en de 
asfaltconstructie hersteld.

Planning
Uitvoering vindt plaats van t/m
11 november. Een en ander onder 
voorbehoud van de weersomstandigheden. 

Op de betre ende locaties worden
vooraankondigingsborden geplaatst.

Beperken overlast
De werkzaamheden veroorzaken mogelijk
(geluid)overlast. Er wordt geprobeerd dit tot 
een minimum te beperken.

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de
gemeentelijke toezichthouder de heer
Sch nig, te bereiken via: tel 14 02 51,
of per mail frankschonig debuch.nl

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente.
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op
www.o cielebekendmakingen.nl.



Banketbakker Paul Knebel: ,,We 
hebben destijds wat aanpassingen 
gedaan in de suikers en de kruiden 
die in het deeg gaan. 
Onze kruidenmix is anders dan die 
van anderen, dat is een bewuste 
keuze. Als iedereen dezelfde kruiden 
zou gebruiken, zou dat ook veel 
meer dezelfde smaak opleveren.’’ Het 
Patisseriecollege is een overkoepe-
lend orgaan van ambachtelijke 
banketbakkers die elkaar helpen om 
de producten zo goed mogelijk te 
maken, maar er wel allemaal hun 
eigen unieke draai aan geven. 
Knebel: ,,Het recept voor onze specu-
laasbrokken bestaat uit wel twintig 
verschillende componenten. Alles 
moet in de juiste verhouding zijn.’’

Zelf is Paul al in 1974 bij De Roset 
begonnen. ,,Veel van onze producten 
maken we nog steeds volgens 
hetzelfde recept als toen. Dat geldt 
voor onze kaashapjes, voor het 
gehakt in onze saucijzenbroodjes, 
voor de vulling in de chipolatataart, 
enzovoort. We kopen ook niets in, 
alles maken we zelf. 
Daardoor kunnen we de kwaliteit 
goed in de gaten blijven houden.’’ De 
komende weken worden erg druk, 
niet alleen vanwege het lekkers voor 
Sinterklaas, maar ook vanwege het 
WK voetbal, met onze oranje 
tompoezen. 
Direct daarna gaan we de kersttijd 
tegemoet, met de kerststollen en 
kerstkransjes.’’

Speculaasbrokken van De Roset 
opnieuw in top 3 van Nederland
Castricum - Voor het tweede jaar op rij zijn de speculaasbrokken van 
patisserie De Roset geëindigd bij de beste drie van Nederland in de jaar-
lijkse wedstrijd van het patisseriecollege. Een prachtige waardering voor 
het bedrijf, dat hiermee bevestigd ziet dat de in 2021 vernieuwde recep-
tuur een schot in de roos is geweest.

Foto:  Bos Media Services

BURGERLIJKE STAND

Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). Uit 
privacy-overwegingen kiezen steeds 
minder personen voor publicatie.

OVERLEDENEN
Castricum: 02-10-2022 Paulina 
Groenewegen, weduwe van Dirk 
Logchies 03-10-2022 Hendrikus 
Adrianus Geerts, weduwnaar van 
Elisabeth M. Spillekom 06-10-2022
Fredrica van den Berge, weduwe 
van Johannes Klijn 09-10-2022
Alida Jeannette Cornélie Pot, 
weduwe van Jacob Ettema

Akersloot: 03-10-2022 Vroukje 
Woudstra, gehuwd met Martinus J. 
Sluijter 23-10-2022 Dirk Kruk, 

gehuwd met Hedwig D. Raaijmakers

Limmen: 04-10-2022 Theodorus 
Jacobus Stap, weduwnaar van Lucia 
D.M. Mondé 05-10-2022 Johanna 
van der Ker�, weduwe van Martinus 
G. Schreuder Goedheijt 09-10-2022
Agnes Angeline Maria van der Ree, 
gehuwd met Joannes C. Korsmit
21-10-2022 Nicolaas Petrus Fran-
cisca Beentjes, weduwnaar van 
Margaretha M. Fatels

GEBOORTES
Castricum: 18-10-2022 Zoey Anna 
Christina Pepping, dochter van Joost 
J.G. Pepping en Maria J. Bakker

Elders: 08-09-2022 Aiden Jace de 

Brouwer, zoon van Albertus M. de 
Brouwer en Kim Bart 18-09-2022
Sam van Buuren, zoon van Otto T. 
van Buuren en Melinda Müller 
28-09-2022 Pim Oosting, dochter 
van Sander Oosting en Joyce W.M. 
Kloosterhuis 04-10-2022 Maya June 
López Alfonso, dochter van Christian 
A. López Alfonso en Wendy Admiraal 
10-10-2022 Mabel Krom, dochter 
van Jordi A.J. Krom en Jamie A.C. 
Gaarthuis 11-10-2022 Arthus Robin 
Hakvoort, zoon van Johanna A. 
Meijer en Laura S. Hakvoort            

HUWELIJK/GEREGISTREERD
 PARTNERSCHAP

Castricum: 19-10-2022 Maikel Koper 
en Dragana Danilova

Frank verduurzaamt beroepsmatig 
vastgoed in de meest brede zin. Hij 
vindt bewustwording van belang en 
zal hierom de vertrekkersrol gaan 
vervullen door te presenteren over 
verduurzaming van vastgoed. Theo is 
ervan overtuigd dat we door een 
actieve, gezonde en milieubewuste 
leefstijl een essentiële bijdrage 
kunnen leveren voor het terug-
dringen van de CO2-uitstoot.  Dit wil 
hij waarmaken door zich uit te 
spreken en te doen. Zowel in eigen 
privéleven als ook in eigen gemeente 

en in eigen werkkring c.q. sociaal 
leven. ,,Alleen als álle partijen daad-
werkelijk gaan DOEN, gaat het 
lukken om de opwarming van de 
aarde tot anderhalve graad Celsius te 
beperken.’’ Vanuit de Klimaatcoalitie 
Castricum kwam het idee om wat te 
gaan doen aan energiearmoede, 
vaak is dat ook isolatiearmoede. Er 
zijn inmiddels steden waar ‘�xbri-
gades’ operationeel zijn die huizen 
voor inwoners isoleren. Dat concept 
wil Theo ook in Castricum uitwerken. 
CALorie ondersteunt dit initiatief, ook 

Drost en Versteegen Klimaat-
burgemeesters van Castricum
Castricum - Frank Drost (60) en Theo Versteegen (69) mogen zich de 
Klimaatburgemeesters van de gemeente Castricum noemen. De bedoe-
ling is dat ze de inwoners inspireren ook te verduurzamen en maatre-
gelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze week is de 

Theo Versteegen. Foto: aangeleverd

Frank Drost. Foto: aangeleverd

de gemeente en andere energiecoö-
peraties in de BUCH-gemeenten 
gaan meedoen. Het programma van 
de Nationale Klimaatweek is op 
www.nkw2022.nl/agenda te vinden.

Het Diabetes Fonds collecteert 
van 29 oktober t/m 4 november 2022

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 2 november 2022

Gemeentenieuws

Volgende week extra gft-ronde
Volgende week, van maandag 7 tot en met
vrijdag 11 november, rijden we een extra
gft-ronde. U kunt op www.mijnafvalzaken.nl

of de app Mijn Afvalzaken lezen wanneer u
uw gft-container aan de weg kunt zetten. Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a sub 3

Wabo bekend dat het college van Castricum in zijn vergadering van 25 oktober 2022
heeft besloten het ontwerp besluit omgevingsvergunning voor de Geversweg 2a
conform afd. 3.4 Awb ter inzage te leggen. Het ontwerp besluit omgevingsvergunning
voorziet in de nieuwbouw van een woning na sloop bestaande bebouwing en onder de 
voorwaarde van 7.260 m2 natuurontwikkeling.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken zijn met ingang van 3 november
2022 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planID NL.IMRO.0383.Geversweg2a-ON01. Daarnaast ligt het ontwerp besluit ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.

Tegen het ontwerp besluit kan gedurende termijn van terinzagelegging een ieder
zienswijze indienen. De zienswijze dient gemotiveerd te zijn en gericht te worden
aan het college van Castricum. Na de terinzagelegging worden eventuele zienswijze
beantwoord en omtrent het perceel een definitief besluit genomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van
de gemeente Castricum, tel. 14-0251.

Ontwerp besluit Geversweg 2a Zanderij Noord

Vraag de energietoeslag aan
De energieprijzen zijn fors gestegen. Dat
betekent dat veel mensen meer moet
betalen voor gas en elektriciteit. De
gemeente heeft daarom aan inwoners
met een laag inkomen die bekend zijn
bij de gemeente een energietoeslag van 
€ 1.300,- uitgekeerd. Zij hebben deze
eenmalige bijdrage automatisch ontvangen.
Ook inwoners die menen voor de toeslag
in aanmerking te komen, hebben daar zelf
een aanvraag voor ingediend.

Aanvragen energietoeslag kan nog in 
maand november
Denkt u ook in aanmerking te komen voor
deze toeslag, dan kunt u tot en met 30
november 2022 een aanvraag indienen via 
http://www.castricum.nl/energietoeslag. U
kunt ook een papieren aanvraagformulier
ophalen bij de balie in het gemeentehuis.

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

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag of 
heeft u vragen? 
Neem dan contact op met het Sociaal
Team via telefoonnummer 14-0251 of
met Stichting Welzijn via 072-509 52 67
(bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur).

U kunt ook voor hulp bij de aanvraag naar
het inloopspreekuur van de bibliotheek
in Castricum op vrijdag tussen 09.00 en
12.00 uur, of in Akersloot op donderdag
tussen 09.00 en 12.00 uur.



Bijzonder (nagenoeg vrijstaand) object in het centrum van Castricum! 

Het in 1930 als bollenschuur gebouwd pand dat in later jaren is verbouwd tot woning 
met aangebouwde garage biedt legio gebruiksmogelijkheden. U kunt hierbij bijvoorbeeld 
denken aan een combinatie van wonen en werken, kangoeroe-woning, verbouw tot een 
royale woning met aansluitende hobbyruimte e.d.

Dorpsstraat 64 
1901 EM Castricum
Telefoon: 0251-650850
E-mail: info@vanamsterdam.nl
Internet: www.vanamsterdam.nl

Dorpsstraat 64 
1901 EM Castricum
Telefoon: 0251-650850
E-mail: info@vanamsterdam.nl
Internet: www.vanamsterdam.nl

Van een Garantiemakelaar 
mag je meer verwachten

Van een Garantiemakelaar 
mag je meer verwachten

CASTRICUM – Torenstraat 12A

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

Deelnemers herkent u    aan deze sticker

45 jaar
            getrouwd

              Liefs, de kinderen!

enFrankLida 
4 november

De specialist 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 

van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen

De specialist 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 

van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen

De specialist 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 

van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen

Arnoldsonstraat 7 - 1902 CT Castricum

Wil jij meer energie, meer 
rust, meer mentale balans?

Dan is dit precies wat jij 
zoekt!

Spreekt jou dit aan? Meld je dan gratis aan voor een vrijblijvende
proe�es op www.powerwalkingclub.com/mindful-walking/castricum

of volg de facebookpagina Powerwalkingclub Castricum

Powerwalkingclub Castricum biedt naast
powerwalking nu ook mindfulwalking aan. 

Neem nu de beslissing om jezelf dat
momentje rust te gunnen!

Advies en begeleiding bij:
• het opstellen van uw (levens-) testament
• uitvoeren van uw (levens-) testament
• afhandelen van nalatenschappen, aangifte erfbelasting, vereffening
Maak vrijblijvend een afspraak.
06 55 178 475 | karin@karinrutte.nl | www.karinrutte.nl | lid van

persoonlijk assistent en (levens)executeur

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 
gewone �etsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852
* De Scooterbox 
repareert alle merken scooters. Wij 
halen uw scooter gratis op. Ook 
levering nieuwe. Droogmakerij 
74-b Heiloo, www.descooterbox.nl 
06-22020702 AGM-Dealer
Aangeboden:
Woensdagavond 1 november: inloop-
avond bij het koor vocal tour in de 
montessorischool. Start 20.00 uur. Tel. 
06-33148160
Te koop:
Twee nostalgische schemerlampen 
op houten voet, witte kap, bruine 
franje, hg.65/diameter 54 cm, €30,-. 
Tel. 06-23821104
Te koop:
Perzisch kleed certi�caat van echt-
heid, gemaileerd donker bruin met 
rood, 95x60cm €40,-. Tel. 06-23821104
Te koop:
 RVS vloerlamp met 2 armaturen 
�exibel +2 witte kapjes €15,-. Tel. 
06-12552914

Word donateur! 
Ga naar 

DierenLot.nl
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WOENSDAG 2 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, diaken Marcel de 
Haas, woord en communie-
dienst. Met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters. Aller-
zielen. Met medewerking van de 
werkgroep Avondwake.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur, Woord- en Commu-
nieviering met Corneliuskoor. 
Voorganger: pastor M. 
Nagtegaal

DONDERDAG 3 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.00 tot 12.00 uur met kerkcafé, 
plek voor ontmoeting en 
gesprek.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres

VRIJDAG 4 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken van 
een kaars.

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

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

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

ZONDAG 6 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. Saskia 
Ossewaarde, Egmond

Gelijktijdig op radio Castricum 
en via een livestream; link op 
www.pkcastricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. S. 
Dijkhuizen.
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, diaken Marcel de Haas 
woord en communiedienst. 
Gemengd Koor.
Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Elsa 
Waljaard
H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Woord- en Commu-
nieviering met Caeciliakoor 
koor. Voorganger: Pastor K. Kint.

MAANDAG 7 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk , 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 8 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

WOENSDAG 9 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
19:00 uur, diaken Marcel de Haas 
en werkgroep Avondwake met 
woord en communiedienst. 
M.m.v. Annie Assendelft en Ria 
Peters. Allerzielen viering.

KERKDIENSTEN

Limmen - Strakke spieren en kilo’s 
eraf; het kan bij VormVitaal Limmen. 
Via ultrasound worden de vetcellen 
aangepakt en tegelijkertijd worden 
de spieren middels elektrostimulatie 
getraind, zonder kans op blessures 
(EMS). Het is laagdrempelig, niet 
alleen voor mensen die dat laatste 
extra randje niet weg krijgen, maar 
ook voor de mensen die niet meer 
actief kunnen of willen sporten. Ook 
helpt het bij cellulitis, striae en spier-
versterking voor bijvoorbeeld een 
knieoperatie. Het apparaat doet het 
werk, terwijl je ontspannen ligt. Er 

wordt gekeken naar de wens van de 
klant en wat daarvoor nodig is. Het 
aantal behandelingen is afhankelijk 
van iemands doel. De behandeling is 
zowel voor mannen als vrouwen. 
Nieuwsgierig geworden? 
Meld je aan voor een intake en proef-
behandeling nu voor 39 euro. 
Aanbieding: bij aankoop van een 
10-rittenkaart krijg je drie behande-
lingen cadeau! 
Bel of app naar 06 85852603, mail 
naar limmen@vormvitaal.nl of kijk op 
www.vormvitaal.nl voor meer 
informatie.

Kilo’s eraf en spieren sterk en strak? 
Het kan bij VormVitaal Limmen!

Geen inspanning vereist, het apparaat 
doet al het werk. Foto: aangeleverd

Inleverpunt voor de kassabonnen. Foto: aangeleverd

Castricum - Ondernemersfonds 
Castricum start deze week weer met 

de Handje Contantje-kassabonnen-
spaaractie. In deze krant zit een zakje, 

Kassabonnenactie Handje 
Contantje weer van start

dat u kunt gebruiken om de kassa-
bonnen van de maanden november 
en december te sparen. Bij € 250,- 
aan kassabonnen kunt u het zakje, 
voorzien van uw gegevens, inleveren 
bij de volgende winkels: Boekhandel 
Laan aan de Burgemeester 
Mooijstraat 19, Mull Castricum aan 
de Dorpsstraat 46 en DekaMarkt 
Castricum aan de Torenstraat 48. U 
kunt zo vaak als u een zakje vult 
meedoen. Lukt het u niet alleen, dan 
kunt u ook samen sparen. Bij de deel-
nemende winkels hangt een poster 
en een sticker in het raam. Extra 
zakjes zijn ook te verkrijgen bij de 
winkels. U maakt kans op € 250,- 
contant en andere leuke prijzen. Alle 
winkeliers stellen weer mooie prijzen 
beschikbaar. In de tweede week van 
januari maakt men de winnaars 
bekend en zal een prijsuitreiking 
volgen. Volg de actie via ‘Dorpshart 
Castricum’ op de sociale media.

Van schapen tot geiten en van 
varkens tot ganzen, maar ook 
konijnen, duiven en een paar katten; 
op ’t Dierenduintje zijn heel wat 
boerderijdieren te vinden. Naar 
schatting vijfduizend tot zesduizend 
bezoekers per jaar komen langs om 
ze te bewonderen. Maar ’t Dieren-
duintje is meer dan dat alleen. Er is 
ook een vlindertuin, een boomgaard 
en een plantenkas waar plantjes 

gekweekt worden. Een groep zeer 
trouwe vrijwilligers ondersteunt de 
beheerders bij alle taken die uitge-
voerd moeten worden. Fred Bakker 
vertelt: ,,Er is hier altijd wel werk te 
doen. In de winter doen we snoei-
werk of werken we in de kas. Elke 
dag maken we het eten voor de 
dieren klaar. 
Maar we halen daarvoor eerst het 
brood op bij een bakkerij en groente-

Beheerders Dierenduintje zoeken 
vrijwilliger met hart voor dieren
Castricum - ’t Dierenduintje aan de Duinenboschweg 1a is een bijzondere 
plek. Ongeveer vijfenzeventig dieren hebben hier hun thuis en het hele 
jaar door zijn bezoekers zes dagen per week welkom. Al bijna achten-
twintig jaar lang runnen Willa en Fred Bakker deze kinderboerderij met 
veel passie. Een paar dagen op reis gaan is er niet bij, want de dieren 
moeten elke dag verzorgd worden. Daarom zijn de beheerders op zoek 
naar een vrijwilliger die deze taak af en toe van ze wil overnemen.

restanten bij een groentehandel.’’ 
Fred en Willa zijn op zoek naar een 
plaatsvervangend beheerder. 
Iemand die de hierboven genoemde 
werkzaamheden af en toe een paar 
dagen zou kunnen overnemen. Ook 
het ontvangen van de bezoekers 
behoort tot de taken. De kinderboer-
derij is dinsdag tot en met zondag 
geopend van 11.00 tot 15.00 uur. 
Zwaar werk is het niet: ,,Iedereen kan 
het, van jong tot oud. We zouden het 
ook leuk vinden om een dame in het 
team te mogen verwelkomen.’’ 
Belangstellenden kunnen langs-
komen voor een persoonlijke kennis-
making. Een e-mail sturen (donna1@
hetnet.nl) of even bellen (06 
20745693) kan ook.

O  C   
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

C  O

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL
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 Imhann schreef de roman Loutering 
over een jongen die opgroeit in de 
naweeën van de Mexicaanse Revo-
lutie en beroemde historische 
�guren ontmoet als de kunstenaar 
Frida Kahlo en de Russische revoluti-
onair Leon Trotski. Tijdens de lezing 
neemt Imhann de toeschouwer mee 
langs eeuwen aan revoluties en 
vertelt hij waarom de Mexicaanse 
Revolutie ook ons vandaag nog raakt 
en hoe kunstenaars door revoluties 
geïnspireerd kunnen worden tot het 
maken van grote kunst. En wat is dat 
eigenlijk, kunst? Hij vertelt waarom 
de Russische communistische revo-
lutie wel of niet geslaagd was, 
waarom we in Nederland nooit een 
revolutie hebben gehad, wat het 
verschil is tussen een Nederlander en 
een Mexicaan en hoe al deze dingen 

te maken hebben met je dagelijkse 
leven. ,,Het weten hiervan zal je dag 
morgen rijker maken’’, aldus Imhann.

Castricum - Marion Dekker van 
Powerwalkingclub Castricum gaat 
naast powerwalking ook mindfulwal-
king aanbieden. Ze licht toe: ,,Als 
leefstijl- en vitaliteitscoach vind ik 
onder meer beweging en ontspan-
ning belangrijk. Naast powerwalkin-
structeur ben ik nu ook mindfulwal-
kinginstructeur. In deze lessen draait 
het om vertragen en terugkeren naar 
de basis. Dat zorgt voor een heerlijke 
ontspanning.’’ Wil jij meer energie, 
meer rust, meer mentale balans en 
even een momentje voor jezelf? Dan 
is mindfulwalking iets voor jou! 

Tijdens een mindfulwalkingles 
bewegen de deelnemers bewust en 
doen ze diverse oefeningen, zoals 
qi-gong, yoga, tai-chi, meditaties, 
visualisaties en ademhalingsoefe-
ningen. Spreekt jou dit aan? Meld je 
dan op www.powerwalkingclub.
com/mindful-walking/castricum aan 
voor een gratis vrijblijvende proe�es. 
De lessen vinden elke maandag van 
11.00 tot 12.00 uur plaats met als 
startpunt Berg & Bal Castricum. Of 
meld je aan voor de mindfulwalking 
workshop op zaterdag 12 november 
vanaf Johanna’s Hof Castricum.

Mindfulwalking in Castricum

Tijdens de lessen doen de deelnemers diverse oefeningen. Foto: aangeleverd

Auteur Luuk Imhann weer terug 
bij boekhandel Laan
Castricum - Jaren geleden gaf Luuk Imhann een muzikale poëzievoorstel-
ling met twee muzikanten. Luuk heeft in Castricum gewoond en is nu 
terug met een echte literaire roman die gaat over de vraagstukken: 
Waarom zijn er revoluties? Wat hebben ze voor zin en wie inspireren ze? 
Vrijdag 4 november houdt Imhann om 20.00 uur een lezing in boek-
handel Laan over revoluties en kunst.  De entree is gratis en de Boekproe-
verij is open.

Auteur Luuk Imhann.
Foto: aangeleverd

Limmen - Op vrijdag 25 november 
om 20.00 uur (inloop vanaf 19.15 
uur) treedt Joost Prinsen op in cultu-
reel centrum Vredeburg. Prinsen (80) 
is acteur, presentator en columnist. 
Hij speelde 45 jaar in theatervoorstel-
lingen en is bekend van televisiepro-
gramma’s als de Stratemakeropzee-
show, het Klokhuis en de quiz ‘Met 
het mes op tafel’. Hij publiceerde 

meerdere boeken, waaronder ‘Mijn 
vrouw pikt zeepjes’ en ‘Na Emma’. 
Prinsen is een groot bewonderaar 
van Godfried Bomans. 

Zijn voordrachten van poëzie zijn 
ongeëvenaard en raken in het hart. 
Kaarten à 15 euro (inclusief ko�e/
thee vooraf ) zijn op www.limmencul-
tuur.nl te reserveren.

Joost Prinsen treedt op in 
cultureel centrum Vredeburg

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Fisherman’s Friends: 

One and All
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zondag 15.00 uur
maandag 20.00 uur

Competencia Oficial
vrijdag & zaterdag 20.00 uur

zondag 15.00 uur
woensdag 20.00 uur

Ticket to Paradise 
zaterdag 20.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Good Luck To You, Leo Grande
vrijdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Soof 3
zondag 13.00 uur

De Club van Sinterklaas 
en de Race tegen de Klok

zondag 13.00 uur
Misfit The Switch

Programma 3 nov t/m 9 nov

Nadat de Fisherman’s Friends uit 
Cornwall met hun traditionele 
zeemansliederen onverwacht de 
hitlijsten bestormden, maakt het 
shantykoor nu hun comeback! 
Een jaar na hun eerste nummer 1 hit 
struggelen ze met het uitbrengen 
van hun tweede album. 
In One and All moeten ze langs de 

ups en downs, de valkuilen en verlei-
dingen van hun succes navigeren, 
terwijl ze tegelijkertijd de groep en 
hun levenslange vriendschap in 
stand proberen te houden. 

En dat met hun grootste optreden 
tot nu toe voor de boeg: het 
beroemde Glastonbury festival!

Fisherman’s Friends: One and All

In de hoop op eeuwige roem heeft 
een miljardair zijn zinnen gezet op 
het maken van een �lmhit en stelt 
hiervoor een all-star-team samen. Hij 
huurt de beroemde �lmmaker Lola 
Cuevas in om het ambitieuze project 
in goede banen te leiden. Daarbij 
worden twee grote acteurs met nog 
grotere ego’s geregeld: Hollywood 
hartenbreker Félix Rivero en de 
grensverleggende theateracteur Iván 

Torres. Beiden zijn legendarisch, 
maar bepaald niet de beste vrienden. 
Lola stelt ze ter voorbereiding op de 
draaidagen in een reeks steeds 
excentriekere uitdagingen op de 
proef. Hierbij worden Felix en Iván 
met zowel elkaar als hun eigen pres-
taties geconfronteerd en is het maar 
de vraag of er nog iemand overblijft 
als de camera’s straks echt beginnen 
te draaien.

Competencia Oficial

Door Henk de Reus

Vorige week brandden er slechts 
enkele windlichten in de winkel van 

Castricum - Vorige week berichtte deze krant over het bakkersprotest 
vanwege de ontoereikende compensatie van de overheid in de energie-
rekening. De vrees ontstond hierdoor dat vele ambachtelijk bakkers hier-
door hun deuren zouden moeten sluiten. Inmiddels tuigt het kabinet een
nieuwe regeling op voor steun aan midden- en kleinbedrijven met een
hoog energiegebruik. Naar schatting kunnen hier vier op de vijf bakkers
gebruik van maken.

Bakkersprotest lijkt Den Haag te
hebben bereikt

bakkerij Brakenho�. Het bedrijf deed 
mee aan een landelijke protestactie-
actie van honderden ambachtelijke 
bakkers tegen de ontoereikende 

compensatie op de energierekening.
Men hoopte via de actie dat politiek
Den Haag de boodschap zou 
oppikken. 
Het lijkt te hebben gewerkt, want 
inmiddels werkt het kabinet een plan 
uit voor meer steun aan mkb’ers met 
hoge energielasten.
De lichten in de winkel branden weer 
en er zijn zelfs kleine lichtjes in de 
ogen van Wim Brakenho� te zien.
Denkt hij dat de nieuwe regeling de
branche zal redden?

Eerst zien, dan geloven 
Brakenho�: ,,Ik ben blij dat de poli-
tiek het signaal heeft opgepikt. Dit 
biedt hoop.
De afgelopen week bezochten veel 
vaste klanten de winkel naar aanlei-
ding van het artikel in de krant. Ik 
heb het verhaal vele keren moeten 
vertellen en m’n droge keel regel-
matig met een glas water moeten
spoelen. 
Heel �jn deze betrokkenheid van de 
klant. Of de branche nu gered is kan 
ik nog niet zeggen omdat men in 
Den Haag nog werkt aan de spelre-
gels die aan de steun zijn verbonden. 
Als het inderdaad zo is dat hiermee 
vier op de vijf bakkers een beroep 
kunnen doen dan is dat positief 
nieuws, ook voor ons. Eerst maar zien 
en dan geloven!’’

Overigens geldt de regeling niet 
alleen voor bakkers. Ook andere 
mkb’ers, zoals brouwerijen, slagers 
en bedrijven in de industrie en de 
landbouw kunnen gebruik maken 
van de regeling.

Wim Brakenho� is blij dat het signaal is opgepakt en denkt dat er weer hoop voor de
bakkers gloort. Foto: Henk de Reus
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Onlangs heeft het vrouwennetwerk 
Goed Contact van de gemeente 
Castricum een bijdrage ontvangen 
van het herstelfonds. 
Deze wordt door Goed Contact, een 
netwerk voor ambitieuze vrouwen, 
mede ingezet om vrouwen hun zake-
lijke positie te laten versterken na de 
moeilijke coronatijd. 

Hoe pro�leer je je als ZZP’er? Hoe 
versterk je je positie als 
leidinggevende? 
Hoe voer je een goede acquisitie? 
Allemaal vraagstukken waarbij 
leiderschapsvaardigheden goed van 
pas komen.
Alle ondernemende en ambitieuze 
vrouwen uit de BUCH-gemeentes 

AGENDA
WOENSDAG 2 NOVEMBER

Allerzielenviering om 19.00 uur in 
de Sint Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum en in 
de Corneliuskerk aan de Dusseldor-
perstraat 74 in Limmen. Op begraaf-
plaats Onderlangs start het 
programma om 17.00 uur.

DONDERDAG 3 NOVEMBER
Lezing ‘Romeinse strategie in de 1e 
eeuw in NW-Europa, met de nadruk 
op Noord-Holland’ door Jona 
Lendering om 20.00 uur in archeo-
logiemuseum Huis van Hilde aan 
het Westerplein 6 in Castricum. 
Entreeprijs 7,50 (gratis met muse-
umjaarkaart). Info op www.huisvan-
hilde.nl

VRIJDAG 4 NOVEMBER
Griezeltocht tussen 18.30 en 22.00 
uur in het bos rond Camping 
Geversduin aan de Beverwij-
kerstraatweg 205 in Castricum. 
Minimum leeftijd 12 jaar (tot 18 
jaar onder geleide van een volwas-
sene). Deelname kost 12 euro. 
Aanmelden via www.stichtingsa-
menspelen.nl. Foto: aangeleverd

Optreden zangkoor Music Train om 
20.00 uur in hotel-restaurant Fase 
Fier aan de Van Oldenbarne-
veldweg 25 in Bakkum. Kaarten à 
12,50 euro via info@music-train.nl. 
Tevens loterij. Foto: aangeleverd

Veiling ten bate van kerk en jeugd 
om 20.00 uur bij Heeren van 
Limmen aan de Dusseldorperweg 
103 in Limmen. Ongeveer 220 te 
veilen kavels, voorwoord van 
pastor Mike Nagtegaal. Toegang 
gratis.

Popquiz van 20.30 tot 23.00 uur bij 
EetBarLekker aan de Dusseldor-
perweg 56 in Limmen. Minimaal 
twee en maximaal zes personen 
per team. Deelname kost 4,50 euro 
per persoon. Aanmelden via caro-
line@eetbarlekker.nl.

ZATERDAG 5 NOVEMBER
Natuurwerkdag van 09.30 tot 14.30 
uur in de Tuin van Kapitein 
Rommel aan de Stationsweg, 
schuin tegenover het NS-station in 
Castricum. Aanmelden via www.
natuurwerkdag.nl/klus/tuin-van-
kapitein-rommel/2022-11-05. Voor 
een lunch wordt gezorgd.

Kaartverkoop van 11.00 tot 13.00 
uur bij clubMariz aan de Dorps-
straat 72 in Castricum. Het betreft 
kaarten à 2 euro voor de Sinter-
klaasshow op 12 november om 
15.00 en 16.30 uur in de Sint 
Pancratiuskerk.

Open huis bij bibliotheek en 
vereniging Oud-Akersloot van 
12.00 tot 16.00 uur aan de 
Rembrandtsingel 1 in Akersloot 
met onder meer foto-expositie, 
voorlezen voor kinderen en 
programmeren van robots.

Griezeltocht, zie 4 november.

Optreden zangkoor Music Train, zie 
4 november.

ZONDAG 6 NOVEMBER
Walk-In-huiskamerconcerten in 
Akersloot op diverse locaties. Veer-
tien bands spelen sets van steeds 
dertig minuten om 13.30, 14.30, 
15.30 en 16.30 uur.

Lezing over ‘De groene spirituali-
teit’ van Merton door dr. Kick Bras 
om 15.00 uur in de dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 in Castricum. Entree-
prijs: 5 euro (inclusief ko�e/thee). 
Aanmelden via info@rvkcastricum.
nl of via WhatsApp: 06 81408112. 
Foto: aangeleverd

MAANDAG 7 NOVEMBER
Creatief Atelier ‘Wintertijd’, kunst-
werk maken met bijenwas van 
12.30 tot 14.00 uur bij Welzijn 
Castricum aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. Deelname kost 3,50 
euro inclusief materiaal en ko�e/
thee. Aanmelden via info@welzijn-
castricum.nl o.v.v. Creatief Atelier 7 
november of via telefoonnummer 
0251 656562.

WOENSDAG 9 NOVEMBER
Whiskyproeverij van 19.00 tot 
23.00 uur bij grand-café Balu aan 
de Dorpsstraat 35a in Castricum. 
Acht verschillende whisky’s te 
proeven. Inschrijven via info@cafe-
balu.nl en 06 11166278.

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

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

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

Unieke training voor vrouwen 
via Goed Contact
Castricum - Organisatiepsycholoog Wendel Greve van het bekende oplei-
dingscentrum De Baak verzorgt namens Goed Contact op 16 november 
van 17.00 tot 21.00 uur een bijzondere training voor vrouwen in 
Castricum: Informeel Leiderschap.

zijn van harte welkom op deze trai-
ning Informeel Leiderschap, die 
wordt gehouden in Fase Fier aan de 
Van Oldenbarneveldweg 25 in 
Bakkum. 
Voor leden van Goed Contact is deze 
training gratis. Niet-leden betalen 
een gereduceerd tarief van 25 euro. 
Speken de thema’s ‘Autonomie en 
verbinding’, ‘Niveaus van beïn-
vloeden’ en ‘Hoe omgaan met erger-
nissen’ je aan? Meld je dan via www.
goed-contact.nl/evenementen aan 
voor deze training. 

Halverwege de bijeenkomst wordt 
een eenvoudige maaltijd (soep en 
brood) geserveerd.

Castricum - Hij wist eerder met 
succes de Supermaan vast te leggen, 
maar de gedeeltelijke zonsverduiste-
ring van vorige week dinsdag was 
een stuk moeilijker. Bert van Kuilen-
burg maakte deze foto zonder �lter 
vanuit zijn voortuin. ,,De zon geeft 
zo’n grote hoeveelheid fel licht dat 
het een hele onderneming was. 
Daarnaast stond de zon op het tijd-
stip van de gedeeltelijke verduiste-
ring ook op het hoogste punt. De 
maan fotograferen is makkelijker.’’ 
Bert heeft gewacht tot er wolken 
kwamen. Dat hielp. ,,Het was even 
zoeken, maar ik vind het gaaf dat het 

toch gelukt is.’’

Gedeeltelijke zonsverduistering 
gekiekt: ‘knap lastig’

Foto: Bert van Kuilenburg

Door Ans Pelzer

Huisman: ,,Er staan prachtige 
volzinnen in allerlei beleidsstukken 
maar die worden niet waargemaakt 
door concrete acties. Drie jaar 
geleden riep de adviesraad al op om 
concreet meer werk te maken van 
preventief werken en het uitvoeren 
van een programma Castricum Inclu-
sief. De Adviesraad Sociaal Domein 
kreeg nauwelijks inhoudelijke reac-
ties op de uitgebrachte adviezen. 
Met de adviezen werd niets gedaan. 
Een bijkomend probleem is dat het 
College, de Raad en dus ook de 
adviesraad, steeds verder weg zijn 
komen te staan van de beleidsbepa-
lers en besluitvorming. De inhoud, 
vormgeving en richting van het 
Castricumse sociaal domein wordt 
gestuurd middels de BUCH-samen-
werking; en de regio Alkmaar (BUCH 
+ Alkmaar en Dijk en Waard). Volgens 
de adviesraad is het gevolg daarvan 
dat te veel aandacht uitgaat naar het 
proces en veel te weinig naar wat 
plaatselijk bereikt moet worden voor 
inwoners die ondersteuning nodig 
hebben.’’

Huisman benadrukte dat de kritiek 
van de adviesraad geen betrekking 
heeft op uitvoerende ambtenaren en 
uitvoerende organisaties (zoals Stich-
ting Welzijn Castricum) maar zich 
vooral richt op beleidsverantwoorde-
lijken, het college en de 
gemeenteraad.

‘Adviesraad juist nu nodig’
Gemeenteraadsleden reageren 
‘geschrokken’ op het besluit van de 
adviesraad om te stoppen. Paulien 
Zwikker (deVrijeLijst) zegt het vertrek 
te betreuren. ,,We hebben de Advies-
raad Sociaal Domein juist nu hard 
nodig om een goede vertaling te 
maken van het beleidskader naar de 
praktijk.’’ Ook Cees Hollenberg 
(Lokaal Vitaal) meldt dat de advies-
raad ‘hard nodig’ is. Voor zijn partij 
komt het aangekondigde vertrek ‘als 
een donderslag bij heldere hemel’. 
Mariska El Ouni van D66 complimen-
teerde de Adviesraad met hun werk-
zaamheden en heeft begrip voor de 
beslissing. ,,Immers als je nooit 
gehoord wordt ga je twijfelen aan de 
zin van je werk. 
Ik kan me zo indenken dat men 
regelmatig op het tandvlees is door-
gegaan. Deze kwaliteit bij een 
adviesraad zie je zeker niet bij andere 
adviesraden. Het is echt doodzonde 
dat deze kennis en ervaring 
wegvloeit. 
Voor D66 is het geen verrassing dat 
de Adviesraad opstapt. Er is meer-
dere momenten aan de bel 
getrokken.’’ Aart Waterman (Groen-
Links) vindt dat de beleidsverant-
woordelijken voor het sociaal 
domein ‘zich zorgen moeten maken’.

Verbazing bij VVD en CDA
Verbazing is er bij het CDA en de VVD 
over het in hun ogen ‘plotse karakter’ 

Waardering, verbazing en vragen bij opstappen 
Adviesraad Sociaal Domein
Castricum - De raadscommissie Sociaal Domein besprak donderdag-
avond het aangekondigde vertrek van de gehele adviesraad. De beslis-
sing van deze raad werd toegelicht in een notitie. Vertrekkend voorzitter 
Cees Huisman: ,,De inwoners van Castricum worden naar de mening van 
de adviesraad minder goed ondersteund dan mogelijk en wenselijk is.’’

van het vertrek. ,,Waarom is er niet 
wat meer rust gecreëerd om het te 
bespreken in plaats van meteen een 
beslissing te nemen?’’ De VVD stelt 
ook de vraag of de adviesraad niet 
teveel op de stoel van de politiek 
gaat zitten. Bijvoorbeeld het onge-
vraagde advies over het creëren van 
verblijfplekken voor statushouders. 
Marcel Dekker, lid van de Adviesraad 
Sociaal Domein, meent van niet. ,,Ik 
vraag me af of men zich genoeg 
realiseert dat we door de huidige 
procedures statushouders, zijnde 
inwoners van onze gemeente, vijf 
jaar of langer parkeren en dat 
daarmee de kansen om te slagen op 
de arbeidsmarkt afnemen. De advies-
raad heeft talloze adviezen uitge-
bracht met als kern: intensiveer de 
integratieprogramma’s in de 
gemeente. Deze adviezen zijn niet in 
de praktijk gebracht. Er wordt naar 
de mening van de Adviesraad Sociaal 
Domein onvoldoende resultaat 
geboekt.’’

De politiek is aan zet
Het is nu aan de gemeenteraad om 
verder te praten. Wethouder Falgun 
Binnendijk was niet aanwezig bij de 
raadscommissie. De raad wilde van 
hem weten waarom de wethouder 
nog niet naar de gemeenteraad heeft 
gereageerd op het aangekondigde 
vertrek van de adviesraad en wel in 
de pers. 
Over deze en andere vragen praat de 
commissie Sociaal Domein verder op 
donderdag 10 november.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier
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Castricum - Op zondag 6 november 
zal Dr. Kick Bras om 15.00 uur in de 
dorpskerk aan het Kerkpad 1 een 
lezing houden over ‘De groene spiri-
tualiteit’ van Thomas Merton. De 
Amerikaanse trappistenmonnik 
Thomas Merton – misschien wel de 
beroemdste monnik van de twin-
tigste eeuw – was een groot natuur-
liefhebber. Hij trok zich steeds vaker 
terug in de omgeving van zijn abdij 
en leefde uiteindelijk als kluizenaar in 
het bos. Zijn dagboeken getuigen 
van zijn intense, spirituele natuurer-
varing die voortkomt uit een 
mystieke verbondenheid met alle 
leven en daarin met de levensbron. 
Deze natuurmystiek leidde tot een 
steeds openlijker kritiek op de exploi-
tatie van de schepping voor mense-
lijk gewin. Zo groeide deze mystiek 
uit tot ecologische ethiek, die zeer 
actueel is in deze tijd van klimaat-
crisis en aantasting van de biodiversi-
teit. Kick Bras zal tijdens zijn lezing 
teksten en beelden van Merton 
projecteren. Hij zal uiteenzetten 

welke betekenis de natuur had voor 
Mertons spiritualiteit en welke 
elementen belangrijk zijn in zijn 
ecologische ethiek. Genoeg stof om 
met elkaar van gedachten te 
wisselen. Entreeprijs: 5 euro (inclusief 
ko�e/thee). Aanmelden via info@
rvkcastricum.nl of via WhatsApp: 06 
81408112.

Castricum - De superhoge gasprijzen 
lijken niet echt te dalen. Des te meer 
reden om je gasverbruik te beperken! 
Energiecoach René Daalmans: 
,,Minder gas gebruiken draagt bij aan 
vermindering van de CO2-uitstoot. 

Het zorgt er ook voor dat je gasreke-
ning minder stijgt. Korter douchen, 
de thermostaat een graadje lager, 
een warme trui: dat helpt. We 
hebben het al eens eerder gezegd: 
de watertemperatuur van je HR-cv-

Energietip: minder gas 
gebruiken? Zet ’m op 60!

Energiecoaches René Daalmans en Wim Schermer bekijken met behulp van een 
drone het dak van inwoner Ben MacKenzie naar de beste plaatsing voor 
zonnepanelen. Foto: Ans Pelzer

Limmen - Op 11 en 12 maart 2023 
vindt voor de 48e keer de expositie 
‘Limmen Artistiek & Creatief’ plaats. 
De organisatie zoekt hiervoor kunste-
naars uit Limmen en de verre omge-
ving die het leuk vinden om hun 
werk te tonen aan de bezoekers. 

Nieuw is dat men in het betre�ende 
weekeinde ook zes workshops 
aanbiedt. 
Hiervoor zoekt men mensen met een 
creatieve hobby, die anderen graag 
willen laten kennismaken met deze 
hobby. De expositie is in cultureel 

Kunstenaars gezocht voor 
expositie

Castricum - De jonge Ierse pianist 
Seán Morgan-Rooney speelt op 
vrijdag 4 november om 20.00 uur in 
de dorpskerk aan het Kerkpad 1. 
Deze veelzijdige musicus speelt niet 
alleen het traditionele repertoire, 
maar houdt zich ook bezig met zwij-
gende �lm, dans en theater. Onder-
tussen componeert hij ook zelf, 

vooral voor de combinatie piano en 
zang en piano en elektronische 
muziek. Van zo’n musicus kun je een 
spannend solorecital verwachten. Ga 
naar www.ihms.nl voor het 
programma van deze avond en om 
kaarten te reserveren. Kaarten zijn 
ook voor aanvang aan de kerk 
verkrijgbaar, pinnen is mogelijk.

New Masters on tour: Seán 
Morgan-Rooney in dorpskerk

Castricum - Op 11, 12 en 13 
november speelt Stichting De Witte 
Duif Castricum onder leiding van 
Marianne Beitler het muziektheater-
stuk ‘As it is in Heaven’ in de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1. Dit toneel-
stuk met muziek is een Nederlands-
talige bewerking van de bekende 
Zweedse �lm uit 2004 van Kay Pollak. 
De �lm kreeg in 2005 een Oscarno-
minatie voor beste buitenlandse �lm. 
Het verhaal van het toneelstuk volgt 
nauw het verhaal van de �lm en net 
als de �lm bevat het toneelstuk een 
aantal liedjes, waaronder het 
bekende ‘Gabriella’s song’.
Het verhaal laat zien dat ieder mens 

op zijn/haar eigen wijze mag leven 
en zich mag ontplooien op de 
manier die het beste bij hem/haar 
past. Ook laat het zien hoe mensen 
elkaar in moeilijke tijden kunnen 
helpen en ondersteunen. Dat maakt 
het een zeer actueel en aansprekend 
verhaal. De uitvoeringen zijn 11 
november om 20.00 uur, 12 
november om 20.00 uur 13 
november om 16.00 uur. De kerk 
gaat een half uur voor aanvang open. 
Het stuk duurt ongeveer twee uur en 
er is een korte pauze. Kaarten à 10 
euro zijn verkrijgbaar bij Angelie 
Graumans (0251 826466 / amg.grau-
mans@ziggo.nl).

Muziektheater ‘As it is in 
Heaven’ in de dorpskerk

ketel op 60 graden zetten is een 
makkelijke manier om geld en de 
uitstoot van CO2 te besparen. Het 
kan tot twintig procent minder 
gasverbruik opleveren! De tempera-
tuur is namelijk gebruikelijk ingesteld 
op 80 graden. Waarom dan die stan-
daard instelling op 80 graden? Instal-
lateurs wisten dan zeker dat de klant 
het niet koud zouden hebben.’’

,,Inmiddels weten wij (en de instal-
lateurs) dat die 60 graden genoeg is 
om het behaaglijk warm in je huis te 
houden. Door de aanvoertempera-
tuur van de verwarming te verlagen 
tot 60 graden, halen moderne ketels 
veel beter hun hogere rendement en 
bespaar je CO2, energie en gas, en 
dus kosten! Hoe dan? Kan dat bij alle 
cv-ketels? Niet bij alle maar wel bij 
HR-ketels (hoog rendement) en in de 
meeste gevallen kun je dat gewoon 
zelf doen. Hoe je dat precies kunt 
doen, is op de website www.
zetmop60.nl te vinden. Daar kun je 
goede instructie�lmpjes voor veel 
verschillende merken bekijken. Zet 
‘m op 60!’’

As it is in Heaven is een meeslepend en ontroerend verhaal over liefde, jaloezie en 
zelfbevrijding. Foto: aangeleverd

Lezing over ‘De groene 
spiritualiteit’ van Merton

Bakkum - Afgelopen zaterdag was de laatste mogelijkheid om te overnachten op de grootste camping van Nederland: 
Camping Bakkum. De familie Smis uit Amsterdam is zondag druk bezig om de spulletjes in te pakken. Uiterlijk 13 
november moeten alle huisjes en caravan van het terrein verdwenen zijn. Foto: Bert Westendorp

Inpakken en opruimen op Camping Bakkum

Wijk aan Zee/Castricum - Op 26 
november wordt in KNRM-station 
Wijk aan Zee de verhalenbundel 
‘Windkracht 15’ gelanceerd. Het is 
het vierde deel van de serie Eiland-
verhalen, die allemaal de Wadden als 
thema hebben. Margriet Bossink uit 
Castricum is één van de vijftien 
auteurs die een kort verhaal voor 
deze bundel schreef. Haar �ctieve 

verhaal heet: ‘Laat los wat je lief is’ en 
speelt zich gedeeltelijk af ten tijde 
van de Georgische opstand op Texel. 
Van elk verkocht boek wordt 1 euro 
gedoneerd aan de KNRM op Texel. 
‘Windkracht 15’ kost € 14,95 en wordt 
uitgegeven door Droomvallei Uitge-
verij (www.droomvalleiuitgeverij.nl), 
waar het nu al beschikbaar is als 
pre-order.

Castricumse auteur levert 
bijdrage aan Eilandverhalen

centrum Vredeburg aan de Dussel-
dorperweg 64 en de workshops 
vinden plaats in een tent in de tuin 
rond dit pand. Op beide dagen is de 
expositie te bezichtigen van 11.00 tot 
17.00 uur. 
Ook de exposities vinden binnen dit 
tijdsbestek plaats. De toegang tot de 
expositie is gratis. Volg www.limmen-
cultuur.nl voor aanvullende 
informatie.

De verhalenbundel ‘Windkracht 15’. 
Foto: aangeleverd

Dr. Kick Bras is emeritus predikant en 
auteur van veel boeken op het gebied 
van spiritualiteit. Foto: aangeleverd
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KORT
Voedselbank 
Castricum - De vrijwilligers van 
diaconie De Goede Herder 
zamelen op vrijdag 4 november 
weer voedsel en huishoudelijke 
producten in voor de Voedsel-
bank. Levensmiddelen graag 
ruimschoots vóór de houdbaar-
heidsdatum. Ook Douwe 
Egbertspunten en cadeau-
kaarten van de Postcodeloterij 
(graag eerst zelf activeren) zijn 
welkom. De inzameling is tussen 
10.00 en 12.00 uur bij de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 113.

Sinterklaasshows
Castricum - Net als vorig jaar 
komt Sinterklaas met zijn Pieten 
tweemaal naar de Sint 
Pancratiuskerk. 
Dat gebeurt op 12 november. 
Kaarten daarvoor worden nog 
op 2 en 5 november verkocht. 
Sint en Pieten maken eerst om 
13.45 uur een optocht door het 
dorp vanaf winkelcentrum 
Geesterduin. 
Daarna krijgen ze van show-
master Maurits Hazeleger het 
podium in de Sint Pancratius-
kerk. Er zijn twee identieke 
shows: één om 15.00 uur en de 
ander om 16.30 uur. Toegangs-
kaarten voor de show kosten 2 
euro per persoon en zijn nu al 
verkrijgbaar. 
Ze zijn te koop bij clubMariz op 
2 november tussen 13.00 en 
15.00 uur en op 5 november 
tussen 11.00 en 13.00 uur.

Natuurwerkdag
Castricum - Op zaterdag 5 
november vindt de landelijke 
Natuurwerkdag plaats, de 
grootste vrijwilligersdag in het 
groen. 
Kom van 09.30 tot 14.30 uur 
meewerken en helpen met 
snoeien, planten en baggeren in 
de Tuin van Kapitein Rommel. 
Dankzij de bijdrage van vrijwil-
ligers kan iedereen blijven 
genieten van dit mooie stukje 
Castricum. Schrijf je via www.
natuurwerkdag.nl/klus/tuin-van-
kapitein-rommel/2022-11-05 in. 
Voor een lunch wordt gezorgd.

Alle ballen op Bertha
Limmen - Op vrijdag 11 
november brengt toneelvereni-
ging De Limmer Plankeniers om 
14.00 uur (inloop 13.30 uur) in 
Heeren van Limmen de komedie 
‘Alle ballen op Bertha’ voor 
gasten van De Zonnebloem 
Limmen. 
Het vrolijke stuk speelt zich af in 
een zogenaamd exclusief restau-
rant waar allerlei verwisselingen 
plaatsvinden, die voor veel hila-
rische situaties zorgen. 
Deze dolkomische klucht zit van 
het begin tot het einde vol met 
grappen en onverwachte 
verwikkelingen. In de pauze 
worden loten verkocht, 
waarmee na a�oop mooie 
prijzen te winnen zijn. 
Heeft u problemen met vervoer? 
Bel dan met Ria Hooijboer 
(072 5052235).

Limmen - Na twee jaar afwezigheid 
is op vrijdag 4 november weer een 
echte veiling in Heeren van Limmen 
aan de Dusseldorperweg 103. De 
traditie van deze veiling gaat bijna 
honderd haar terug, toen bloem-
bollen en aanverwante agrarische 
producten werden geveild ten bate 
van de kerk. Al tientallen jaren komt 
nu een �ink deel van de opbrengst 
terecht bij de jeugdverenigingen van 
Limmen. In de voorbije twee jaar is 
het organiserend comité verjongd en 
ook volledig op de ICT overgescha-
keld. Inmiddels is huis aan huis een 
catalogus verspreid, waarin ongeveer 
220 kavels zijn opgenomen, met een 
voorwoord van pastor Mike 
Nagtegaal.

Een kleine greep uit de aangeboden 
goederen: bloembollenpakketten, 
kazen, taarten, gerookte paling, aard-
appelen, maar ook brunches in 
Heeren van Limmen, een geheel 
verzorgde sloepentocht door de 
Noord-Hollandse wateren, diner-
bonnen voor diverse locaties, kaarten 
voor belangrijke AZ-voetbalwed-
strijden, zeiltochten op het IJssel-
meer, �etstochten door het Oer-IJ, 
tickets voor de Grand Prix 2023 in 
Limmen, poolbiljarten voor een 
groep met warm bu�et en een rond-
leiding op de Hortus Bulborum met 
aansluitend bu�et in de Museale 
Hoek (inclusief wijnarrangement). De 
aanvang van de veiling is 20.00 uur 
en de toegang is gratis.

Veiling ten bate van kerk en 
jeugd in Limmen is terug

Bakkum - Ben je een Japanlief-
hebber en zou je ook graag in anime- 
of mangastijl willen leren tekenen? 
Of wil je eens een hele nieuwe teken-
stijl uitproberen? 
Kom dan op zondag 20 november 
tussen 13.30 en 16.30 uur naar de 
workshop manga-/animetekenen in 
het atelier van Perspectief aan de Van 
Oldenbarneveldtlaan 37. Illustrator 
Nanique Kok en kunstenares Anita 
Kok komen in het atelier van 
Perspectief vertellen over de geschie-
denis en de ontwikkeling van deze 

vooral onder jongeren zeer populaire 
techniek. 
Aan de hand van duidelijke instruc-
ties leert de cursist te tekenen in de 
klassieke manga- of animestijl om 
stap voor stap zijn eigen manga- of 
animecreatie te maken. 
Ook voor vragen over digitaal 
tekenen in manga-, anime- of een 
andere stijl, kun je bij deze workshop 
terecht. Inlichtingen en aanmelden 
via www.perspectiefcastricum.nl of 
door een e-mail naar activiteitenper-
spectief@gmail.com te sturen.

Workshop anime- en 
mangatekenen bij Perspectief

Leer zelf mangatekeningen als deze te maken. Foto: Anita Kok

Regio - Van het boek ‘2000 jaar strijd 
in het Oer-IJ-landschap’ is een 
tweede druk verschenen. Het boek 
gaat over machtsstrijd, gewapende 
con�icten en ander wapengekletter 
dat zich hier in de regio de afgelopen 
eeuwen heeft afgespeeld.
Romeinse legers bij Velsen, de 
80-jarige Oorlog tegen Spanje, het 
Kaas- en Brood Oproer in Heemskerk, 
de Hoekse en Kabeljauwse Twisten 
rond Egmond, de Slag bij Castricum 
en de Tweede Wereldoorlog. 
Weinig mensen zijn bekend met de 
enorme impact die deze gebeurte-
nissen ook in deze regio op de lokale 
bevolking hebben gehad. Grof 
geweld en veel slachto�ers. Stichting 
Oer-IJ kwam op het idee voor het 
boek omdat er in het Oer-IJ land-
schap, in de driehoek Zaan-
stad-Velsen-Alkmaar, nog verrassend 
veel sporen zijn te vinden die te 
maken hebben met die strijd uit het 
verleden. ‘2000 jaar strijd in het Oer-

IJ-landschap’ (160 pagina’s) kwam tot 
stand onder redactie van Agnes de 
Boer. Verkoopprijs tweede druk: 
24,95 euro. 
Het boek ligt in de winkel, maar kan 
ook via www.oerij.eu bij Stichting 
Oer-IJ worden besteld.

Tweede druk boek ‘2000 jaar 
strijd in het Oer-IJ-landschap’

De cover van het boek. Foto: 
aangeleverd

Castricum - Worden er nog liefdes-
brieven geschreven? Of ‘appen’ en 
‘swipen’ we alleen nog maar? In de 
week ‘Vrijwilligers Bedankt’ vindt op 
zaterdag 12 november in Theater 
Koningsduyn de muziekvoorstelling 
‘Love Letters’ plaats. In dit vertelcon-
cert brengen singer-songwriters 
Botman & Van Vleuten een ode aan 
mooie liefdesbrieven. 
Via songs, verhalen, anekdotes en 
beroemde liefdesbrieven laten ze de 
liefde stralen – in al haar grootsheid, 
maar ook haar grilligheid. Romantiek, 
ontroering, onthutsing en humor, het 
komt allemaal voorbij. 

Het bitter en het zoet, de zin én de 
waanzin van de liefde. Zangeres 
Helen Botman en zanger-gitarist 
Peter van Vleuten spelen zowel eigen 
songs als ontroerende klassiekers en 
verrassende nieuwere pareltjes van 
onder andere Leonard Cohen, 
Jacques Brel, Cyndi Lauper en Lianne 
La Havas. Dompel jezelf onder in 
deze muzikale kosmos van twee 
stemmen en één gitaar. Ga naar 
www.vrijwilligers-bedankt.nl/
gemeente/castricum/muziektheater-
love-letters-met-helen-botman-en-
peter-van-vleuten om je aan te 
melden.

Muziekvoorstelling ‘Love Letters’ 
als bedankje voor vrijwilligers

Zangeres Helen Botman en zanger-gitarist Peter van Vleuten. Foto: aangeleverd

Castricum - Deze week bezorgen 
leden van muziekvereniging Emergo 
folders met daarin een oproep voor 
een donatie. De contributie van 
leden en de gemeentelijke subsidie 
zijn onvoldoende voor het bekos-
tigen van de jeugdprojecten die 
Emergo uitvoert. Daarom vraagt men 
de inwoners van Castricum om een 
bijdrage. Emergo biedt de jeugd op 
laagdrempelige wijze de kans zich 
muzikaal te ontwikkelen en zich 
ervan bewust te worden dat zij deel 
uitmaken van de Castricumse 
gemeenschap. Dit doet men onder 
andere door muzikale projecten op 
de basisscholen in Castricum, muzie-
klessen, samenspelgroepen en 
speciale optredens voor de jeugd. 
Kijk op www.emergo.org/doneer 
voor meer informatie of maak direct 
een bijdrage over naar NL82 INGB 
0001 8519 23 t.n.v. Castricumse 
Muziekvereniging Emergo.

Emergo start doneeractie voor 
ondersteuning jeugdactiviteiten

Kinderen leren bij Emergo al op jonge 
leeftijd een muziekinstrument te 
bespelen. Foto: aangeleverd

Castricum - Woensdag vond de jaar-
lijkse Zonnemiddag van de Zonne-
bloem plaats in sporthal De Bloemen. 
De opkomst was groot en iedereen 
genoot van de ontmoeting met oude 
bekenden en het bijpraten onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Hoogtepunt van de middag was het 
optreden van de Skulpers, die 

enthousiast onder begeleiding van 
twee accordeonisten hun shanty- en 
folksongs ten gehore brachten. 
Er werd vrolijk geklapt en meege-
zongen, in het bijzonder bij de 
Amsterdamse medley. 

De organisatie kijkt terug op een zeer 
geslaagde middag.

Grote opkomst bij Zonnemiddag
Foto: aangeleverd
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Foto: aangeleverd

Castricum - Donderdag kwamen 
enkele leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College naar woonzorgcen-
trum De Santmark om een bingo te 
doen. De leerlingen uit 4 havo en 5 
vwo speelden het spel met de bewo-
ners in het restaurant. Verschillende 

middenstanders uit Castricum en 
omstreken hadden prijzen aange-
boden. De opbrengst van de bingo 
gaat naar een onderwijsproject in 
Gambia. Met het geld kan een 
bijdrage worden geleverd aan de 
studie van een leerkracht aldaar.

Santmark: bingo voor Gambia

Er wordt al samengewerkt tussen de 
bibliotheek de historische vereni-
ging, maar men wil dit uitbreiden 
met bijvoorbeeld �lmochtenden, 
vlogs van jonge Akersloters, tafelge-
sprekken en stamboomonderzoek. 
Op vrijdag 4 november vindt de fees-
telijke (her)opening plaats voor 
genodigden. Wethouder Valentijn 
Brouwer verricht de openingshande-
ling. Op zaterdag 5 november is 
iedereen welkom tijdens het open 
huis van 12.00 tot 16.00 uur. Dan is 
ook een foto-expositie te zien over 
de buurtschappen van Akersloot en 
worden historische �lms vertoond. In 
de bibliotheek kan jong en oud 
prutsen en programmeren met 
robots. Ook wordt voorgelezen voor 
kinderen uit Ridder Rikki (14.00 uur). 
Locatie: Rembrandtsingel 1.

Feestelijke heropening bibliotheek en 
ruimtes Vereniging Oud-Akersloot
Akersloot - Na een verbouwing is binnen de bibliotheek in Akersloot meer ruimte gecreëerd voor de Historische 
Vereniging Oud-Akersloot (HVOA). Deze ruimte kan gebruikt worden voor activiteiten, eventueel gezamenlijk 
met de bibliotheek. Om de verbouwing mogelijk te maken hebben de gemeente en stichting TriArcus 
meebetaald.

De bibliotheek vóór de verbouwing. Wie wil bekijken hoe het er nu uitziet, is 
zaterdagmiddag welkom. Foto: aangeleverd

Herfst manifesteert zich
Bakkum - Langzaam maar zeker gaan de herfstkleuren zich manifes-
teren. Eén van de mooiste plekken in gemeente Castricum is het Duin-
meer, iets ten noorden van de Zeeweg. Daar domineren langzaam maar 
zeker de fraaie najaarskleuren. Foto: Bert Westendorp

Castricum/Amsterdam - Miruna van 
Hemert (35) is geboren en getogen 
in Castricum. Tegenwoordig woont 
ze samen met haar dochter Ize-Bo (3) 
in Amsterdam. Bij Miruna is borst-
kanker vastgesteld met uitzaaiing in 
haar hals. Met immunotherapie heeft 
ze een kans om de gevreesde ziekte 

te overwinnen, maar een poging van 
haar oncoloog om deze therapie 
door haar zorgverzekeraar te laten 
vergoeden, heeft niet tot het 
gewenste antwoord geleid. Haar 
familie is daarom een inzameling 
gestart. ,,Ize-Bo heeft haar moeder 
echt nodig, we zien geen andere 

Inzameling voor immunotherapie
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. karbonade; 7. Nederlandse kaassoort; 12. drank-
buffet; 13. stof uit potvisdarmen; 14. zwaar explosief; 15. lengte-
maat (afk.); 17. oevergewas; 19. Duits automerk; 21. windrichting
(afk.); 22. kramp in het middenrif; 24. Nederlandse provincie; 27.
toiletartikel; 28. ladder; 30. bontgekleurde papegaai; 31. anticon-
ceptiemiddel; 32. ijshockeyschijf; 33. vochtig; 35. land (staat); 37.
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 38. kosteloos; 41. deel
van het gelaat; 42. watersport; 44. schildersmateriaal; 46. haar-
loos; 47. tegen; 48. attractie in sommige zwembaden; 49. weg
met bomen; 50. afdruk van het knijpen; 52. ver (in samenst.); 54.
roeispaan; 56. Bart’s Neverending Network (afk.); 58. deel van
een woord; 61. vertragingstoestel; 62. district (gebied); 64. uit-
roep van een schildwacht; 65. knevel; 67. projectieplaatje; 68. uit-
roep van schrik; 70. geestdrift; 72. hel verlicht; 73. botsing; 76.
koninklijke militaire academie (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78.
bretel; 79. genoeg gekookt; 81. uitroep van pijn; 82. sterk ijzer-
houdende grondsoort; 83. adellijk persoon; 84. niet helder van
geest; 86. een batterij volmaken; 87. salpeterzuur.

Verticaal 1. overeind staand; 2. bakboord (afk.); 3. plaaggeest;
4. drietal; 5. deel van een gebonden boek; 6. soort klooster; 7.
afslijting door weer en wind; 8. zoon van Adam en Eva; 9. in de
grond levend zoogdier; 10. lengtemaat (afk.); 11. deel van een
theeservies; 16. Russisch ruimtestation; 18. eerste vrouw; 20.
schil (vel); 21. Bredase voetbalclub; 23. smal sportvaartuigje; 25.
getroffen; 26. insect; 27. gegraven diepte; 29. scout (verkenner);
32. versiersel op kleding; 34. afslagplaats bij golf; 36. stijl in de
glassierkunst; 37. raad voor economische aangelegenheden
(afk.); 39. interest; 40. groot muziekinstrument; 42. deel van fiets;
43. verdieping; 45. zuigspeen; 46. huisdier; 51. rivier in Utrecht;
53. onderricht; 54. afbeelding op een legitimatiebewijs; 55. uit-
werpsel; 56. goudstaaf; 57. benarde toestand; 59. hard dierlijk
vet; 60. Frans automerk; 62. gymnastiektoestel; 63. naar iets
overhellen; 66. deel van de hals; 67. laagte tussen bergen; 69.
rivier in Polen; 71. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.);
73. karakter (inborst); 74. werklust; 75. genodigde (slaper); 78.
godin van de aarde; 80. voormalig tv-programma van Jan Lenfe-
rink; 82. oosterlengte (afk.); 85. muzieknoot.
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Dankzij deze sjaal met 
verhaal en vingerloze 
handschoenen zit je er niet 
alleen zelf deze winter 
warmpjes bij, je laat ook de 
producent niet in de kou 
staan. Deze set behoort 
namelijk tot de collectie 
van Wereldwinkel 
Castricum en dat houdt in: 
eerlijke handel met respect 
voor mens en milieu. 
We mogen deze week zo’n 
mooie set ter waarde van 
€ 24,95 verloten onder de 
inzenders van de juiste 
oplossing van onze puzzel. 
Liever een andere kleur? 
De winnaar mag zelf een 
keuze maken uit de 
beschikbare winkelvoor-
raad van Wereldwinkel 
Castricum aan de C.F. 
Smeetslaan 4 in Castricum. 
Foto: aangeleverd

Mail de oplossing voor 
maandag 7 november naar 
puzzel@castricummer.nl
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. karbonade; 7. Nederlandse kaassoort; 12. drank-
buffet; 13. stof uit potvisdarmen; 14. zwaar explosief; 15. lengte-
maat (afk.); 17. oevergewas; 19. Duits automerk; 21. windrichting
(afk.); 22. kramp in het middenrif; 24. Nederlandse provincie; 27.
toiletartikel; 28. ladder; 30. bontgekleurde papegaai; 31. anticon-
ceptiemiddel; 32. ijshockeyschijf; 33. vochtig; 35. land (staat); 37.
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 38. kosteloos; 41. deel
van het gelaat; 42. watersport; 44. schildersmateriaal; 46. haar-
loos; 47. tegen; 48. attractie in sommige zwembaden; 49. weg
met bomen; 50. afdruk van het knijpen; 52. ver (in samenst.); 54.
roeispaan; 56. Bart’s Neverending Network (afk.); 58. deel van
een woord; 61. vertragingstoestel; 62. district (gebied); 64. uit-
roep van een schildwacht; 65. knevel; 67. projectieplaatje; 68. uit-
roep van schrik; 70. geestdrift; 72. hel verlicht; 73. botsing; 76.
koninklijke militaire academie (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78.
bretel; 79. genoeg gekookt; 81. uitroep van pijn; 82. sterk ijzer-
houdende grondsoort; 83. adellijk persoon; 84. niet helder van
geest; 86. een batterij volmaken; 87. salpeterzuur.

Verticaal 1. overeind staand; 2. bakboord (afk.); 3. plaaggeest;
4. drietal; 5. deel van een gebonden boek; 6. soort klooster; 7.
afslijting door weer en wind; 8. zoon van Adam en Eva; 9. in de
grond levend zoogdier; 10. lengtemaat (afk.); 11. deel van een
theeservies; 16. Russisch ruimtestation; 18. eerste vrouw; 20.
schil (vel); 21. Bredase voetbalclub; 23. smal sportvaartuigje; 25.
getroffen; 26. insect; 27. gegraven diepte; 29. scout (verkenner);
32. versiersel op kleding; 34. afslagplaats bij golf; 36. stijl in de
glassierkunst; 37. raad voor economische aangelegenheden
(afk.); 39. interest; 40. groot muziekinstrument; 42. deel van fiets;
43. verdieping; 45. zuigspeen; 46. huisdier; 51. rivier in Utrecht;
53. onderricht; 54. afbeelding op een legitimatiebewijs; 55. uit-
werpsel; 56. goudstaaf; 57. benarde toestand; 59. hard dierlijk
vet; 60. Frans automerk; 62. gymnastiektoestel; 63. naar iets
overhellen; 66. deel van de hals; 67. laagte tussen bergen; 69.
rivier in Polen; 71. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.);
73. karakter (inborst); 74. werklust; 75. genodigde (slaper); 78.
godin van de aarde; 80. voormalig tv-programma van Jan Lenfe-
rink; 82. oosterlengte (afk.); 85. muzieknoot.

64 32 74 4 69 26 44 43 1 65 28 8 87 67

55 30 36 59 83 49 13 30 52 27 86 16 34

mogelijkheid dan het bedrag via 
crowdfunding bij elkaar te krijgen.’’ 
Voor vier behandelingen is veertig-
duizend euro nodig. Meer dan de 
helft van dat bedrag is inmiddels 
binnen. Ook bijdragen? Ga naar 
https://gofund.me/65�83a8 en lees 
daar het complete verhaal.

Laat jongeren kennismaken met méér cultuur. 
Ga naar cultuurfonds.nl/educatie

Ze kent Kluun... nu Komrĳ nog!
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Door PR-commissie FC Castricum

Volgende week wacht de derby 
tegen ADO ’20. De Heemskerkers 
zullen de achterdeur niet op een kier 
laten staan. VVA/De Spartaan deed 
dat wel. Na een fraaie dieptepass van 
Menno Buijnsters en de daaropvol-
gende hoekschop pro�teerde Shane 
Jansen van de apathie. Van dichtbij 
tikte Jansen de 1-1 binnen. Via Jens 
Smit kwam FC Castricum op voor-
sprong. Carlo Vrijburg (foto) nam het 
derde en vierde doelpunt voor zijn 
rekening. ,,Ik was blij toen wij nog 

voor de rust op 2-1 voor kwamen’’, 
keek Ralph Blom, de coach van FCC, 
terug. ,,In de rust hebben we afge-
sproken om zo snel mogelijk nog een 
paar keer te scoren. 
Met die snelle vleugelspelers en die 
lange ballen naar voren bleef VVA/De 
Spartaan gevaarlijk. We kregen wel 
kansen, maar konden die niet 
benutten. Het ging soms heen en 
weer. We hadden het voor onszelf 
iets makkelijker kunnen maken. Tot 
tien minuten voor tijd Carlo de 3-1 
maakte. Toen was de wedstrijd 
beslist.’’

FC CASTRICUM 1 
ADO’20 1

Zaterdag 5 november, 
sport park Noord-End
Aanvang 14.30 uur

Ook Hugoboys aan de zegekar 
van Limmen: 4-0

Keeper Glorie onderschept een voorzet. Foto: Harm Bongers

Door Nico Adrichem (Meervogels ’31)

Meervogels’31 1 toog naar Con Zelo 
in Waarland en daar waren we toch al 
jaren niet meer in voetbaltenue 
gesignaleerd. Toen de jonge arbiter 
– die geen gemakkelijke middag 
beleefde – het eerste �uitsignaal liet 
klinken, volgde meteen een belege-
ring van het Waarlander doel. De 

eerste twintig minuten was louter 
sprake van eenrichtingverkeer, maar 
de laatste pass was helaas vaak net 
niet goed genoeg. Het veldspel toen 
zeker aanvaardbaar en achteraf bleek 
dit ons beste deel van de partij. 
Corners in overvloed, maar doel-
punten bleken duur. Als je dan niet 
scoort, weet je dat er een kantelpunt 
in de wedstrijd kan ontstaan, maar 

Meervogels ’31 slechts even op 
niveau
Akersloot - De topper in de reserve 1e klasse tussen ons 2e en HSV 2 werd 
op het scheiden van de markt nog beslist in Akersloter voordeel (2-1), 
toen Tom van der Eng een scrimmage tot doelpunt promoveerde. Verder 
helaas weinig goed voetbal, maar de punten smaakten goed.

Fedde Both namens Meervogels in duel. Foto: Ton van der Eng

Castricum - Vrijdag speelde Tafelten-
nisvereniging Castricum in het club-
gebouw aan de Gobatstraat 12a een 
aantal thuiswedstrijden. Team 1 met 
Renny Hup, Frank Walrave en invaller 
Bart Klomp moest het opnemen 
tegen Rijsenhout. 
De tien punten zijn gedeeld, Frank 
was goed voor één punt, een punt 
voor de dubbel en  een hattrick van 
uitblinker Renny Hup; 5-5 derhalve. 
Team 2, met Kay Tan, Dirk Oudejans 

en Wout Slokker speelde tegen Het 
Nootwheer. De Castricummers 
konden de wedstrijd niet naar zich 
toetrekken en met twee winstpar-
tijen van Dirk en één punt van Kay 
werd het 3-7 voor de Purmerenders. 
Waar Mathijs de Ruig als debutant 
vanuit de jeugd in Duo 1 een week 
eerder goed was voor een punt 
tegen HTC, kwamen vrijdag Marijn 
Verkuijlen en Jos Stet net niet tot 
scoren tegen Tazano uit Wormer.

Herfsthattrick bij 
Tafeltennisvereniging Castricum

Renny Hup was de uitblinker van de 
avond. Foto: aangeleverd

FC Castricum met de schrik vrij
Castricum - De wake-up-call kwam precies op tijd. Achttien minuten liep 
FC Castricum achter de feiten aan. De ambiance van hoge muren en glas 
in hartje Amsterdam gaf de voorhoede van VVA-De Spartaan wellicht 
vleugels. Met als resultaat een terechte voorsprong via Kaja Bootsman. 
Daarmee was het epos van de Amsterdammers ten einde. FC Castricum 
schrok wakker en kwam met de schrik vrij: 1-4.

Carlo Vrijburg passeert zijn tegenstander. Foto: Sandy Klaver

dat gebeurde niet echt. Dat had 
vooral met het gebrek aan kwaliteit 
van Con Zelo te maken. Alleen 
dankzij verdedigend en opbouwend 
geschutter van onze kant, konden zij 
enig gevaar stichten. Net toen we 
dachten dat het wel eens wat lastiger 
kon worden, zorgde Lex Broertjes 
ervoor dat zijn kompaan in de spits, 
Tom Adrichem, het net kon laten 
bollen: 0-1. Toen vijf minuten later 
Jelle van der Eng een verdedigende 
fout afstrafte, leek de partij beslist en 
konden we rustig aan de ko�e.
Na rust meteen de nekslag door Jens 
Verduijn (0-3) en we gingen er even 
goed voor staan. Helaas werd het 
vanaf toen alleen maar beroerder: 
slechte concentratie en in mijn ogen 
matig wisselbeleid deden het spel 
zeker geen goed. We gingen al meer 
mee in het hotseknotsevoetbal van 
Con Zelo en het dieptepunt werd 
bereikt toen tien minuten voor tijd 
een speler van Con Zelo en Mees 
Tiebie mochten inrukken met een 
rode kaart na enige schermutse-
lingen. Dit hoort niet op een voetbal-
veld thuis en geeft reden tot zelfre-
�ectie… A�jn, drie punten binnen en 
hopelijk kunnen we een opgaande 
lijn gaan aanschouwen de komende 
weken, te beginnen a.s. zondag:
11.00 uur:
ZAP 2 - Meervogels ’31 2
14.00 uur:
Meervogels ’31 1 - Alcmaria Vitrix 1

We zien elkaar weer langs de lijn in 
Breezand en/of Akersloot.

Door Willem Koot (vv Limmen)

Toch kwam Limmen in de 35e 
minuut op voorsprong. Een mooie 
aanval over veel schijven bracht Mika 
Miettinen met ‘hakbijl’ Stan Donker 
vrij voor de keeper, die hij kansloos 
liet. 
Vijf minuten later was het weer raak. 
Goed voorbereidend werk van Jacco 
de Jong resulteerde erin dat de bal 
wederom door Stan binnenge-
schoten kon worden: 2-0. Vlak voor 
rust werd het 3-0. Een pegel van 
Björn Valkering was onhoudbaar. Een 
kwartier na de rust een ongelukkige 
handsbal. De penalty werd keurig 
gestopt en ook in de rebound wist 
keeper Jesse Glorie het te klaren. 

Limmen - Zonder het centrum van de verdediging moest de ploeg van 
oud-Limmenspeler Ron Weinbrecher proberen uit de onderste regionen 
vandaan te komen. Mooie kansen in het begin van Stan Donker en Mees 
Duinmeijer werden gepareerd door hun keeper. Een mooie voorzet van 
Jaap Menick werd diagonaal ingeschoten door opkomende back Bjorn 
Valkering. Zijn schot ging kwam via de paal in de armen van de keeper.

Verder was de tweede helft een saaie 
vertoning. Hugoboys was tot verde-
digen gedoemd. Toch wist Limmen 
de vierde tre�er te maken uit een 
mooie aanval. Joeri Admiraal rondde 
bekwaam af. 
In het komende weekeinde is het 
andere thee. 
Dan gaan we naar Koedijk om te 
kijken wie de koppositie gaat 
veroveren.

Castricum - Bewegen en �t blijven, 
maar wel op een ontspannen 
manier? Dat kan vanaf maandag 28 
november bij de nieuwe stoelyoga-
activiteit in dorpshuis De Kern aan 
de Overtoom 15. Elke maandagoch-
tend van 10.15 tot 11.00 uur vinden 
de lessen plaats onder begeleiding 
van een professionele yogadocent 
van Stichting Sport-Z, die ervaring 
heeft met bewegen voor senioren. 
Aanmelden voor een gratis proe�es 
kan bij Annieke Kaptein (a.kaptein@

sport-z.org / 06 43582291). De deel-
nemers doen tijdens de lessen elke 
week nieuwe oefeningen, waarbij 
ze gebruik kunnen maken van een 
stoel voor de balans. 
Er zijn nog plekken vrij, dus 
aanmelden is mogelijk. 
Ook tijdens het seizoen kunnen 
belangstellenden nog instromen bij 
de lessen. In de schoolvakanties is 
er geen les. 
Kijk op www.sport-z.org/stoelyoga 
voor meer informatie.

Stoelyoga voor senioren



Introductie:Introductie:Introductie:Introductie:Introductie:
e-Subaru Solterra
100% elektrisch, enorm veel comfort én ruimte.
Kom jij ook proefrijden?

Opwekken, laden en rijden
Datum: 4, 5 en 6 november of download 

Solterra brochure

CirQulus brandstore

Parelweg 11, Alkmaar
Tel: 072 - 511 2088

Vergelijk de Solterra met andere elektrische auto’s als 

de Nissan Ariya, Hyundai Ioniq 5 en de VW ID.4.

Stop de energiegekte en start elektrisch rijden met stroom 

opgewekt uit eigen zonnepanelen. Wij vertellen je alles.

meer info

CirQulus brandstoreCirQulus brandstoreCirQulus brandstore

Parelweg 11, AlkmaarParelweg 11, Alkmaar
Tel: 072 - 511 2088Tel: 072 - 511 2088

Stop de energiegekte en start elektrisch rijden met stroom 

SLECHTS 
75 BESCHIKBAAR

OP = OP

Door PR-sponsorcommissie Vitesse ‘22

Hoofddorp liet vanaf het begin zien 
dat het de lakens wilde uitdelen. 
Vitesse werd meteen onder druk 
gezet en vrijwel alle duels werden 
gewonnen. Maar binnen enkele 
minuten was de eerste counter van 
Vitesse al bijna succesvol. 
Maar de harde inzet van Joey van 
Esveld wist de keeper met zijn voeten 
tot corner te verwerken. 
Daarna nam de druk verder toe 
vooral via de beide behendige 

buitenspelers. In de 17e minuut 
kwam Hoofddorp dan ook verdiend 
aan de leiding door een doelpunt 
van Dylan van Schaik. 
Binnen één minuut was het echter 
alweer gelijk toen na een voorzet van 
Joey van Esveld vanaf de linker 
achterlijn zowel de keeper als twee 
verdedigers niet adequaat 
handelden, zodat Rik Beentjes de bal 
simpel kon binnentikken: 1-1. En 
alhoewel Hoofddorp bleef domi-
neren in het veld wist Vitesse regel-
matig hun defensie in de luren te 

leggen. Zo was Rik Beentjes in de 34e 
minuut zijn tegenstander weer te 
snel af en bracht met een trekballetje 
Joey van Esveld in stelling. Via de rug 
van een verdediger verdween de bal 
in het net: 1-2.

Drie minuten later had Hoofddorp 
alweer gelijk kunnen maken door 
een wel heel gemakkelijk gegeven 
penalty wegens hands, maar Tom 
Laan wist dat met een safe te 
voorkomen. 
De direct daaropvolgende counter 

bracht Rik Beentjes weer in kansrijke 
positie maar de keeper wist zijn inzet 
tot corner te verwerken. Uit die 
corner bracht Milo Cremers de bal 
vanaf links weer voor doel waar Joris 
Veldt klaar stond om van dichtbij de 
bal binnen te koppen: 1-3. Vlak voor 
rust leek Hoofddorp al de aanslui-
tingstre�er te scoren, maar een van 
richting veranderd afstandsschot 
ging rakelings naast.
Ook na rust bleef Hoofddorp de 
aanval zoeken, echter de eerste grote 
kansen waren wederom voor Vitesse 
via Rik Beentjes en Martijn Kuijs. 
Nadat Tom Laan al enkele keren 
redding had weten te brengen viel 
die aansluitingstre�er alsnog in de 
62e minuut door een inzet van Nigel 
Compter: 2-3.

Weer leek Vitesse meteen te 
antwoorden toen Joey van Esveld op 

links doorbrak, maar dit keer wist de 
keeper zijn harde schot net over de 
lat te tikken. 
Vanaf dat moment werden de 
aanvallende acties van Vitesse een 
stuk minder gevaarlijk en werd het 
vooral tegenhouden en de voor-
spong verdedigen. De verdiende 
gelijkmaker viel uiteindelijk pas in de 
86e minuut, toen een verre vrije trap 
niet goed weggekopt werd waardoor 
Donny Kessing uit een mêlee van 
spelers toch nog met een geplaatst 
schot wist te scoren. 
Vlak voor tijd had de linkerspits van 
Hoofddorp zelfs nog de winnende 
tre�er op zijn schoen, maar zijn wilde 
uithaal ging hoog over. 
Daardoor bleef de ongeslagen status 
van Vitesse in uitduels in stand. 
Komende zondag komt met Kolping 
Boys een oude bekende op bezoek 
op De Puikman.

Castricum - Na een weekend rust moest Vitesse op bezoek bij Hoofddorp. Wederom een fysiek sterke en aanval-
lend ingestelde ploeg waarvan de verdediging toch een zwakke schakel bleek te zijn. Vitesse wist de thuisploeg 
dan ook regelmatig pijn te doen en dat alles zorgde voor een spannend duel dat alle kanten op kon. Uiteinde-
lijk zag Vitesse in de laatste vijf minuten Hoofddorp nog langszij komen. Op zich uiteraard een teleurstelling 
maar onverdiend was het allerminst.

Ook derde uitduel Vitesse eindigt in remise: 3-3

In de slotfase van de wedstrijd kwam tegenstander Hoofddorp op gelijke hoogte. Foto: aangeleverd

Castricum - De Protestantse Kerk 
Castricum organiseert ieder 
seizoen een bezinningswande-
ling voor iedereen die op zoek is 
naar ontmoeting en een verdie-
pend gesprek. Op dit moment 
vallen de blaadjes en is het bos 
veranderd in prachtige herfst-
kleuren. Tijdens de herfstwande-
ling staan de deelnemers met 
elkaar stil bij het thema ‘Loslaten’. 
Wat wil jij loslaten? Op 

Bezinningswandeling
donderdag 10 november om 
09.00 uur ben je van harte 
welkom. Het startpunt is archeo-
logiemuseum Huis van Hilde en 
de afsluiting is met een kop 
ko�e of thee in de dorpskerk. 
Deelname is gratis, lidmaatschap 
van een kerk is niet noodzakelijk. 
Wandel je mee? Stuur dan een 
bericht naar pastor Eveline 
Masetti (06 10571560 / ec.
masetti@gmail.com).

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.






