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Castricum - Ambitieuze, eerlijke klimaatplannen afdwingen, dat was het doel van de veertigduizend mensen die 
zaterdag meededen aan de Klimaatmars in onze hoofdstad. Onder hen naar schatting tweehonderd Castricummers, 
die in groepjes met de trein richting Amsterdam vertrokken. Theo Versteegen, een van de deelnemers uit het dorp, 
blikt tevreden terug: ,,De sfeer was goed en de opkomst hoog. De Klimaatmars was wat mij betreft een groot succes.” 
Tekst en foto: Ans Pelzer

Zo’n tweehonderd Castricummers 
bij Klimaatmars in Amsterdam

Door Hans Boot

De voor Duin en Bosch zo kenmer-
kende toren, die sinds 2001 de status 
rijksmonument heeft, werd in 2015 
door eigenaar Parnassia Groep 
verkocht aan BOEI, de Nationale 
Maatschappij tot Restaureren en 
Herbestemmen van Cultureel 
Erfgoed. Sindsdien is er een plan 
ontwikkeld voor het realiseren van 
een éénkamerhotel annex bruids-
suite op 33 meter hoogte in de 
ruimte die vroeger dienst deed als 
reservoir. Na goedkeuring van het 
bouwplan van bureau Polderman, 
werd het werk gegund aan Pronk 
Bouw uit Warmenhuizen. Deze 
aannemer startte in 2019 met de 
restauratie van de schacht. Het stalen 
reservoir werd er vorig jaar afgehaald 
en werd in mei van dit jaar terugge-
plaatst na een grondige restauratie 
door smederij Oldenhave in het 
Gelderse Vorden. De afbouw vond in 
het voorjaar van 2021 plaats en de 
oplevering vlak voor de zomer. De 
inrichting en �nishing touch tot een 
luxe hotelkamer volgden in 
september.

Historisch erfgoed
In juni vorig jaar ondertekende 
Kennemer Duincampings de huur-
overeenkomst voor het beheer van 
de Castricumse Watertoren. Manager 
Peter Ramp van Camping Bakkum is 
opgelucht dat het allemaal gelukt is 
en zei donderdag tijdens de rondlei-
ding: ,,Ik ben ruim vijf jaar betrokken 
geweest bij dit project en heb zelf 
actief meegeholpen met onder 
andere sjouwen van materialen en 
het betegelen van de wanden. Mijn 
rol is nu langzamerhand uitgespeeld, 
want de reserveringen lopen via de 
receptie van de camping. Ik wil nog 
wel even kwijt dat we er eigenlijk aan 
begonnen zijn in het belang van het 
behoud van een stukje historisch 
erfgoed. Het verblijf is heel apart, 
maar een huisje huren op een 
camping is wel wat lucratiever. Voor 
de suite zijn al diverse weekenden 
geboekt en ook voor de midweken 
komt er steeds meer animo. Je moet 
daarbij denken aan prijzen tussen de 
350 en 420 euro per nacht, inclusief 
ontbijt.”
Lees het hele verhaal elders in deze 
krant.

Castricum - Noord-Holland, en in het bijzonder landgoed Duin en Bosch, 
heeft er een unieke plek bij om te overnachten. De oude watertoren uit 
1908, die eind jaren 70 overbodig werd, is gerestaureerd en beschikt nu 
bovenin over een luxe privé hotelsuite. Donderdagmiddag werd het pres-
tigieuze project o�cieel geopend.

Luxe suite watertoren geopend

De huidige watertoren. 
Foto: Hans Boot

Akersloot - Vorige week dinsdag is 
een 78-jarige man uit Alkmaar op de 
A9 ter hoogte van Akersloot door de 
politie aan de kant gezet. De man 
reed iets vóór 21.30 uur met een 
snelheid van ongeveer 150 kilometer 
per uur over de snelweg. Een adem-
test gaf aanleiding om de man mee 
te nemen naar het politiebureau van 
Beverwijk. Daar blies hij bij een 
tweede test 445 µg/l alcohol. De 
maximaal toegestane hoeveelheid is 
220 µg/l en dus kreeg hij een bekeu-
ring mee naar huis. 

Snelheidsduivel
blijkt drankrijder

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl

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

HERTENBIEFSTUK 
4 HALEN 3 BETALEN

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

+  HERTENSTOOF
SAMEN€ 6,99

SOEP VAN DE WEEK:
MOSTERDSOEP 

PER POT € 3,99
VLEESWARENTRIO 

CASSELERRIB
KIP GRILLWORST 
SALAMI  € 5,99

DE BESTEL-
LIJSTEN VOOR 

DE FEESTMAAND 
DECEMBER LIGGEN 

KLAAR IN DE WINKEL

13,95

CARAMELSLAGROOMSLOF
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DONDERDAG 11 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, woord- en communie-
dienst o.l.v een parochiaan.

ZATERDAG 13 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
Geen viering, wegens intocht van 
Sinterklaas

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Gezins- Woord en 
Communieviering met kinderkoor. 
Voorganger: Pastor J. Olling.

ZONDAG 14 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. Rik 
Willemsen met MvdH. Gelijktijdig 
op radio Castricum en via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, vicaris Gerard Bruggink 
met het Heren Koor.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Arie-Jan 
Mulder.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. S Ten 
Heuw.

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

MAANDAG 15 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 16 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, pastor Van der Linden.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Vervolg voorpaginaverhaal

Wat het laatste betreft is er een rol 
weggelegd voor Social Enterprise De 
Oude Keuken op het landgoed, die 
het ontbijt gaat bereiden en 
bezorgen bij de gasten.Brigitte van 
Campen, directeur van het betref-
fende Restaurant Grand Café, is daar 
enthousiast over: ,,Hulde aan eige-
naar BOEI en huurder Kennemer 
Duincampings voor hun doorzet-
tingsvermogen om dit voor elkaar te 
krijgen. We zijn trots op het fraaie 
resultaat en dat onze medewerkers 
hiermee aan de gang kunnen. Omdat 
het een klim is van zo’n 140 treden, 
zullen ze het eten en drinken voor-
lopig echter niet naar boven 
brengen. Daarom wordt er over-
wogen om een lier aan te brengen, 

waarmee de etenswaren naar boven 
getakeld kunnen worden.”

Toegangscode
Voordat de openingshandeling werd 
uitgevoerd stonden verschillende 
sprekers stil bij de totstandkoming 
van het bijzondere éénkamerhotel. 
Dat waren achtereenvolgens direc-
teur Willemieke de Waal van 
Kennemer Duincampings, camping-
manager Peter Ramp en Sylvia 
Pijnenborg, adjunct-directeur van 
BOEI. Uiteraard bedankten zij alle 
betrokkenen bij de transformatie van 
de toren. Ook wethouder Paul Slet-
tenhaar liet zijn waardering blijken: 
,,Dit is een grote aanwinst voor de 
gemeente en we zijn blij dat er zoiets 
moois is gerealiseerd. Het gebied 
Duin en Bosch is prachtig en volop in 

ontwikkeling. Daarvan is dit project 
de kroon op het werk.”
Illusionist Tim Horsting was als 
laatste aan de beurt om de opening 
in te leiden. De entertainer startte 
met een aantal goocheltrucs die niet 
onderdeden voor Mindf*ck. Uitein-
delijk werd de toegangscode voor de 
watertoren door hem voorspeld en 
zichtbaar op een ijssculptuur van de 
toren die door twee feestelijk 
geklede meisjes werd onthuld.

De restauratie van de Castricumse 
Watertoren is mede mogelijk 
gemaakt door de Provincie Noord-
Holland, de Vriendenloterij en de 
Rijksoverheid.

Een verblijf is via www.watertoren-
duinenbosch.nl te boeken.

Wethouder: ‘Project watertoren 
is aanwinst voor gemeente’

De ijssculptuur wordt onthuld. Geheel links Paul Slettenhaar en naast hem Tim Horsting. Foto: Hans Boot

Castricum - Dat is handig, ga je bij TINQ aan de Soomerwegh 1 tanken, kun je er ook nog bloemen tanken zoveel je 
wilt bij Anne’s Bloemenrijk (ABR). Zij heeft zich gevestigd in het voormalige pand van het toen nog bemande tanksta-
tion. Nu omgetoverd tot een prachtige bloemenwinkel met vazen en accessoires. Verse aanvoer van de prachtigste 
bloemen, waar Anne-Marie op verzoek een prachtig boeket van samenstelt. Daarbij tegen zeer vriendelijke prijzen, wat 
als een soort zoethoudertje beschouwd kan worden voor de hoge brandstofprijzen. Kortom, wat is er mooier om na 
het tanken met een bloemetje thuis te komen?! Nieuwsgierig geworden? Ga snel eens langs aan de Soomerwegh 1. 
Ook te bereiken per telefoon (0251 745816) en e-mail (annesbloemenrijk@hotmail.com). Tekst en foto: Aart Tóth

Even tanken bij TINQ? Neem 
gelijk een bosje bloemen mee

De drie boekjes van Mia Wijten. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Bij boekhandel Laan 
liggen drie nieuwe foto-/gedichten-
boekjes van Mia Wijten. Mia was in 
2020 van Portugal naar Santiago de 
Compostella aan het wandelen, toen 
ze vanwege de corona-uitbraak plots 
terug huis moest. Hier in Castricum 
genoot ze evenwel van haar wande-
lingen het duingebied. Mia maakte 
foto’s van de ‘verrassende duinen’, ‘te 
gekke bomen’ en ‘natuurlijk water’ en 
maakte er drie boekjes van met 
toepasselijke kleine gedichtjes.

Boekjes Mia Wijten
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Op dinsdag 2 november heeft Stichting 
Oud Limmen in bijzijn van burgemeester 
Toon Mans en een aantal genodigden 
de tentoonstelling over 20 jaar fusie 
met gemeente Castricum en 200 jaar 

burgemeesters in Limmen geopend. 
Ga voor openingstijden en meer informatie 
naar de website van Oud Limmen: 
www.oudlimmen.nl

Stichting Oud Limmen opent tentoonstelling 
over burgemeesters van Limmen

Gemeentenieuws

     

Voorlopige agenda Raadsplein
11 november 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 20.45 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politieke onderwerpen
B bespreking gewijzigde amendementen en moties bij 
    begroting 
4 Besluitvorming
A Begroting 2022 incl. moties en amendementen 
B Belastingverordeningen 2022
		Afvalsto enhe ng en tarieventabel 2022
		 wijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen 2022
		 eges en tarieventabel 2022
		 ijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2022
		 arktgelden en tarieventabel 2022
		Onroerende zaakbelastingen 2022
		 oerende zaakbelastingen 2022
		 ioolhe ng 2022
		 oeristenbelasting 2022
		 orensenbelasting 2022
		Precariobelasting en tarieventabel 2022
		Veergelden 2022
		 eclamebelasting 2022
		 ntrekking verordening precariobelasting ter zake van buizen,
			kabels, draden kabels en leidingen astricum 2021.
5 Sluiting
Commissies

21.00 – 21.45 Verklaring van geen bedenkingen m.b.t. Jasmijnlint Limmen 
21.00 – 21.45 Zienswijze op de eerste begrotingswijziging van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord  
21.45 – 22.30 Motie woonvoorziening Oosterzijweg 
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 

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

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

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

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

vergadering ook met ondertiteling 
terugkijken door op CC te klikken.

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

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

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

  

Beleid bijtincidenten vastgesteld
n ederland worden er jaarlijks
150.000 mensen en een nog veel groter,
onbekend aantal (huis)dieren gebeten 
door een hond. Omdat dit ook in onze 
gemeente kan voorkomen hebben we 

met de politie regels vastgesteld over hoe 
we omgaan met bijtincidenten. 
Deze regels kunt u vinden op: 
www.o cielebekendmakingen.nl
gmb-2021-382918.html

Burgemeester Mans praat over corona
Burgemeester Toon Mans is op zaterdag 
13 november live in de uitzending van De 
Ochtendshow op Radio Castricum. 

De burgemeester vertelt daar over de 
laatste ontwikkelingen rond corona in de 
gemeente. Welke maatregelen gelden er? 
Waar moet je op letten als je gaat 
winkelen, sporten of s avonds naar een

horecagelegenheid gaat? Burgemeester 
Mans praat je bij. 
De Ochtendshow is te horen tussen 
10.00 en 12.00 uur. Burgemeester Mans 
komt om ongeveer 11.15 uur in de 
uitzending. nformatie over de fre uen-
ties waarop Omroep Castricum is te 
horen, vind je hier
www.castricum105.nl radio fre uenties

Het college aan de oude B&W tafel van Limmen. Foto: Henk de Reus

We rijden volgende week een extra gft-
ronde. Hieronder ziet u wanneer u uw 
gft-container aan de weg kunt zetten. 
Bijvoorbeeld: als uw restafvalcontainer op 
maandag wordt geleegd, dan halen we op
woensdag uw gft-afval op  

Akersloot     
Vrijdag 19 november   REST
onderdag 18 november 	

Castricum (dinsdagroute)
Dinsdag 16 november  REST
Vrijdag 19 november	 	
   

Castricum (woensdagroute)
Woensdag 17 november  REST
aandag 15 november	 	

Castricum (donderdagroute)
Donderdag 18 november REST
insdag 16 november	 	

Limmen  
Maandag 15 november  REST
Woensdag 17 november	 	

De extra ophaaldagen vindt u ook op de 
Afvalwijzer-app of www.mijnafvalwijzer.nl.

Extra gft-route van 15 november 
tot en met 19 november   

Alzheimer Nederland collecteert 
van 7 t m 13 november.
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Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Duinenboschweg 7 in Castricum, het bouwen van een kelder in het bijgebouw,
datum ontvangst 31 oktober 2021 (WABO2102082)
Koningshof 1 in Castricum, het plaatsen van een opbouw, datum ontvangst 28
oktober 2021 (WABO2102073)
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

Bakkummerstraat 71 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum
3 november 2021 (WABO2101230)
Langs N513 (Zeeweg) in Castricum, het kappen van een Alnus glutinosa,
verzenddatum 3 november 2021 (WABO2101809)
Molenlei 8 in Akersloot, het plaatsen van afzuiginstallatie en het wijzigen van een
kozijn, verzenddatum 1 november 2021 (WABO2101552)
Zeeweg 45 in Castricum, het tijdelijk gebruiken van een gedeelte van het gebouw 
ten behoeve van detailhande, het wijzigen van de gevel en het
aanbrengen van reclame, voor een periode van 5 jaar, verzenddatum 29 oktober
2021 (WABO2100974)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Anna Paulownastraat 3 in Castricum, het vervangen en vergroten van een 
dakkapel, verzenddatum 2 november 2021 (WABO2101818)
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het aanleggen van een padelbaan,
verzenddatum 28 oktober 2021 (WABO2101794)
Bleumerweg 20 in Castricum, het veranderen van de woning, verzenddatum
2 november 2021 (WABO2101799)
Puikman 2 in Castricum, het plaatsen van 6 lichtmasten, verzenddatum
27 september 2021 (WABO2101214)
Ruiterweg 52 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum
25 oktober 2021 (WABO2101758)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail 2021 op zondag 
14 november 2021, Zeeweg 4 in Castricum, verzenddatum 2 november 2021 
(APV2100590)
Verleende evenementenvergunning Hollandse avond op zondag 14 november 
2021, Grandcafé Balu Dorpsstraat 35a in Castricum, verzenddatum 3 november 
2021 (APV2100645)
Verleende evenementenvergunning intocht Sinterklaas Limmen op zondag 
14 november 2021 in Limmen, verzenddatum 3 november 2021 (APV2100687)
Verleende evenementenvergunning intocht Sinterklaas op zaterdag 13 novem-
ber 2021, Geesterduin Castricum, verzenddatum 3 november 2021 (APV2100689)
Verleende evenementenvergunning intocht Sinterklaas op zondag 14 novem-
ber 2021 in Akersloot, verzenddatum 4 november 2021 (APV2100741)
Verleende vergunning voor de verkoop van vuurwerk Mega Markt 2021 op 
woensdag 29 december 2021 t/m vrijdag 31 december 2021, Boekel 39 in 
Akersloot Boekel 39 in Akersloot, verzenddatum 2 november 2021 (APV2100711)
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk verkoop kerstbomen bij Geesterduin 
de Eeuwige Lente 2021 in de periode van donderdag 2 december 2021 tot en 
met dinsdag 21 december 2021, Geesterduin 7 in Castricum, verzenddatum 
1 november 2021 (APV2100721)
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk verkoop kerstbomen Kooiplein 2021 
in de periode van zaterdag 4 december 2021 tot en met zondag 19 december 
2021, Kooiplein te Castricum, verzenddatum 1 november 2021 (APV2100529)
Verleende vergunning voor de verkoop vuurwerk Vuurwerkspektakel 2021 van 
woensdag 29 december 2021 t/m vrijdag 31 december 2021, Overtoom 7 in 
Castricum, verzenddatum 2 november 2021 (APV2100677)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

2 november 2021

Coronaregels

Basisregels

Was je handen Schud geen handen Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Zorg voor voldoende 
frisse lucht

Werk minstens de hel� 
van de tijd thuis

Mondkapje 
verplicht

Openbaar vervoer,
op stations en luchthavens Winkels Publieke locaties 

binnen
Bezoek aan 
bijv. kapper

Bezoek aan bijvoorbeeld kapper

Mbo, hbo en
universiteit

Coronatoegangs-
bewijs nodig

Alle horeca (binnen)
van 6.00 - 00.00 uur

Alle horeca (buiten)
van 6.00 - 00.00 uur

Sporten op sportlocaties
(vanaf 18 jaar)

Zwembad
(vanaf 18 jaar)

Publiek bij
sportwedstrijden

Museum Concert en festival Bioscoop en theater Kermis Casino

Zonder corona-
toegangsbewijs Parken en natuur Winkels Bibliotheek

Bezoek aan bijv.
fysiotherapeut

Bezoek aan bijvoorbeeld fysiotherapeut

Dierentuin
en pretpark

Reizen Reis buiten de spits Vakantie? 
Check wijsopreis.nl

Check of een corona-
bewijs nodig is

Bij thuiskomst:
doe een (zelf)test

Coronatoegangsbewijs
vanaf 13 jaar

Volledige vaccinatie
Negatieve test
binnen 24 uur

In afgelopen 6 maanden
corona gehad

Download de
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351
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Piet de Nijs

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd 
niet kunnen winnen.

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, 
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen 
van mijn man, onze vader en schoonvader

* Castricum,
19 oktober 1935

Ria de Nijs  - Droogh

Nicolette en Roland

Correspondentieadres:
A. Verherentstraat 6
1961 GD  Heemskerk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op het 
St. Pancratiuskerkhof te Castricum. 

† Castricum,
4 november 2021

Petrus Johannes

Waar je ook bent, ik zou het niet weten
Niet in tijd of afstand te meten

Ik heb je bij me, diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij

• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen

Else 
Nagel Soepenberg - de Waal

† Castricum,
5 november 2021

Correspondentieadres:
elsevertsoepenberg@kpnmail.nl

* Veldhoven,
11 april 1940

Evert Nagel Soepenberg

Bart en Amparo
     Samuel, Dunia

In dankbare herinnering aan vele goede jaren 
samen hebben we door een ernstige ziekte 
versneld afscheid moeten nemen van mijn 

echtgenote, onze (schoon-)moeder en onze oma

....en breng de mantel mede .....en ook de boeken....

Els

Castricum :

Zaandam :

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
donderdag 11 november om 13.30 uur in de 
Dorpskerk, Kerkpad 1 te Castricum. De afscheids-
dienst is ook te volgen via de website van de kerk, 
www.pkcastricum.nl, onder het kopje “live uitzen-
ding afscheidsdienst”. Na de dienst is er gelegen-
heid tot condoleren in de Dorpskerk.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
vinden om 16.15 uur in crematorium Westerveld, 
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. Na de 
plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten in de ontvangstruimte.

2 Tim. 4:13

Wij danken het team van Zorgbalans voor 
10 maanden excellente thuiszorg.

Castricum - Een groene gemeente met veel 
variatie in bomen, planten en struiken, daar 
gaat Castricum voor. Vorige week stond het 
beplanten van een groenstrook in het Korte-
naerplantsoen op het programma. Dit was 
een onderdeel van de zogenaamde plant-
estafette van GroenSpoor. Samen met inwo-
ners, het Clusius College en leerlingen van de 
Montessorischool zijn mooie stroken met 
heesters, vaste planten en kruiden voor bijen, 
vlinders en vogels, geplant.

Deze groenstroken komen langs de 
bestaande bosrand die al veel inheemse 
soorten telt. De beplanting is niet alleen mooi 
om naar te kijken maar helpt hiermee ook 
bijen, vlinders en vogels aan een betere leef-
omgeving. Leerlingen van het Clusius College 
lieten eerst een aantal praktische voorbeelden 

zien wat je kunt doen in je eigen tuin aan 
biodiversiteit en klimaatadaptatie. Peter Mol 
van Landschap Noord-Holland gaf uitleg over 
de plantactiviteit en de waarde van de nieuwe 
beplanting voor bijen, vlinders, vogels en 
egels.

Daarna was het tijd voor actie: wethouder 
Falgun Binnendijk gaf door de schop in de 
grond te steken ‘de startschop’ voor deze fase 
van de GroenSpoor plant-estafette 2021. De 
deelnemende inwoners en leerlingen kregen 
bij het planten begeleiding van vrijwilligers 
van vereniging Groei en Bloei en van Land-
schap Noord-Holland. Als alle heesters en 
vaste planten in de grond staan en het zaai-
goed gezaaid is, wordt het estafettestokje, ‘de 
startschop’, doorgegeven aan de volgende 
gemeente van de estafette: Heemskerk.

Plant-estafette: Handen in de 
grond voor groener Castricum

Wethouder Falgun Binnendijk (rechts) bij het beplanten van de groenstrook aan het Kortenaerplantsoen. 
Foto: aangeleverd

De leden van de nieuwe partij vinden dat een 
nieuw college daadkrachtiger moet zijn dan 
voorheen. Ze wijzen erop dat diverse dossiers 
al een tijdje stilliggen en streven naar pragma-
tisch oppakken, aanpakken en doorpakken. 
Het klavertje vijf in het logo staat zowel 
symbool voor nóg meer voorspoed dan bij een 
klavertje vier al het geval is, als voor de vijf 
dorpen waaruit Castricum is samengesteld. 
GDB werd opgericht toen in 2002 de fusiege-
meente tot stand kwam. Sinds de oprichting is 
de partij bij verkiezingen steeds als winnaar uit 
de bus gekomen bij de kiesdistricten in 
Limmen. De CKenG werd in 2005 opgericht en 
behaalde sindsdien steeds de meeste stemmen 
in Castricum en Akersloot. Voormalig 
wethouder Bert Meijer is gekozen tot bestuurs-
voorzitter van de fusiepartij. Tijdens de 
volgende vergadering op 1 december zullen de 
leden een besluit nemen over de volgorde van 
de gehele kandidatenlijst. Ook zal die dag het 
verkiezingsprogramma worden  vastgesteld. 
Inwoners die graag deel willen uitmaken van 
de fusiepartij en politiek mee willen praten 
over de toekomst van de gemeente Castricum, 
kunnen dat doen door te e-mailen (leden@
lokaalvitaal.nl) of bellen (06 11404432). Kijk op 
www.lokaalvitaal.nl voor meer informatie.

Castricum - De leden van de politieke partijen Gemeente- en Dorpsbelang (GDB) en 
Castricum Kern(en) Gezond (CKenG) hebben o�cieel ingestemd met de eerder dit jaar 
aangekondigde fusie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal de nieuwe 
partij, die Lokaal Vitaal heet, als lijst 1 deelnemen. Roel Beems werd unaniem benoemd tot 
lijsttrekker.

Lokaal Vitaal lijst 1 bij 
verkiezingen in 2022

De leden van Lokaal Vitaal kozen Roel Beems als 
lijsttrekker. Foto: aangeleverd
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Op het strandplateau hebben nu 
verschillende kunstwerken gestaan: 
The Wheeping Elephant van Jantien 
Mook en Catch Fish van kunstenaars-
collectief CAKtwo trokken veel 
aandacht. Deze werken zijn ‘reizende’ 
kunstwerken die nu weer op andere 
locaties in het land staan. De afge-
lopen maanden was de Bakkumse 
Schelpenkar te bewonderen op het 
plateau, die ook een educatief doel 
diende. De keuze van deze werken 

was deels toevallig; de mogelijkheid 
diende zich aan en de gemeente faci-
liteerde de plek.
Deze zomer boog een divers gezel-
schap van betrokken kunstenaars, 
gemeente en een van de strandon-
dernemers zich over de vraag of er 
meer mogelijk is; Zou het niet mooi 
zijn als het jaarlijkse strandkunstwerk 
een van de visitekaartjes en trekpleis-
ters zou zijn van Castricum Aan Zee? 
Waar ook de strandondernemers zich 

mee kunnen pro�leren en direct bij 
betrokken zijn?
Een nieuw op te zetten stichting zou 
hiermee aan de slag moeten. Deze 
stichting stelt in overleg met betrok-
kenen van het strand een plan op 
wat betreft aanpak, selectie en �nan-
cieringsmogelijkheden. Gezocht 
wordt nog naar mensen die a�niteit 
hebben met beeldende kunst in de 
openbare ruimte gecombineerd met 
bestuurservaring, iemand met erva-
ring in fondsenwerving en iemand 
met een �nanciële achtergrond. 
Geïnteresseerden kunnen een mail 
naar cultuurcoach@tamararoos.nl 
sturen.

Castricum - De cultuurcoach van Castricum is op zoek naar geïnteres-
seerden voor een nieuw op te richten stichting: Kunst aan Zee. Deze 
stichting zal zich gaan inzetten om Castricum een jaarlijks wisselend 
strandkunstwerk te geven.

Bestuursleden gezocht voor 
nieuwe stichting Kunst Aan Zee

Het kunstwerk The Wheeping Elephant van Jantien Mook. Foto: aangeleverd

Limmen - Mannenkoor JustMen 
heeft de repetities weer hervat na 
een lange coronastilte. Dit koor is in 
september 2019 opgericht en zou 
zijn debuut maken in maart 2020 
tijdens het concert van Projectkoor 
Castricum. Men hoopt dit komend 
voorjaar alsnog te kunnen doen. 
JustMen is een vierstemmig koor met 
negentien enthousiaste zangers. Het 
gevarieerde repertoire bestaat uit 
klassieke, religieuze, Russische en 
populaire nummers. De leden zingen 

a-capella en er is nog plaats voor een 
eerste en tweede tenor, voor een 
bariton en voor een bas. Mannen die 
interesse hebben zijn van harte 
welkom. Ze kunnen geheel vrijblij-
vend een repetitie komen beluis-
teren op woensdagmorgen van 10.30 
tot 12.00 uur. 
Er wordt gerepeteerd in het PKN-
kerkje aan de Zuidkerkenlaan. Meer 
weten? Bel Aad Zonneveld (06 
81883078) of Arie Krom (06 
13654339).

JustMen heeft repetities hervat 
De leden van mannenkoor JustMen. Foto: aangeleverd

Heiloo - The Ballad of Mauthausen is 
een hartverwarmende voorstelling 
waarin de beroemde Mauthausen-
liederencyclus van componist Mikis 
Theodorakis centraal staat. Gekozen 
is om de liederencyclus van Mikis 
Theodorakis en Lakovos Kambanellis 
in te bedden in een breder verhaal: 
tussen de grote Joodse migratiegolf 
aan het einde van de negentiende 
eeuw en de revival van de Joodse 
levenswijze en cultuur in de 
Verenigde Staten. Door die opbouw 
is het groter dan enkel een ode aan 
onze vrijheid en eindigt de voorstel-
ling uitbundig en vrolijk. Niki Jacobs 
zingt al meer dan twintig jaar in het 
Jiddisch voor een groot publiek over 
de hele wereld. Ze wordt internatio-
naal dan ook gezien als één van de 
beste Jiddische zangeressen van dit 
moment. 
Zondag 21 november om 15.00 uur 
verzorgt ze haar bijzondere optreden 

in de Cultuurkoepel in Heiloo. 
Kaarten à 18,50 euro zijn te koop via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl of bij 
het VVV kantoor op Landgoed 
Willibrordus.

Cultuurkoepel: Niki Jacobs zingt 
The Ballad of Mauthausen

Zangeres Niki Jacobs. 
Foto:  Anne van Zantwijk

Anita: ,,Ik vond het geweldig om 
samen met de schrijfster iedere keer 
te kijken welke tekening ik zou 
maken bij haar tekst. We zijn allebei 
heel trots op hoe het boek is 
geworden. Tijdens het voorlezen 
van het boek op enkele basisscholen 
in de Castricum en Heemskerk werd 
er enthousiast gereageerd door de 
kinderen.’’
Het boek gaat over Tom die elke 
week op bezoek gaat bij de zebra’s 
in de dierentuin. Een ervan is zijn 
vriend: Streepje. Op een dag is 
Streepje verdrietig omdat hij zijn 

zwart-witte strepen zat is. Het liefst 
wil hij ook verschillende kleuren. 
Tom helpt hem daarbij en bedenkt 
een oplossing. Gaat het hem lukken 
zodat Streepje weer blij wordt? Tom 
en Streepje is een prentenboek voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar.
Anita Kok (1965) geeft ook teken- en 
schilderles en creatieve workshops 
onder de vlag van haar bedrijf 
Koktales. 
‘Tom en Streepje’ is uitgegeven door 
Droomvallei Uitgeverij. Het boek is 
in elke (online) boekhandel voor 
17,95 euro te verkrijgen.

Kunstenares Anita Kok illustreert 
kinderboek ‘Tom en Streepje’
Castricum - Kunstenares Anita Kok heeft het in oktober gelanceerde 
kinderboek ‘Tom en Streepje’ geïllustreerd. De Castricumse vond het heel 
bijzonder dat schrijfster Titia Schut haar als illustrator uitkoos nadat ze 
een schilderij van haar zag van een klein blond jongetje. Dat was haar 
Tom.

Het huwelijk van Prinses Diana en 
Prins Charles is al lang bekoeld. 
Ondanks geruchten over a�aires en 
een echtscheiding gaan de kerstfesti-
viteiten op het landgoed van de 
koningin in Sandringham door. Er 
wordt gegeten en gedronken en 
gejaagd. Diana kent het spel. Spencer 

Drie gezinnen wonen op drie verdie-
pingen van hetzelfde appartemen-
tencomplex in hartje Rome, wanneer 
een reeks gebeurtenissen ze voor 
altijd met elkaar verbindt. De relaties 
tussen ouders, vrienden en buren 
worden op scherp gezet wanneer de 

Tre piani

Spencer

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 15.30 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 19.30 uur
Spencer

vrijdag 15.15 uur
zaterdag 15.30 uur  zondag 20.00 uur

Tre Piani
donderdag 19.30 uur

vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur  maandag 19.30 uur

dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur
Alles op Tafel
dinsdag 14.15 uur

The French Dispatch
vrijdag & zaterdag 19.30 uur

zondag 15.30 uur
woensdag 19.30 uur
No Time To Die

zaterdag 15.15 uur
zondag 11.15 uur
The Father

zondag 13.30 uur
De club van Sinterklaas 
en het vergeten Pietje

zondag 13.45 uur
Ron's Gone Wrong (NL)

Programma 11 november t/m 17 november

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

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

(vanaf 14 jaar) verplicht!

speelt zich af tijdens deze cruciale 
kerstdagen in de vroege jaren 90 
waarin prinses Diana besluit dat haar 
liefdeloze huwelijk met prins Charles 
niet werkt. Ze zal moeten afwijken 
van het pad dat voor haar was uitge-
stippeld als toekomstige koningin. 
Spencer is een verbeelding van wat 
er gebeurd zou kunnen zijn tijdens 
die paar noodlottige dagen.

families worden geconfronteerd met 
de geheimen die hen binden en uit 
elkaar drijven. 

Regisseur, schrijver en acteur Nanni 
Moretti geeft ons een intiem kijkje in 
de levens van mensen die het voor 
elkaar lijken te hebben, maar emotio-
neel vastzitten.
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LEZERSPOST

De verkeerssituatie in Castricum is verre van ideaal. We streven naar een 
dorp waar bereikbaarheid belangrijk is, maar waarin veiligheid en leefbaar-
heid op de eerste plaats staan. Een betere verkeerscirculatie krijg je niet bij 
toverslag. Dat vraagt om onderzoek, overleg en proeven (pilots). De pilot 
Dorpsstraat autoluw was daarvoor een belangrijke stap. Het leverde een 
autoluwe Dorpsstraat op met een rustiger dorpscentrum en is als zodanig 
een succes. Wij stellen voor om de Dorpsstraat snel autoluw te maken, maar 
dit in goed overleg en vooral gefaseerd voor te bereiden en in te voeren.

Het tweede deel van de pilot was gericht op veiligheidsmaatregelen om de 
kans te beperken dat onvoorzichtige automobilisten op de spoorovergang 
tussen sluitende spoorbomen raken. Ook dit deel van de pilot leverde bruik-
bare informatie op. Ons voorstel is om Schoutenbosch volledig voor auto’s 
af te sluiten, waarbij de buurt bereikbaar via de Dorpsstraat en de veiligheid 
op de overweg en voor overstekende �etsers wordt verbeterd. Ten tweede 
stellen we voor om doorgaand verkeer volledig uit de verzetsheldenbuurt 
te weren.

Een pilot vraagt om een volwassen voorbereiding en uitvoering. We denken 
dat er op dit vlak veel ruimte is voor verbetering, want het ging in deze 
eerste pilot verre van vlekkeloos. Zo schoot de communicatie tekort en was 
de uitvoering van de pilot vooral in het begin klungelig. De gemeentelijke 
enquête stelt ons teleur. We verwachten dat die weinig zinvolle informatie 
oplevert. We zagen weinig animo voor en betrokkenheid bij deze pilot van 
bestuur en politiek. We ergerden ons aan de slecht doordachte keuzes en 
het politiek opportunisme. Dat verstoorde de uitvoering van de pilot en 
daarmee ook de uitkomsten. Een gemiste kans, Castricum verdient beter. 
Maar we zijn blij met deze eerste stap, een mijlpaal op weg naar een mooier 
en leefbaarder Castricum.

Werkgroep ‘Leefbare mobiliteit Castricum’

Autoluwe Dorpsstraat

Door Henk de Reus

Yvonne Brouwer is activiteitenbege-
leidster en weet dat de zangeres 
vanuit de Willeke Alberti Foundation 
al vele jaren optredens in zorgcentra 
verzorgt.,,Ik trok de stoute schoenen 
aan en benaderde Willeke’s manage-
ment voor een optreden. Ik kreeg al 
snel een positief antwoord. Daarna 
volgden twee lange telefoonge-
sprekken met Willeke zelf. Het was 
alsof we elkaar al jaren kenden, zo 
hartelijk ervaarde ik onze 
gesprekken. Ze is een warme 
persoonlijkheid.”

Medley
Afgelopen woensdag vond het 
optreden plaats. Willeke trapt af met 
een medley van Italiaans liedjes die 
zij destijds met vader Willy zong. Ze 
wordt begeleid door haar eigen 
band van vijf personen. De tekst van 
het lied ‘Marina’ is voor de meeste 
bewoners wat lastig om mee te 
zingen, maar als het Nederlandsta-
lige repertoire aan bod komt begint 
de zaal los te raken. Bij ‘een reisje 
langs de Rijn, ‘Carolientje’ en 

‘Niemand laat zijn eigen kind alleen’ 
wordt er her en der �ink meege-
zongen. Terwijl Willeke zingt en 
tussen haar publiek loopt, raakt ze 
sommige bewoners aan of geeft ze 
hen een aai over het gezicht. Ze 
blijkt nog altijd een rasartieste te zijn 
die heel goed aanvoelt hoe ze de 
interactie met haar publiek moet 
aangaan.

De medley die volgt is gewijd aan 
collega’s die in de loop der tijd het 
leven lieten. Ze trapt af met de 
motten van Dorus. Daarna volgen 
onder meer liedjes van Toon 
Hermans, Ramses Sha�y en de 
Zangeres zonder naam. 
De stemming zit er inmiddels goed 
in. Bewoners die de handen niet 
meer in de lucht kunnen steken, 
wiegen gezellig mee. Ze vergeten 
even dat ze in een rolstoel zitten of 
anderszins beperkt zijn. Na elk liedje 
volgt spontaan applaus. In een hoek 
van het restaurant maken twee 
verzorgenden een dansje. Willeke 
krijgt een bewoonster zover dat ze 
spontaan een eigen versie van ‘Sari 
Marijs’ begint te zingen.

Ze sluit haar optreden af met liedjes 
uit haar eigen repertoire. Met 
‘Telkens weer’, ‘Spiegelbeeld’ en 
‘Morgen ben ik de bruid’ weet ze 
enkele bewoners zichtbaar te 
ontroeren. Het vormt een waardig 
slot van een knotsgezellige middag.

Ajax
Terwijl de gratis ter beschikking 
gestelde hapjes van slagerij Van der 
Meer inmiddels rondgaan spreken 
we Willeke nog even na het 
optreden. Hoe vond ze het zelf 
gaan? Willeke: ,,Ik vind het heerlijk 
om weer te mogen optreden, want 
anderhalf jaar lang kon dit niet. Het 
optreden in verzorgingshuizen is het 
mooiste wat er bestaat. Het is zo 
intiem. Ik kan mij helemaal op de 
mensen richten. Het is dankbaar 
werk.”

Dan gaat het onderwerp over op 
voetbal, want als ras-Amsterdamse is 
Willeke natuurlijk Ajax-fan. ,,Wat 
denk je dat het vanavond tegen 
Dortmund wordt?”, vraagt ze. ,,Ik 
vrees zo voor de hooligans.” 
Voordat ze zich omkleedt is er nog 
net tijd om met de verslaggever op 
de foto te gaan. Want ja, je wilt wel 
ergens mee thuiskomen, toch? 
Willeke doet hier niet moeilijk over. 
Het past precies bij wie ze is ze is, 
een warme, toegankelijke vrouw.

Castricum - Eindelijk was het Yvonne Brouwer gelukt om Willeke Alberti 
voor een optreden in De Santmark te strikken. Na een vervelend corona-
jaar, waarbij verschillende bewoners het leven lieten, was er eindelijk 
weer iets leuks te vieren. Zo’n 60 bewoners en een aantal verzorgenden 
genoten zichtbaar van het optreden.

Willeke Alberti steelt harten
van bewoners De Santmark

Bewoners van De Santmark genieten volop van Willekes optreden. Foto’s: Henk de Reus

Een bewoonster van De Santmark zingt spontaan een couplet van het lied ‘Sari Marijs’. 

In deze tijd van aandacht voor verduurza-
ming is er in het nieuws zelden nog iets te 
horen over (gevel) kachels en geisers. Deze 
gasgestookte toestellen hebben in het tijd-
perk voor de cv-ketel de meeste huizen voor-
zien van warmte. 

Ondanks dat er weinig aandacht meer is voor 
deze manier van verwarmen zijn er nog di-
verse mensen die gebruik maken van deze 
toestellen voor de verwarming van woning en water. Voor de kachel, 
geiser en verwante toestellen zijn echter steeds minder partijen te vin-
den die het onderhoud hieraan aan kunnen doen of storingen kunnen 
oplossen. Om te voorkomen dat uw kachel of geiser uitvalt en u zonder 
warmte komt te zitten is het aan te raden om iedere twee jaar uw toestel 
te laten onderhouden door een gecerti� ceerd onderhoudsbedrijf. 

Naast uitval van dergelijke toestellen is er altijd een risico op koolmonoxi-
devergiftiging (CO-vergiftiging) door een onvolledige verbranding van 
het gas. Dit risico is zelfs groter bij zogenoemde open toestellen. Dit zijn 
toestellen die de benodigde zuurstof voor de verbranding uit de ruimte 
zelf halen daar waar gesloten toestellen via een kanaal hun zuurstof uit 
de buitenlucht halen. Met periodiek onderhoud verkleint u de kans op 
een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast is het altijd aan te raden om 
een koolmonoxidemelder (CO-melder) te plaatsen. Hierdoor wordt u ge-
waarschuwd als er teveel koolmonoxide in een ruimte aanwezig is.

Ook het plaatsen van een rookmelder is aan te raden. De meeste slacht-
o� ers van brand vallen door het inademen van rook aldus TNO-onder-
zoek. Daarom wil de overheid per 1 juli 2022 rookmelders niet alleen 
verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.
Aangezien er helaas in Nederland mensen overlijden aan koolmonoxide-
vergiftiging heeft de overheid een wet ingevoerd waarmee het verplicht 
wordt dat ieder onderhoudsbedrijf en haar monteurs CO-gecerti� ceerd 
moeten zijn om aan dergelijke toestellen te werken en daarmee de kans 
op koolmonoxidevergiftiging te minimaliseren. Deze gasketelwet is al 
van kracht, maar er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2023. Tot 
die tijd hebben de bedrijven en monteurs die nu nog niet gecerti� ceerd 
zijn de tijd om zich te certi� ceren voor de co-certi� cering.  

Het advies is samengevat sluit een onderhoudsabonnement af en voor-
kom dat u in de kou komt te zitten. Daarnaast is het voor uw veiligheid 
aan te raden om een koolmonoxide- en rookmelder te plaatsen. Neem 
hiervoor contact op met een CO-gecerti� ceerd onderhoudsbedrijf zoals 
Gasservice I Gaswacht. Kijk voor meer informatie op de website www.
gasservice.nl of bel voor advies naar 0251-24 54 54 en kies in het menu 
voor de optie klantenservice. 

Kijk voor meer informatie op 
 onder vacatures.Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie over de aanschaf 

of het onderhoud van duurzame verwarmingsapparatuur.  Voor 
meer informatie kunt u ook bellen naar 0251-245454.

Heeft u een 
Kachel of Geiser?

van gas naar duurzaam

Eric de Kriek
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Castricum - Het afgelopen jaar is er 
veel veranderd bij Tabak Kado Rozing. 
Als eerste de overname van het post-
kantoor van Boekhandel Laan, waar-
door u er nu terecht kunt al uw post-
zaken zoals aangetekende brieven, 
inleveren van rouwkaarten en uw 
overschrijvingen van de RDW. Vervol-
gens heeft het bedrijf zich hard 
gemaakt voor een Geldmaat, nadat 
alle banken in het centrum verdwenen, 
waardoor u er nu ook geld kunt 
opnemen en storten. In januari komt 
er ook nog een geldautomaat bij waar 
u uw muntgeld kunt storten. En nu 
stort de winkel zich op de drukte voor 
het einde van het jaar met een prach-
tige kerstkaartencollectie. U kunt er 
binnenkort weer terecht voor de 
decemberkalenders, kerstpostzegels 
en oudejaarsloten. Het gezellige team 
hoopt u dit jaar zonder een nieuwe 
lockdown te kunnen ontvangen.

Veel veranderingen bij Rozing

Rozing is ook het adres voor allerlei 
leuke artikelen in het decemberthema. 
Foto: aangeleverd

Door Ans Pelzer

Het onlangs aangestelde raadslid 
Marieke Kooter (Lid Kooter, voormalig 
Fractie Husslage) nam het initiatief 
om een motie over de woonvoorzie-
ning aan de Oosterzijweg in te 
dienen. ,,Deze motie vraagt om verbe-

teringen in de woonsituatie van de 
veelal statushouders aldaar. Mensen 
wonen soms vijf jaar of langer in deze 
tijdelijk woonvoorziening. Zij moeten 
toekomstperspectief krijgen.”

Voorafgaand aan het debat organi-
seerde Kooter een werkbezoek aan 

het gebied voor de hele raad om zelf 
een kijkje te nemen in de woningen 
aan de Oosterzijweg. 
Volgens Kooter was daar animo voor, 
maar is het werkbezoek door de eige-
naar van de woonvoorziening geblok-
keerd. Eén van de raadsleden heeft de 
locatie daadwerkelijk bezocht. Groen-
Links en De VrijeLijst laten weten de 
motie mede in te dienen. 
De verwachting is dat meer fracties 
volgen. De raad debatteert 
donderdag over de kwestie.

Motie over woonvoorziening 
aan de Oosterzijweg in Limmen
Limmen - De woonsituatie van statushouders op de Oosterzijweg in 
Limmen laat te wensen over. Dat vinden zelfstandig raadslid Marieke 
Kooter, GroenLinks en de VrijeLijst. Een werkbezoek van de raad, vooraf-
gaand aan het debat, was volgens de initiatiefnemer ‘niet wenselijk’.

AGENDA
DONDERDAG 11 NOVEMBER

Open kerk van 10.00 tot 12.00 uur 
in de dorpskerk aan het Kerkpad 1 
in Castricum. Kerkcafé, plek voor 
ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 12 NOVEMBER

Gratis introductie-les vilten door 
Vera Verzijlenberg om 10.00 uur 
(inloop vanaf 09.30 uur) in Cultuur-
café Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Foto: 
aangeleverd

ZATERDAG 13 NOVEMBER
Waterduinentocht door wandel-
vereniging WS78 rond Castricum 
over 20 of 40 kilometer. Deelname 
kost 8,50 euro inclusief duinkaart 
en consumpties. Info op www.
ws78.nl.

Repair Café van 12.30 tot 15.30 uur 
in Bibliotheek Kennemerwaard 
aan de Geesterduinweg 1 in 
Castricum. Kom langs met defecte 
elektrische apparaten of kapotte 
kleding om samen met de vrijwil-
ligers te herstellen.

Intocht Sinterklaas en Pieten in 
Castricum om 13.30 uur bij winkel-
centrum Geesterduin (parkeerter-
rein westzijde). Aansluitend 14.00 
uur rondrit door het dorpshart, 
15.00 uur eerste voorstelling in de 
Pancratiuskerk, 16.30 uur tweede 
voorstelling aldaar. Kaarten hier-
voor verkrijgbaar bij ClubMariz op 
3 en 6 november van 13.00 uur tot 
15.00 uur.

Theaterconcert Cor-I-Fay door 

pianist Cor Bakker en zangeres Fay 
Claassen om 20.15 uur in Theater 
Koningsduyn aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Info en 
kaartverkoop via www.geester-
hage.nl. Foto: aangeleverd

DJ Chris Deluxe (Slam FM/Radio 
538) van 21.00 tot 23.00 uur in 
Club 22 aan de Dorpsstraat 22 in 
Castricum.

ZONDAG 14 NOVEMBER

Herfstnatuurbelevingstocht met 
oefeningen mindfulness om 10.30 
uur in de duinen bij Castricum. 
Kosten: 12 euro. Aanmelden via 
www.pwn.nl/natuur/activiteiten. 
Foto: aangeleverd

Intocht Sinterklaas en Pieten in 
Limmen om 14.00 uur bij haven ’t 
Stet. Aansluitend korte optocht 
door het dorp. Daarna rond 15.00 
uur welkomstfeest van een uur in 
sporthal De Enterij (coronatoe-
gangsbewijs nodig). 

Optreden zanger Peter Beense van 
17.00 uur tot 21.00 uur in grand 
café Balu aan de Dorpsstraat 35a 
in Castricum.

MAANDAG 15 NOVEMBER
Lena Schouten en Kristel Zeil-
maker van het Consultatiebureau 
om 09.30 uur in het Peutercafé in 
het buurt- en biljartcentrum aan 
de Van Speykkade 61 in Castricum. 
Thema: de driftbuien van een kind. 
Info via www.welzijncastricum.nl/
ouders of bel: 06 42892157.

Online bijeenkomst door psycho-
loog Laurens Veltman over gebruik 
sociale media door kinderen van 

20.00 tot 21.15 uur. Deelnemers 
kunnen zich via www.ggdhn.nl/
cursussen aanmelden.

DINSDAG 16 NOVEMBER
Concert (try-out) door Molenaar 
Big Band om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur) in de Heeren van 
Limmen aan de Dusseldorperweg 
103 in Limmen. Kaarten à 5 euro 
via info@vanderleemusic.com. Info 
op www.jmbigband.com. 

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

Anja Sijben exposeert tot en met 
11 december tekeningen en 
objecten van keramiek bij lijstena-
telier André Weda aan de Toren-
straat 38. Info op www.andreweda.
nl en www.anjasijben.com.

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

Twintig jaar fusiegemeente en 
tweehonderd jaar burgemeesters 
in beeld gebracht door Stichting 
Oud Limmen en tot eind februari 
te zien elke maandag (10.00 - 
12.00 uur en 19.00 - 21.00 uur) 
plus op 13, 14, 20, 21, 27 en 28 
november, steeds van 10.00 tot 
13.00 uur. Locatie: Schoolweg 1 in 
Limmen. De toegang is gratis. Kijk 
op www.oudlimmen.nl voor meer 
informatie.

SamenSpraak is een project waarin 
vrijwillige taalcoaches taalondersteu-
ning geven aan anderstaligen. 
Welzijn zoekt een coördinator die dit 
in goede banen leidt. Wie beschikt 
over een goede helicopterview, geïn-
teresseerd is in taal en andere 
culturen en ongeveer 10/15 uur per 
week de tijd heeft, wordt gevraagd te 
reageren. Voor jongerencentrum 
Conquista in Limmen zoekt men 
organisatoren voor de kinderactivi-
teiten op woensdagmiddag en/of 
zaterdagochtend. Ook het peutercafé 
in Castricum is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die in staat zijn om af en 
toe de coördinator op de groep te 
vervangen. Verder is men onder 
meer op zoek naar vrijwilligers voor 

de wijkontmoetingen en voor het 
project Informatief Huisbezoek, 
waarbij het gaat om eenmalige huis-
bezoeken aan inwoners van 75 of 80 
jaar. (Kijk op www.castricummer.nl 
voor de uitgebreide versie van dit 
artikel).

Wie interesse heeft in een van deze 
vacatures, of ander vrijwilligerswerk 
wil doen, kan een afspraak maken bij 
het Vrijwilligers Informatie Punt 
(onderdeel van Welzijn Castricum) 
Het telefoonnummer is 0251 656562. 
De vacaturebank is ook te vinden op 
www.vrijwilligerswerkcastricum.nl en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur in de bibliotheek van 
Castricum.

Vrijwilligers bij stichting 
Welzijn Castricum gezocht
Castricum - De stichting Welzijn Castricum draait met de meeste 
projecten alleen door de inzet van vrijwilligers. Bij een aantal van deze 
projecten is dringend extra hulp nodig.

Mac vertelt met een lach hoe zijn 
actie begonnen is: „Van mijn vader 
kreeg ik een ijsmachine cadeau. Eerst 
heb ik verschillende smaken uitge-
probeerd. Het ijs met Knoppers heb 
ik laten proeven aan Ed, de eigenaar 
van deze ijssalon in Heiloo. Als Ed 
niet kon raden welke smaak het ijs 
had, mocht ik een bolletje ijs. Dat het 
ijs naar hazelnoot smaakte, proefde 
Ed wel, maar dat ik Knoppers 
gebruikt had, raadde hij niet. Toen 
koos ik een bolletje citroenijs uit.” Ed 
stelde aan Mac voor om het ijs in de 
ijssalon te gaan verkopen voor een 
goed doel. Mac koos voor Stichting 
Jarige Job, een organisatie die hij 
leerde kennen via zijn vader. Toen hij 
nog klein was, mocht hij zijn vader 
wel eens helpen bij acties voor dit 
goede doel.

De hele maand september was het ijs 
van Mac te koop in de ijssalon. 
Volgens Nick Bakker, de ijsbereider 
van Di Fiorentina, was Mac op de 
dagen dat hij hielp niet achter de 
toonbank weg te slaan. „Op één van 

die dagen had de ijssalon ruim twee-
duizend klanten. Er kwamen 
kinderen uit de klas van Mac langs.” 
Mac: „Ik heb aan de kinderen van 
mijn klas folders uitgedeeld en ik heb 
ook aan mijn buren verteld dat ik ijs 
verkocht voor het goede doel.” (lees 
op www.castricummer.nl het uitge-
breide artikel over dit onderwerp)

Mac Vermeulen verkoopt ijs 
voor Stichting Jarige Job
Limmen/Heiloo - Mac Vermeulen (10) verkocht onlangs in ijssalon Di 
Fiorentina zelfgemaakt ijs voor een goed doel. Inmiddels heeft hij de 
opbrengst overhandigd. Zijn actie leverde 2.100 euro op voor Stichting 
Jarige Job.

Mac Vermeulen met zijn zelfbedachte 
Knoppers-ijs. Foto: aangeleverd

Castricum - Het kinderfeest Sint 
Maarten wordt al jaren groots 
gevierd in winkelcentrum Geester-
duin. Jaarlijks gaan tot ieders plezier 
honderden kinderen samen met de 
ouders langs de ruim 50 winkels in 
het winkelcentrum.

Vorig jaar kon het vanwege de coron-
apandemie niet doorgaan en ook dit 
jaar is het kinderfeest om dezelfde 
redenen afgeblazen. Men acht het 
niet verstandig om op de overdekte 
locatie in korte tijd heel veel 
kinderen en ouders langs de deuren 

van de winkels te laten gaan. 
Winkelcentrum Geesterduin hoopt 
dat Sint Maarten in 2022 wel weer 
normaal gevierd kan worden. Dan 
zullen alle winkels de kinderen weer 
gastvrij ontvangen om ze op iets 
lekkers te trakteren.

Wederom geen Sint Maarten 
bij winkelcentrum Geesterduin
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Door Henk de Reus

Boven het pand aan de Raad-
huisweg in Akersloot, waar tot voor 
kort een DEEN-supermarkt was 
gevestigd, prijkt sinds vorige week 
woensdag de naam van de grootste 
grutter van Nederland. Het is inmid-
dels de vierde supermarkt die er z’n 
onderkomen vindt. Centra en 
Komart vonden er eerder al 
onderdak.

De Goede Verzorging 
Tilly Roorda (62) herinnert zich nog 
heel goed de situatie vóór 1965 
toen het pand nog als café diende. 
,,In 1955 kochten mijn ouders café 
‘De Goede Verzorging’ en het woon-
huis ernaast. Ik kan mij de feest-
avonden, partijen en dansavonden 
nog enigszins herinneren. Als klein 
meisje belandde ik bij bruiloften wel 
eens op de schouders van een van 
de gasten. Ook een optreden van 
Ria Valk en de Matadors staan mij 
uit die tijd nog bij. Als het tijdens de 
Leliefeesten te rumoerig in het café 
werd mocht ik met m’n broertje en 
zusje bij de buren slapen. Op zolder 
was een luik waardoor je naar 
beneden kon kijken. We zaten dan 
wel eens stiekem te gluren naar de 
deelnemers van de ouderensoos.”

Omgebouwd
In 1964 werd het café omgebouwd 
tot supermarkt. Achteraf heeft dit 
Tilly niet verbaasd. ,,Naast het café 
had m’n vader ook een melkbedrijf. 
Het was hollen en vliegen. Laat naar 
bed en ’s morgens vroeg weer op. 
Mijn moeder had vroeger altijd in 
een supermarkt gewerkt, dus voor 
haar was de ommezwaai niet 
vreemd. Burgemeester De Sonna-
ville verrichtte op 15 juli 1965 de 
openingshandeling door een kaas 
doormidden te snijden. Als zesjarig 
meisje mocht ik de sleutel op een 
dienblad aan de burgemeester 

overhandigen. De Centra was de 
eerste zelfbedieningssupermarkt in 
Akersloot. Zes weken voor de 
opening kreeg ik het mooiste 
cadeau van m’n leven toen mijn 
zusje José werd geboren.”

Tilly koestert warme herinneringen 
aan de supermarktperiode. ,,Ik vond 
het wel lastig dat er altijd gewerkt 
moest worden. Zelf moest ik helpen 
met vakken vullen, �essen sorteren 
en groenten schoonmaken want 
het credo van m’n moeder was ‘Vele 
handen maken licht werk’. Als er 
nieuwe producten op de markt 
kwamen, zoals chips, dan mochten 
wij deze als eerste proeven. We 
hadden altijd veel ruimte in en om 
het huis en we konden heerlijk 
rotzooien op de grote zolder.”

Rondleiding
Een week voor de opening stond de 
deur van het pand open. Tilly greep 
haar kans om te zien wat er nog 
over was van toen en liet zich door 
iemand in het pand rondleiden. 
,,Het was een moment waarop ik 
veel �ashbacks kreeg. Ineens was ik 
zo’n vijftig jaar terug in de tijd. Mijn 
oude slaapkamer was nog helemaal 
in tact en de stickers uit mijn tiener-
jaren zaten zelfs nog op de deur. 
Het dakraam van toen was dichtge-
maakt. Mijn broer Wido kwam hier-
door vroeger wel eens het huis 
binnen als hij te laat van een 
avondje stappen terug kwam en de 
deur op slot zat. Heerlijk al die 
jeugdherinneringen!”

Akersloot - Vorige week dinsdag opende Albert Heijn een nieuwe vesti-
ging op de plek waar voorheen DEEN supermarkt gehuisvest was. Het 
herinnert Tilly Roorda aan 15 juli 1965, toen zij als zesjarig meisje de 
sleutel van supermarkt ‘De Centra’ (de winkel van haar ouders) aan 
burgemeester De Sonnaville mocht overhandigen.

Tilly Roorda beleeft trip down 
memory lane bij opening AH 

Tilly Roorda toont een foto uit 1955 waarop voormalig café ‘De Goede Verzorging’ te 
zien is. Foto: Henk de Reus

Openingshandeling op 15 juli 1965. Terwijl burgemeester De Sonnaville (r) een kaas 
doorsnijdt, staat Tilly (met zusje Marjon) naast de echtgenote van de burgemeester 
met een dienblad klaar om de sleutel te overhandigen. Foto: aangeleverd

Met passie voor kazen; Loes Vessies in ‘Het Kaaswinkeltje’. Foto: Aart Tóth

Door Aart Tóth

Castricum - Je gelooft je ogen niet als 
je ‘Het Kaaswinkeltje’ aan de Toren-
straat 40 binnenloopt. Duidelijk afwij-
kend van een doorsnee kaaswinkel 
zoals we die in elk winkelgebied tegen-
komen. Het is een soort welkom als je 
door het insecten-werende gordijn 
binnenkomt, waarbij je meteen vrien-
delijk wordt begroet door Loes Vessies. 
Zij laat hier sinds september een oude 
wens in vervulling gaan. Haar kaas-
kennis deed ze op in de startfase van 
haar werkervaring op een kaasafdeling 
in een grote supermarkt, toen daar nog 
verse kaas verkocht werd.

Uiteindelijk koos ze later voor een 
kantoorbaan. Toch bleef de interesse in 
kaas altijd een uitdaging en dan vooral 
ook echte verse kaas. Ze heeft gekozen 
voor de lekkere smeuïge Stompetoren-
kaas en is een samenwerking aange-
gaan met Bourgondisch Lifestyle. Zij 

a�neren de buitenlandse kazen in een 
fort in Assendelft alvorens ze naar hun 
klanten gaan. Daarbij ook nog verschil-
lende Boerenkazen van boeren uit het 
Groene Hart, maar ook heerlijke geiten- 
en schapenkaas.

Als je dan denkt er wel te zijn, kom je 
een kast tegen met heerlijke streek-
bieren zoals ‘Dampegheest’ uit Limmen 
en ‘Duindauw’ uit Castricum, aange-
vuld met rode en witte wijnen van 
sublieme kwaliteit. Ook vele soorten 
olijfolie en azijn zijn verkrijgbaar. Op 
maat maken zij pakketten voor ieder 
wat wils, Een snoepwinkel voor 
volwassenen. 

Het Kaaswinkeltje is open van dinsdag 
tot en met vrijdag tussen 09.00 en 
17.30 uur en op zaterdag van 08.30 tot 
17.00 uur. Heb jij ook een passie voor 
kazen, kom dan zaterdags helpen en 
bel of WhatsApp even naar 06 
22269785 en maak een afspraak.

‘Het Kaaswinkeltje’ een mooie 
aanvulling in de Torenstraat

Het team van De Voedingstuin.
Foto: Jacqueline Hein fotogra�e

Castricum - De decembermaand 
komt er weer aan. Voor veel mensen 
een maand waar ze erg naar 
uitkijken. Lekker eten, gezelligheid 
en drankjes. En dan komt januari om 
de hoek. De maand dat we toch iets 
minder graag op de weegschaal 
gaan staan. Wil je jezelf een keer 
kopzorgen voorkomen? Hoe mooi 
zou het zijn als dit jaar een keertje 
anders gaat? De diëtisten van De 
Voedingstuin kunnen jou de tools 
geven om de decembermaand goed 
door te komen, zodat je in januari 
goed in je vel zit!

Het mooie is dat deze tijd van het 
jaar juist een goed moment is om 
daarmee aan de slag te gaan. De 
vergoeding van de diëtist werkt 

namelijk zo: als jij je eigen risico al 
hebt verbruikt en nog niet naar de 
diëtist bent geweest, heb je nog vier 
consulten tegoed dit jaar! Dus heb je 
altijd al getwijfeld om naar een 
diëtist te gaan? Dan is dit het 
moment! Niet alleen voor de decem-
berkilo’s kun je er terecht Het team 
geeft ook voedingsadvies voor 
mensen met (pre)diabetes, een 
verhoogd cholesterol, darmproble-
matiek, ondergewicht, emotie-eten 
en meer.

Je kunt De Voedingstuin bereiken via 
telefoonnummer 06 81127154 of per 
e-mail (info@devoedingstuin.nl). Volg 
je De Voedingstuin ook al op Insta-
gram en Facebook (@
devoedingstuin)?

Blijf op gewicht met begeleiding 
van diëtisten De Voedingstuin

Door Henk de Reus

Lia is dolenthousiast. ,,Dit is echt een 
toplocatie voor ons. Er komen hier 
veel bezoekers, dus ideaal om een 
goede omzet te draaien. En dat alle-
maal voor het KWF. De eigenaar van 
Johannes Hof kwam laatst langs in 
onze pop-up winkel aan het Bakkers-
pleintje en was zo enthousiast over 
onze doelstelling dat hij ons dit 
aanbood. Geweldig toch? Fijn dat er 
ondernemers zijn die ons doel op 
deze wijze steunen.” Voorlopig is de 

nieuwe locatie alleen op zondag 
geopend. ,,Maar als het lekker loopt 
pakken we er meer dagen bij”, aldus 
Lia.
De pop-up winkel op het Bakkers-
pleintje is op vrijdag en zaterdag 
geopend. ,,Alleen is deze sinds kort 
gevestigd op het adres Bakkers-
pleintje 1b. Dit is aan de overkant van 
de vroegere locatie op nummer 81. 
Lia: ,,Ook hier mogen we van Symbion 
Vastgoed BV onze producten 
verkopen zonder dat hier iets tegen-
over staat. Ik word hier zo blij van.”

Castricum - Stichting ‘Hart voor borstkanker’ opende zondag een nieuwe 
locatie voor de verkoop van sieraden, kerst- en beschermengeltjes voor 
het goede doel. Lia Kooijman en haar team zijn enorm blij dat de eige-
naar van Johannes Hof het houten chaletje (kiosk) voor de ingang zijn 
restaurant hiervoor beschikbaar stelt.

‘Hart voor borstkanker’
heeft er een extra locatie bij

Stichting ‘Hart voor borstkanker’ opende zondag een extra locatie bij Johanna’s Hof. 
Foto: Henk de Reus
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. dienst voor openbare orde; 7. deel van een
dag; 12. jongensnaam; 13. inwendig orgaan; 14. bejaard; 15.
muzieknoot; 17. plundering of diefstal; 19. fijn licht weefsel;
21. Verenigde Naties (afk.); 22. hevig (intens); 24. wedstrijd
tussen twee landenteams; 27. raad voor economische aange-
legenheden (afk.); 28. Duits automerk; 30. plaaggeest; 31.
organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. wijnsoort; 33.
boomsoort; 35. water afvoeren; 37. voordeel opleverend; 38.
niet proper (vies); 41. vruchtennat; 42. deel van een vracht-
wagen; 44. roem en eer; 46. golfbeweging in een stadion; 47.
Engelse lengtemaat; 48. wetsovertreding; 49. soldatenkost;
50. wild zwijn; 52. lid van een oud volk; 54. langzaam gaar
worden; 56. deel van een schoen; 58. een rondrit maken; 61.
toverheks; 62. merkteken in vaarwater; 64. plaats in Brazilië
(afk.); 65. blauw bloed; 67. deel van een dag; 68. mollengang;
70. nakomeling; 72. kever; 73. opvliegend iemand; 76. geslo-
ten; 77. maanstand (afk.); 78. balsport; 79. koud en vochtig;
81. gewicht (afk.); 82. meisjesnaam; 83. adellijk persoon; 84.
gevangenis; 86. strooifolder; 87. bij iemand anders slapen.

Verticaal 1. afbeelding ter legitimatie; 2. laatstleden (afk.); 3.
Europeaan; 4. verfraaiing (sier); 5. voetbalteam; 6. wild zwijn;
7. zeer zware storm; 8. huisdier; 9 zuigspeen; 10. en dergelij-
ke (afk.); 11. bijdrage voor een goed doel; 16. loofboom; 18.
gewicht; 20. meisjesnaam; 21. op grote afstand; 23. gelooide
huid; 25. god van de liefde; 26. vergrootglas; 27. Surinaams
gerecht; 29. vol genegenheid en passie; 32. periode van vol-
wassen worden; 34. Koreaans automerk; 36. speelplaats
voor kinderen; 37. naar aanleiding van (afk.); 39. ongekleed;
40. plaats in België; 42. militair in opleiding; 43. land of staat;
45. Russisch ruimtestation; 46. gat in het ijs; 51. huid of schil;
53. oude lap; 54. deel van een fiets; 55. berggeel; 56. tuinge-
reedschap; 57. bedehuis; 59. schoorsteenzwart; 60. met de
nek aankijken; 62. zelfbedieningsmaaltijd; 63. zilverwit
metaal; 66. scheepsherstelplaats; 67. nachtroofvogel; 69.
ogenblik; 71. zwaar en dik; 73. doelpunt; 74. hetzelfde (Lat.);
75. militaire positie; 78. verdelgingsmiddel; 80. afgemat; 82.
rector magnificus (afk.); 85. Rolls Royce (afk.).

Leuke en betaalbare kleding scoren? Kom eens langs bij Casa Ibiza aan 
de Dorpsstraat 39 in Castricum! Hier vind je trendy kleding in Ibiza-stijl. 
Ook als het wat kouder is, kun je een Ibizajurk aandoen. Gewoon 
combineren met een lekkere warme maillot, een �jn vest en stoere 
cowboyboots! Liever een comfortabele broek, met of zonder print? Pak 
er dan meteen zo’n mooi vest bij, lang of kort, verkrijgbaar in diverse 

kleuren. Behalve kleding vind je bij Casa Ibiza ook leuke vaasjes, wind-
lichten, dromenvangers, windgongen, wierookstokjes met houders en 
nog veel meer. 
Onder de inzenders van de juiste oplossing van onze puzzel verloten 
we deze week een waardebon van 20 euro, te besteden bij Casa Ibiza. 
Foto: aangeleverd

Trendy mode en leuke cadeautjes bij Casa Ibiza
Mail de oplossing voor maandag 15 novembei naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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Castricum - Het was vorige week woensdagavond druk op begraafplaats Onderlangs. Honderden bezoekers schui-
felden langzaam langs de verlichte graven en stonden stil bij het graf van hun overleden dierbare(n). De gedragen 
muziek van een blaasensemble en koorgezang op de achtergrond droegen mede bij aan een indrukwekkende en 
serene sfeer. Foto en tekst: Henk de Reus

Allerzielen Alom in serene sfeer

Castricum - Na een succesvolle start 
in 2019 was het ook meteen weer 
afgelopen vanwege de coronaregels. 
We hebben het hier over het Initiatie-
vencafé dat plaatsvindt bij clubMariz 
Lounge aan de Dorpsstraat 72. 

Daar zijn voor geïnteresseerden 
enige sprekers over verschillende 
onderwerpen. Nu dus in een herstart 
op vrijdag 26 november van 17.00 
tot 18.00 uur Lucas Winnips van 
Extinction Rebellion, Jeroen van den 
Hoorn van Herenboeren Kennemer-
land en Frank Drost als Klimaatburge-
meester van Castricum. 

Na 18.00 uur is er een netwerkborrel 
waarin nagepraat kan worden over 
de sprekers of gewoon lekker 

netwerken en ervaringen uitwis-
selen. Kijk op www.initiatievencafe-
castricum.nl voor meer informatie.

Nieuwe opstart Initiatievencafé

Het Initiatievencafé biedt startende en 
gevorderde initiatiefnemers een 
podium om hun idee en hulpvraag te 
pitchen. Afbeelding: aangeleverd

Limmen - Vrijdagochtend rond 10.00 
uur ontvingen de bewoners van een 
woning aan het Kieftenland een 
bericht via WhatsApp waarin om 
geld gevraagd werd. 
De afzender van het bericht deed 
zich voor als de dochter van de 
bewoners en liet weten een klein 

ongelukje te hebben gehad met de 
telefoon. Ze had nu een tijdelijk tele-
foonnummer waarop ze te bereiken 
was en ze vroeg of de ouders ruim 
drieduizend euro konden over-
maken. De ouders trapten daar niet 
in en deden aangifte van deze 
fraude.

Poging tot WhatsAppfraude

PUZZEL
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Door Henk de Reus

Waarom naar Tsjernobyl?
Op 26 april 1986 stond de wereld stil 
toen in de plaats Tsjernobyl (toen 
nog deel van de Sovjet-Unie) reactor 
4 van de kerncentrale explodeerde. 
Door een bedieningsfout of tech-
nisch falen bij het uitvoeren van een 
veiligheidstest belandde de reactor 
onbedoeld in een bijna-shut-down-
regime. Radioactieve straling schoot 
de atmosfeer in. Niet alleen vlakbij 
de reactor maar zelfs tot ver in West-
Europa waren de gevolgen van de 
ramp zichtbaar. De stad Tsjernobyl 
ligt aan de rivier Pripjat, niet ver van 
de grens met Wit Rusland en telde 
vóór de ramp 15.000 inwoners. 
Vanwege de nog steeds aanwezige 
radioactiviteit woont er nu vrijwel 
niemand meer. In totaal zijn destijds 
135.000 personen geëvacueerd. De 
ramp kostte duizenden personen 
mensen het leven.

Twee werelden
Franka herinnert zich het gebeuren 
nog heel goed. ,,We trouwden een 
maand na de ramp, nu 35 jaar 
geleden. We leefden in twee 
werelden: we hoorden het vreselijke 
nieuws over de ramp en waren tege-
lijkertijd druk bezig met de voorbe-
reidingen van onze bruiloft.” Ruud: 

,,Ik weet nog goed dat de boeren in 
Nederland de koeien op stal 
moesten zetten en tuinders hun sla 
en spinazie moesten doordraaien 
omdat dit niet geconsumeerd 
mocht worden. Hier hield de infor-
matievoorziening op. Door het zien 
van de serie over Tsjernobyl kwamen 
we erachter wat een vreselijke ramp 
zich destijds voltrokken heeft. Ik 
wilde met eigen ogen de plek des 
onheils zien.”

Oldtimer
Omdat Ruud graag aan oldtimers 
sleutelt en er zelf enkele heeft, leek 
het hem leuk om hiermee op pad te 
gaan. Het werd de Volkswagen 
Passat uit 1977. Hij schafte deze in 
2005 aan en legt uit waarom hij juist 
met deze oldtimer naar Tsjernobyl 
wilde rijden. ,,Noem het een stuk 
romantiek, of nostalgie. Het rammelt 
en schudt en rijdt heel anders dan 
een moderne auto die over de weg 
zoeft. Als je 100 km/uur rijdt voelt 
het als 150 km/uur.” Voor deze 
speciale gelegenheid werd de naam 
van de auto omgedoopt tot 
‘Tsjermobyl’.

Op de heenweg was dochter 
Jennifer (27) Ruuds medepassagier 
op de 2340 kilometer lange heen-
reis, die langs Hannover, Berlijn, 

Warschau en Kovel naar Tsjernobyl 
voerde. Jennifer werkt bij de nucle-
aire reactor in Petten en is gepromo-
veerd op het onderwerp ‘deeltjesfy-
sica’. Dit heeft haar interesse 
vergroot. Ze kon niet met haar vader 
mee terugrijden omdat ze eerder op 
haar werk moest zijn. Dit deed 
Franka besluiten om het vliegtuig 
naar Kiev te nemen om Ruud op de 
terugreis te vergezellen.

Indruk
Het bezoek aan Tsjernobyl is bij alle 
drie �ink binnengekomen. Franka: 
,,Het is alles bij elkaar: de RVS 
koepelsarcofaag van RVS en beton 
waarin kernreactor 4 is ingepakt, 
maar ook de mistroostige aanblik 
van de verlaten spookstad Pripjat. Je 
ziet alleen lege gebouwen, zoals 
hotels, een kinderdagverblijf en een 
ziekenhuis. Bomen en struiken 
groeien er doorheen. Het is alsof de 
natuur het heeft overgenomen. Ook 
het voetbalstadion en het pretpark, 
dat eigenlijk vijf dagen na de ramp 
zou opengaan, bieden een desolaat 
beeld.”

Jennifer was onder de indruk van 
het bezoek aan de reactors en de 
controlekamers. ,,Binnen de exclu-
sion zone van dertig kilometer kreeg 
iedereen apparatuur om de straling 
te meten. De gids voerde je van 
controlekamer naar reactor totdat 
we uiteindelijk bij reactor 4 
aankwamen. Vanwege de nog 
aanwezige straling was het dragen 
van een mondkapje en aangepaste 
kleding noodzakelijk. Het binnen-
lopen van controlekamer 4 was 
magisch. Ik besefte pas na een paar 
dagen wat ik gezien had en kon het 
niet goed in woorden omvatten.” 
Ruud vult haar aan. ,,De controle-
kamer was het episch centrum waar 
het destijds is misgegaan. Het was 
op nucleair gebied een keerpunt in 
de geschiedenis. Het bepaalde wat 
er daarna op het gebied van kern-
energie is gebeurd. Ook dat het 
voorkomt uit een Sovjetregime dat 
beweerde dat het door hun 
bedachte systeem superieur was, 

maar door deze ramp van z’n voet-
stuk viel. Op de resten van de appa-
ratuur was geen enkel knopje meer 
te vinden. Misschien het werk van 
souvenirjagers?”

Franka vertelt over een wandeling in 
Tsjernobyl. ,,Aan weerszijden van 
een laan stonden bordjes. Hierop 
stonden de 91 namen van plaatsen 
die kort na de ramp ontruimd 
werden. Aan de achterkant van de 
bordjes symboliseerde een rode 

streep dat deze plaatsen niet meer 
bestonden.”

Nagelvijltje
Na het bekijken van de stad Kiev 
reden Ruud en Franka weer huis-
waarts. Het viel ze op dat zich op de 
oude Sovjetweg van Kiev naar de 
Poolse grens, waar je 90 kilometer 
per uur mag rijden, voetgangers-
oversteekplaatsen en bushaltes 
bevonden. Ook reden er �etsers. Een 
vreemde en ogenschijnkijk gevaar-
lijke situatie.

In Duitsland reed er plots een poli-
tieauto voor hen met de tekst 
‘Folgen Sie bitte’. Ruud: ,,Ze konden 
ons oldtimernummerbord niet 
plaatsen en moesten weten waarom 
ik een donkerblauw nummerbord 
met witte letters had.” Na wat uitleg 
was het goed, maakten de agenten 
een compliment over onze auto en 
konden we weer verder rijden.

Met nog 350 kilometer te gaan 
kregen ze technische manke-

menten. Ruud: ,,De auto stopte 
ermee omdat de hoofdbougiekabel 
was geoxideerd. Het contact valt 
dan weg. De roest moest worden 
weggehaald, maar er was geen 
garage in de buurt, dus wat doe je 
dan? Gelukkig had Franka een 
nagelvijltje in haar toilettas. Hiermee 
kon ik de roest met wat vijlen 
weghalen zodat we de rit konden 
vervolgen.” Een wijze les: neem altijd 
een vrouw mee als je op reis gaat.

Kent u ook iemand met een bijzonder 
verhaal? Meld het de redactie.

Bakkum - Het idee om naar Tsjernobyl te gaan ontstond bij Ruud en Franka Zonneveld (beiden 58) nadat ze de 
gelijknamige HBO-miniserie in 2019 hadden gezien. Door corona stelden ze de reis uit. Afgelopen september 
stapten ze in een oldtimer om de situatie in Tsjernobyl met eigen ogen te zien. Het werd een bezoek dat diepe 
indrukken achterliet.

Roadtrip naar Tsjernobyl in een oldtimer

Jennifer, Ruud en Franka Zonneveld kijken met voldoening terug op hun trip per oldtimer naar Tsjernobyl. Foto: Henk de Reus

Franka en Ruud voor de RVS-sarcofaag die om de ontplofte kernreactor is gebouwd. 
Foto: aangeleverd

Blik in de voormalige controlekamer van kernreactor 4, waar je geen knopje meer 
terugvindt. Foto: aangeleverd

Een voormalig kinderdagverblijf biedt een troosteloze aanblik. Foto: aangeleverd

Het pretpark, dat vijf dagen na de ontplo�ng geopend zou worden, is overwoekerd 
door planten en bomen. Foto: aangeleverd
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Akersloot - Twee communicatieme-
dewerkers van hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier kwamen 
vorige week langs bij kindcentrum 
De Brug. Ze vertelden de kinderen 
van alles over water, bijvoorbeeld dat 
ons land veel lager ligt dan het zeeni-
veau. Ze vertelden ook kort wat het 
hoogheemraadschap allemaal doet. 
Dat ze ervoor zorgen dat wij veilige 
dijken en duinen hebben, zodat het 
water om ons heen buiten blijft. Ook 
voorkomen ze wateroverlast en 
droogte. Als er veel regen valt, moet 
het water weggepompt worden, 

anders krijgen we natte voeten. En ze 
zorgen ervoor dat het afvalwater wat 
we door de wc en douche spoelen 
weer schoon de sloot in gaat. Na de 
presentatie gingen de kinderen aan 
het werk met het project 
‘Waterhelden’. 
Een interactieve les, waarin de leer-
lingen strijden om de beste water-
held te worden. Met een grote 
computer per groepje en een 
daaraan gekoppelde VR-bril, gingen 
ze ook aan de slag in de virtuele 
wereld. Een heel leuk en leerzaam 
uurtje voor de kinderen.

Hoogheemraadschap brengt 
bezoek aan kindcentrum De Brug

Met een VR-bril op gingen de kinderen aan de slag in de virtuele wereld. 
Foto: aangeleverd

Castricum - De politieke partij De 
VrijeLijst wil op zaterdag 20 
november in gesprek gaan met de 
inwoners van de gemeente Castricum 
ter voorbereiding op de verkiezingen 
voor de gemeenteraad. Onder de titel 
‘Samen kunnen we meer’ nemen het 
bestuur van de partij, wethouder Ron 

de Haan en fractievertegenwoordi-
gers Bärbel Bohling en Tim de Heer 
die middag vanaf 14.00 uur plaats 
aan de gesprekstafels. De Haan: ,,De 
coronamaatregelen hebben een 
enorme impact. We moeten er voor 
zorgen dat we naar elkaar kunnen 
blijven luisteren en elkaar blijven 

begrijpen. Elkaar niet kwijtraken. 
Sport, bewegen, cultuur, onderwijs 
en kunnen bouwen aan je toekomst 
zijn de basis voor een gezond en 
sociaal leven.” De bijeenkomst vindt 
plaats in de Maranathakerk aan de 
Prins Hendrikkade 1 en start om 
14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

VrijeLijst wil in gesprek met inwoners

Door Aart Tóth

Castricum - De tweede jubilaris in 
korte tijd bij AC Borst Bouw, dit keer 
een huldiging wegens een veertig-
jarig dienstverband. 
Het was in het jaar 1981 dat de nu 
62-jarige Rob Kuiper als leerling 
timmerman bij AC Borst Bouw in 
dienst trad. Als LTS-leerling in het 
timmervak deed hij zijn vakkennis op 
binnen het bedrijf, met aanvulling 
van avondschool en cursussen. Hij 
was ook enige tijd werkzaam voor 
een afdeling binnen AC Borst Bouw 
en wel ‘K.O-bus’, dat stond voor 
‘Karwei Onderhoudsdienst’. Twee-

maal een rugoperatie maakte een 
eind aan zijn timmercarrière. 
Gelukkig kreeg hij binnen het bedrijf 
de mogelijkheid zich te ontpoppen 
in de binnendienst. Rob werd uitein-
delijk calculator/werkvoorbereider 
en dan hoofdzakelijk in schadever-
bouwingen vanwege bijvoorbeeld 
brand of stormschade. Hij bezoekt 
daarvoor particulieren, maar ook 
zorginstellingen zoals Parnassia en 
Viva Zorggroep. Vanuit zijn woon-
plaats Beverwijk hoopt hij nog wat 
jaren bij AC Borst te verblijven. 
Tussendoor maakt hij nog een prach-
tige stedenreis, die hem bij dit 
40-jarige jubileum is aangeboden.

Rob Kuiper veertig jaar
trouw aan AC Borst Bouw

Glunderende Rob Kuiper met directeur Cornel Borst. Foto: Aart Tóth

Castricum - Wandelvereniging 
WS78 is weer gestart met het orga-
niseren van wandeltochten. Op 
zaterdag 13 november vindt de 
Waterduinentocht plaats met 
afstanden van twintig en veertig 
kilometer. De QR-code uit de coron-
acheck-app is nodig voor deelname. 
Het startpunt is bij voetbalvereni-

ging Vitesse ’22 aan de Puikman 2. 
De lopers voor de lange route 
starten tussen 08.00 en 09.00 uur, 
voor de korte route tussen 09.00 en 
10.00 uur. De routes zijn volledig 
gemarkeerd en de wandelaars 
krijgen een gedetailleerde routebe-
schrijving mee. Ook zijn er 
onderweg verzorgingsposten, waar 

Waterduinentocht wandelaars soep, ko�e en fruit 
krijgen aangeboden. Deelnemers 
kunnen zich vanaf 08.00 uur 
inschrijven voor 8,50 euro, inclusief 
duinkaart en consumpties. Leden 
van WS78 en KWBN-organisaties 
krijgen korting. Vóór 08.30 uur en na 
16.00 uur wordt het gebruik van een 
re�ectievest en zak- of hoofdlamp 
aanbevolen.
Kijk op www.ws78.nl voor meer 
informatie over de te lopen routes.

Overstromingen in Duitsland, België 
en Nederland, miljoenen hectaren 
bos in Siberië in vlammen opgegaan, 
voor het eerst regen op de top van 
de Groenlandse ijskap en in Mada-
gaskar een hongersnood ‘van 
Bijbelse proporties’, veroorzaakt door 
de klimaatcrisis. ,,Nu onmiddellijk en 
grootschalig ingrijpen is nodig. Dat 
begint met het erkennen dat we in 
een klimaat- en ecologische nood-

toestand zitten”, zegt Lucas Winnips, 
woordvoerder van XR Castricum.

Klimaatburgemeester
Op 1 mei 2021 bezetten rebellen van 
Extinction Rebellion Castricum op 
vreedzame wijze het gemeentehuis 
om de gemeente de klimaatnood-
toestand te laten uitroepen. Daarbij 
werden uiteindelijk drie arrestaties 
verricht. Op 14 mei organiseerde XR 

een grote demonstratie voor het 
uitroepen van de klimaat en ecologi-
sche noodtoestand en het terug-
draaien van de bezuinigingen op 
klimaat. Verschillende politieke 
partijen in de gemeenteraad hebben 
zich hier al voor uitgesproken. Ook 
klimaatburgemeester Frank Drost 
ondersteunt het burgerinitiatief: 
,,Klimaatverandering gaat ons alle-
maal aan omdat het tal van andere 
thema’s raakt , zoals vrede en veilig-
heid, gezondheid, voedselzekerheid 
en biodiversiteit”, zegt hij daarover. 
Het burgerinitiatief is hier te onderte-
kenen: https://actie.degoedezaak.
org/petitions/
burgerinitiatief-klimaat-en-ecologi-
sche-noodtoestand-castricum.

Castricum - Extinction Rebellion Castricum heeft een burgerinitiatief 
gelanceerd voor het uitroepen van de klimaat- en ecologische noodtoe-
stand in Castricum. De opwarming van de aarde dreigt snel een gevaar-
lijke grens te overschrijden. De overheid moet de ernst van de situatie 
erkennen, zodat een begin gemaakt kan worden met een grootschalige 
aanpak. Inwoners van Castricum kunnen met behulp van een burgeriniti-
atief een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Extinction Rebellion Castricum lanceert 
burgerinitiatief klimaatnoodtoestand

Door Aart Tóth

Castricum - Er zijn intussen al twee 
opnames gemaakt van het 
programma Couleur LoCALe, wat 
succesvol is verlopen, maar de o�ciële 
ingebruikname van de studio liet even 
op zich wachten. Tijdens de zomerpe-
riode zijn er namelijk door bestuur, 

redactie en technische medewerkers 
wat werkzaamheden verricht om de 
tv-studio wat meer een huiselijke 
uitstraling te geven. Gezien de reacties 
is dat goed gelukt. Vorige week werd 
door voorzitter Tino Klein het woord 
genomen. Hij lichtte toe hoe de 
opknapbeurt tot stand gekomen was. 
Vervolgens werden de vrijwillige 

uitvoerders persoonlijk bedankt en 
voorzien van een attentie. Daarbij 
waren alle aanwezigen het eens dat 
de aanpassing in gezelligheid uitste-
kend gelukt is. Naar verwachting gaat 
de studio binnenkort vaker gebruikt 
worden met frequenter Couleur 
LoCALe, Poule van Poel en de 
komende gemeenteraadverkiezingen.

Hernieuwde tv-studio Omroep 
Castricum officieel geopend

Een deel van de aanpakkers met van links naar rechts Sander Verschoor, voorzitter Tino Klein, Jan Uiterwijk, Paul Ooms, Ilona Kor� 
en Wessel Louis. Foto: Aart Tóth
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Limmen - Voetbalvereniging 
Limmen heeft zich in de 
wedstrijd tegen Hollandia T 
keurig hersteld na het verlies van 
een week eerder tegen Meervo-
gels. De club is misschien zelfs op 
weg naar de eerste periodetitel.

Door Willem Koot

Na tien minuten was het al raak 
voor Limmen. Uit een voorzet van 
Kalu van der Steen kopte Jos 
Hollenberg raak; 0-1. In de 15e 
minuut een uitbraak via Jacco de 
Jong, die Sem Winter op maat 
bediende. Die bleef keurig achter 
de bal en schoot raak. Vlak voor de 
rust kwam Hollandia T op 1-2. Een 
terugspeelbal op keeper Jesse 
Glorie werd te slap weggewerkt. 

De spits van Hollandia T maakte 
dankbaar gebruik van dit 
cadeautje. Na de thee moest trainer 
Wokke zijn tweede wissel 

inbrengen. Joeri Admiraal was er al 
uit en daar kwam nog Björn Valke-
ring bij. Maar gelijk na de rust een 
schitterende dieptepass van Mike 
Schouten op Jacco de jong. Alleen 
voor de keeper wist hij door de 
benen van de keeper te scoren. 
Mike stond op dat moment op de 
plaats van Joeri en vulde dat voor-
tre�elijk in. 

Van achteruit bediende hij de voor-
waartsen met mooie aanspeelbare 
ballen. Waren de spitsen iets beter 
met die mogelijkheden omgegaan, 
dan was de wedstrijd al veel eerder 
beslist. 
Nu bleef het nog spannend zonder 
dat Limmen echt in gevaar kwam. 
Ook mindere wedstrijden moet je 
winnen en dat deed Limmen dus 
ook; 1-3. 

Volgende week de inhaalwedstrijd 
tegen De Rijp. Bij winst begint er 
toch iets te lonken!

Limmen op weg naar periodetitel?

Door Joop Bakker

In het eerste kwartier van de wedstrijd 
was het aftasten aan beide kanten en 
werden over
en weer wat plaagstootjes uitgedeeld. 
Regelmatig de backs naar voren te 
laten stomen bracht in de 17de minuut 
de eerste succesvolle aanval over links 
van FCC. Het schot van Tjidde Geerts 
werd geblokt door Reiger Boys, de 
terugkomende bal werd veroverd door 
Ward Haak, die Elario Zweet prima 

inspeelde. Deze haalde verwoestend 
uit en bracht FCC op een 1-0-voor-
sprong. Nog geen minuut later was het 
wederom aan de linkerkant; Carlo Vrij-
burg werd ingespeeld, kapte zijn 
tegenspeler uit en maakte het mooi af; 
2-0. De eerste echte kans voor Reiger 
Boys kwam in de 26ste minuut, Chris 
Coesel liep vrij op het doel af maar 
schoot naast. Het was een kwartier 
later dat Reiger Boys de aansluitings-
tre�er maakte. Een voorzet van Daan 
Prins werd prima ingeschoten door 

Daan de Vries; 2-1. Dit was tevens de 
ruststand. Na de theepauze zette FCC 
meteen druk en Reiger Boys ging in de 
47ste minuut in de fout. Een terug-
speelbal werd verkeerd ingeschat door 
de keeper van Reiger Boys en Tjidde 
Geerts was er als de kippen bij en 
maakte het uitstekend af; 3-1. FCC was 
echt de bovenliggende partij op dat 
moment en Reiger Boys kwam er niet 
meer aan te pas. In de 68ste minuut 
Carlo Vrijburg over links, gaf hem voor, 
Elario Zweet gleed weg, maar daar 
stond nog Tjidde Geerts die hem 
snoeihard inschoot; 4-1.
Vier minuten later was het de opsto-
mende Ward Haak die zijn tweede 
assist door Carlo Vrijburg er
ingeschoten zag worden; 5-1. Reiger 
Boys kreeg in de 80ste minuut nog de 
kans om te scoren. Chris Coesel had 
zijn tegenstander uitgekapt, maar zijn 
schot werd er nog net uitgetikt door 
Lars Beukers.
Het waren vervolgens de invallers Joep 
Kornblum en Joris Peys die Reiger Boys 
nog verder op de pijn bank legden. 
Eerst was het Joris Peys die scherp 
voor gaf en Joep Kornblum die het 
prima afmaakte. Daarna  was het Joep 
Kornblum die de bal voor bracht en 
Joris Peys die het afmaakte; een 
gouden duo. Uiteindelijk �oot de 
scheidsrechter precies in de 90ste 
minuut af en won FCC zeer verdiend 
met 7-1.

Castricum - De nummer drie op de ranglijst Reiger Boys liep bij FC 
Castricum afgelopen zaterdag een 7-1-nederlaag op. Dit was tot nu toe 
alleen koploper Olympia Haarlem gelukt. FC Castricum herstelt zich dus 
prima na de nederlaag vorige week bij Koninklijke HFC.

FC Castricum herstelt en deelt 
mokerslag uit aan Reiger Boys

FC Castricum deze week duidelijk veel sterker dan tegenstander Reiger Boys. 
Foto: Sandy Klaver

Limmen - Vredeburg zat vrijdag 
vol schakers voor de competitie. 
Het leukste duel vochten debu-
tanten Jesse Zoon en Joke Mooij 
uit, die in de lessen snel bijleren. 
Het resultaat: een tot op het bot 
uitgekloven partij waarbij Zoon 
gebruikmaakte van de laatste 
fout en zo won.

Door Bert Hollander

Bob Stolp blijft bovenaan na zijn 
vijfde interne overwinning, ditmaal 
tegen Sandra Hollander. Luc 
Janssen had zijn handen vol aan de 
plaagstootjes die Tars Wanders 
uitdeelde, maar won uiteindelijk 
wel. Jaap Limmen was terecht zelf-
kritisch na een prima eerste helft. 
Ed Stolp pro�teerde namelijk in het 
vervolg en liet Limmen met lege 
handen achter. 

Jos Admiraal liet andermaal zijn 
Franse expertise zien en won met 
een tactiekje van Hans de Goede in 
het vroege middenspel. Chiel 
Pepping en Marc Voorwalt 
praatten elkaar tijdens de partij 
onder tafel. 
Helaas voor Pepping was Voorwalt 
de man die op het bord de daad bij 

het woord voegde. Ook Samer 
Alrayes liet zijn snel spelende 
stukken op het bord het woord 
doen: Jeroen van Vliet kon enkel 
toekijken hoe hij van het bord 
getikt werd.

Marlies Sturk en Aart v/d Brink 
begingen na elkaar onhandige 
acties en besloten maar tot een 
vreedzame remise. Ook Marcel 
Wester bood remise aan, een zeld-
zaamheid. Hoewel een verdedig-
bare uitslag, nam Bert van Diermen 
het daarom wellicht te snel aan! 
Heleen v/d Linden won in een 
goede opening een stuk van 
Indriaas Booij. Maar Booij bleef 
vechten en ging uiteindelijk nog 
met het hele punt lopen. 

Tenslotte speelden Bert Hollander 
en Remi Aa�es een wilde partij, 
waarbij het dameo�er van 
Hollander in de opening slechts de 
prelude was. Ogenschijnlijke blun-
ders bleken verdere o�ers en na 
middernacht bereikte Aa�es een 
gewonnen eindspel. Maar in zijn 
tijdnood klapte een laatste valletje 
dicht en zagen de omstanders 
Hollander toch nog onterecht de 
winst pakken.

Debutantenduel bij SV Vredeburg

Door Henny Reijnders

De doelstelling van de fysiek sterke 
bezoekers was snel te zien: heel 
verdedigend spelen en met snelle 
counters proberen te scoren. En dat 
ging een klein uurtje prima, ook al 
omdat de passing Vitesse gewoon 
slecht was en het tempo mede 
daardoor ook veel te laag lag. In de 
19e minuut kwam JVC op voor-
sprong. Slecht uitverdedigen leidde 
tot een onnodig weggegeven vrije 

trap zo’n 25 meter recht voor doel. 
De harde inzet leek houdbaar maar 
vloog voorbij de perplex staande 
Tom Laan: 0-1. Ook die achterstand 
maakte weinig los bij de thuisploeg. 
Rik Beentjes wist af en toe zijn man 
wel uit te spelen, maar echte 
kansen vielen nauwelijks te 
noteren.
Al kort na rust wist JVC de voor-
spong te verdubbelen en bleven 
daardoor in hun verdedigende stra-
mien spelen. Omdat Vitesse daar 

nauwelijks iets tegen kon uitrichten, 
werd Joey van Esveld ingebracht 
om vanaf de linkervleugel voor 
meer gevaar te gaan zorgen. Dat 
bleek achteraf een gouden greep. 
Binnen een kwartier wist de keeper 
na een aanval van links de bal te 
pareren maar die kwam voor de 
voeten van Martijn Kuijs terecht. 
Die haalde meteen hard uit en 
zorgde voor de aansluitingstre�er: 
1-2. Dat leidde tot meer energie in 
het veld én langs de lijn. Dat 
betaalde zich binnen enkele 
minuten uit, toen een wederom 
gekeerde inzet door Joey van 
Esveld kon worden binnenge-
schoten: 2-2. Sneller en onver-
wachter kon Vitesse niet op gelijke 
hoogte komen!
JVC was ook even het spoor kwijt, 
maar Vitesse vergat door te drukken 
en liet JVC weer het initiatief 
nemen. De ploeg uit Julianadorp 
leek alweer snel op voorsprong te 
komen toen de bal uit een vrije trap 
van rechts simpel kon worden 
binnengetikt. Gelukkig voor Vitesse 
werd die goal afgekeurd. Dit omdat 
de scheidsrechter had aangegeven 
dat gewacht moest worden op het 
�uitsignaal. 
De overgenomen vrije trap zorgde 
alsnog bijna voor die voorsprong, 
maar dat wist Tom Laan met een 
prima redding te voorkomen. JVC 
rook echter zijn kans en een paar 
minuten later werd het alsnog 2-3 
toen de bal uit een echte scrim-
mage toch in het doel verdween. 
Vitesse leek weer terug bij af, maar 
het was Joey van Esveld die 3 
minuten later zijn tweede en in de 
86e minuut zijn echte hattrick 
voltooide en daarmee Vitesse aan 
de winst hielp: 4-3!

Castricum - Heel lang zag het er naar uit dat Vitesse tegen JVC de eerste 
punten zou gaan verspelen. Pas toen na een 0-2-achterstand Joey van 
Esveld in de tweede helft in het veld kwam, ontstond er meer druk naar 
voren. En dat was hard nodig, want tot dat moment stond de verdediging 
van JVC als een huis.

Hattrick Joey van Esveld velt JVC: 4-3

De wedstrijd tegen JVC bleef voor Vitesse spannend tot in de slotfase.
Foto: Joop Hollenberg

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl
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