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Castricum - De belangstelling voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van Allerzielen was vorige week groot. Op begraafplaats Onderlangs 
kwamen velen bijeen om hun dierbare overledenen te gedenken. Er was een demonstratie van een uitvaart op Surinaamse wijze en bezoekers konden deel-
nemen aan een klankschaalsessie. Ook was er een drumceremonie, waarbij mensen een wens konden doen. Kinderen konden steentjes beschilderen en natuur-
lijk stond voor iedereen de ko�e, thee, chocolademelk en glühwein klaar. Een team van zestig vrijwilligers heeft zich ingezet om de Allerzielenherdenking tot 
een succes te maken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond. De organisatie 
dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en het Goededoelenfonds voor de bijdrage. Foto: Vincent Bloothoofd

Allerzielenherdenking trekt ook 
dit jaar veel belangstellenden

Door Hans Boot

Voor de inhoudelijke bespreking van 
begrotingsprogramma 4 dienden de 
VVD en Lokaal Vitaal het amende-
ment Afvalsto�enhe�ng in. Daarin 
werd geconstateerd dat in de begro-
ting voor 2023 wordt voorgesteld de 
tarieven voor afvalsto�en dat jaar 
met 2,4% te laten stijgen. Dat resul-
teert in een extra opbrengst van circa 
€ 104.000,- ten opzichte van 2022. 
Omdat in 2021 een positief saldo is 
gerealiseerd van € 140.000 – wat 
feitelijk betekent dat inwoners in dat 
jaar te veel belasting hebben betaald 
– zijn de indieners van het amende-

ment van oordeel dat dit positieve 
resultaat voor een groot deel kan 
worden teruggegeven door af te zien 
van de voorgestelde tarievenstijging.
In de commissievergadering van 
donderdagavond gaf voorzitter Elize 
Bon (CDA) als eerste het woord aan 
Martin Coenen (VVD) namens de 
indieners. Hij benadrukte nog eens 
‘dat de teruggave van het teveel 
betaalde aan de bewoners de enige 
achtergrond van het amendement is 
en geen onderwerp van discussie 
mag zijn.’
Dat werd beaamd door Aart 
Waterman (GroenLinks) die het 
amendement ‘sympathiek’ noemde 

aa  il a valsto en e ng 
voor komend jaar niet verhogen
Castricum - In een commissievergadering van afgelopen donderdag-
avond werd met betrekking tot de begroting 2023 een amendement 
behandeld met het voorstel om de tarieven voor de afvalsto�en niet te 
laten stijgen. Het amendement werd breed gesteund, waarbij werd uitge-
sproken dat de bewoners beloond mogen worden voor de wijze waarop 
zij het afval scheiden.

en zei: ,,Het laag houden van deze 
lasten draagt bij aan het ontzien van 
de laagstbetaalden. In mijn ogen kan 
het amendement nog wel wat dege-
lijker, omdat het een eenmalige actie 
betreft.’’

Commissielid Ivo van Donselaar 
(CDA) miste in het verhaal nog wat 
ambitie en vond ‘dat er nog wel wat 
stappen gemaakt konden worden op 
het gebied van milieu.’

Financieel gesloten systeem
Grote bijval kwam er ook van Mariska 
El Ouni (D66) en Florence Eijck 
(PvdA). Zij stelden dat Castricum 
goed op weg is met de afvalschei-
ding en de inwoners daarvoor best 
beloond mogen worden. Het zou 
daarom vreemd zijn als zij volgend 
jaar een verhoging krijgen.

Lees het hele artikel elders in deze krant

DEZE WEEK IN ONZE KRANT

DUURZAAMHEIDS-
BIJLAGE
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DONDERDAG 10 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 11 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 12 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
Geen viering, wegens intocht 
van Sinterklaas

H. mis Corneliusparochie 
19.00 uur, Meditatieve viering 
met gemengde zanggroep. 
Voorganger: Pastor J. Olling.

ZONDAG 13 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum
Kerkpad 1, Castricum
10:00 uur, ds. Rik Willemsen. 
MvdH

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. B. 
Hengeveld.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, rector Jeroen de Wit. 
Heren Koor. Wereld dag van de 
armen.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, drs. Wim 
Nieuwenhuis

In de Plaza achter de ‘Oude 
Keuken’ op ‘Dijk en Duin’.
10.00 uur, ds. Angelique 
Rijlaarsdam

H. mis Corneliusparochie
10.00 uur, Woord- en Commu-
nieviering met Heren zang-
groep. Voorganger: Pastor M. 
Nagtegaal. 

MAANDAG 14 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur. Taizé-avondgebed

DINSDAG 15 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
9.00 uur, pastoor Ruben Torres

KERKDIENSTEN

   
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

S  S

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

Akersloot - Na drie jaar wachten 
mochten de huiskamers, school, 
autogarage en verschillende 
aanbouwen afgelopen zondag weer 
worden opengesteld voor de 
negende editie van het Walk-in-
concert in Akersloot. Op twaalf loca-
ties werd opgetreden en waren 
diverse genres te beluisteren, varië-
rend van akoestische ballads tot 
country rock en popsongs aan toe. 
Helaas was Pluvius deze middag ook 
nadrukkelijk aanwezig, met als 
gevolg dat de paraplu’s hard nodig 
waren om steeds droog over te 
komen. Desalniettemin werd er door 
velen volop genoten van het grote 
muzikale aanbod en vergat men het 
weer. De groep The Visitors (zie foto) 
speelde daar nog op in en zong zeer 
toepasselijk ‘Who’ll stop the rain’, 
terwijl het water met bakken uit de 
lucht viel… Tekst en foto: Hans Boot

Walk-in Akersloot ondanks 
regen weer een feest

Normaal gesproken zijn ongeveer 
honderd monturen van Lindberg bij 
Bossinade aanwezig, maar nu is voor 
heel even de complete collectie te 
bewonderen. Optometrist Lex Klein 
Schiphorst: ,,De monturen zijn 

gemaakt van titanium. Dat materiaal 
is superlicht en antiallergisch. Er zijn 
enorm veel variaties in modellen en 
kleuren. Onze klanten kunnen op 11 
en 12 november uitzoeken wat ze 
mooi vinden. De monturen worden 

Complete collectie van Lindberg 
bij Bossinade Optiek te zien
Castricum - Bossinade Optiek heeft op 11 en 12 november de gehele 
collectie van de Deense brillenfabrikant Lindberg in huis. Tenminste vijf-
honderd (!) monturen van dit topmerk zijn twee dagen in Castricum te 
zien. De collectie van Lindberg kenmerkt zich door de strakke lijnen en 
het minimalistische design.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

na het plaatsen van de bestelling 
geheel op maat gemaakt. De lengte 
van de veren wordt aangepast op de 
afstand tussen de neus en oren, 
zodat men uiteindelijk een perfect 
passende bril heeft.’’ Een Lindberg-
bril wordt veelal omschreven als 
subtiel en stijlvol, het draagcomfort 
wordt alom geroemd: ,,Je merkt niet 
eens dat je zo’n bril op hebt.’’ Wie 
tijdens het Lindberg-weekend twee 
brillen van dit merk bestelt, krijgt 
vijftig procent korting op de 
complete tweede bril. Bossinade 
Optiek is gevestigd aan de Toren-
straat 30. Kijk op www.bossinade.nl 
voor uitgebreide informatie.

aa  il a valsto en e ng 
voor komend jaar niet verhogen
(zie vorige pagina)

Verder bleek uit de discussies dat 
GroenLinks en CDA willen dat de 
inwoners nog wat meer invloed 
krijgen op hun eigen tarief door de 
vaste kosten, die nu 85% van het 
geheel vormen, te verlagen naar 
80%. Daarnaast zou je volgens deze 
partijen nog meer geld kunnen 
besparen door nog beter te scheiden 

en het restafval minder vaak aan te 
bieden. Elize Bon: ,,Volgend jaar gaan 
we als raad weer kijken hoe we de 
ambitie om van 100kg naar 30 kg 
restafval te komen, dichterbij 
brengen op basis van de evaluatie 
aan het eind van het eerste kwartaal.’’
Nadat ook Ron de Haan (De VrijeLijst) 
het amendement steunde, reageerde 
portefeuillehouder Roel Beems 
(Lokaal Vitaal) als volgt: ,,De afvalhef-

�ng is een �nancieel gesloten 
systeem dat te allen tijde moet 
kloppen. We krijgen wel voortdurend 
te maken met kostenstijgingen, dus 
misschien is het verstandig dat er 
gaandeweg 2023 wordt teruggegaan 
naar de raad om te kijken of de 
tarieven in 2024 alsnog omhoog 
moeten.’’ Het besluit over betre�end 
amendement staat gepland voor de 
raadsvergadering van 10 november.

Deze kaarsen zijn verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en motieven, 
zoals aardetinten en dierenprints. Ze 

zijn gemaakt volgens een oude tech-
niek, Milli�ore (duizend bloemen) 
genaamd. Deze werd oorspronkelijk 

Swazi Candles: kunstwerkjes die licht 
en warmte in elke huiskamer brengen
Castricum - De wintertijd is begonnen; het is vroeg donker en we 
verlangen naar licht en warmte in ons huis voor lange, sfeervolle 
avonden. Daar horen kaarsen bij en Wereldwinkel Castricum heeft echte 
kunstwerkjes in de collectie: Swazi Candles.

gebruikt voor het vervaardigen van 
glazen kralen. Nu wordt dezelfde 
techniek gebruikt voor het maken 
van een veelkleurige buitenrand van 
harde was. Binnen in de kaars zit 
zachte was, die langzaam opbrandt 
en dat zorgt voor een warme gloed: 
Light from Africa. 
Omdat alleen de zachte was 
opbrandt, blijft de buitenkant van 
harde was intact. De kaars blijft dus 
bruikbaar, want er kan een waxine-
lichtje in worden gezet dat dan een 
sfeervol licht verspreidt. Er zijn ook 
kleine kaarsen verkrijgbaar, maar die 
branden wel helemaal op.

Wereldwinkel Castricum verkoopt 
alle kaarsen met twintig procent 
korting tot en met 19 november. Dus 
kom naar de winkel aan de C.F. 
Smeetslaan 4 en zorg voor gezellige 
avonden thuis. Kijk ook op Facebook 
en Instagram voor actuele informatie 
over de Wereldwinkel.

Sfeervol licht in huis met de Swazi Candles. Foto: aangeleverd
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Voorlopige agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 17 november 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
1 . 0  21.00  resentatie affier 

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 21.00 Presentatie programma klimaat

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.

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

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

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

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-
e, tot uiterli k 12.00 uur op de donderdag 

voorafgaand aan het spreekuur. Het eerst-
volgende raadsspreekuur is op maandag 
28 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 raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch via 088 909 
7014, 088 9097094 of 088 909 9082. 
Neemt u ook eens een kijkje op castricum.
nl/raad-en-college en facebook.com/Raad-
Castricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 10 november 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.30 Vervolgcommissie ruimtelijk kader Santmark*
20. 0  21.15 Commissie motie vreemd aan de orde van dag in ake exwonen  

Commissies Trouwzaal
19.30 – 20.30 Vervolgcommissie 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.   Besluitenlijst Raadsplein 3 november 2022
2B.   Lijst ingekomen stukken 10 november 2022
2C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 10 november 2022
2D.   Mededelingen van het college
2E.   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
C Verordening burgerinitiatief 2022
D Gedragscode publicatie 2022
E Verordening vertrouwenscommissie 2022
5 Sluiting 

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

2022. U kunt hierop schriftelijk of monde-
ling een reactie geven. 

Meer weten?
• Zie www.castricum.nl/omgevingsvisie.
• Bezoek de inloopbijeenkomst: dinsdag 

15 november van 17.00-19.00 uur in het 
gemeentehuis Castricum.

Gratis adviezen verduurzamen 
eigen woning 
De gemeente Castricum vindt het 
belangrijk om haar inwoners te helpen 
bij het verduurzamen van de woning, 
vooral met deze stijgende energie-
prijzen en de koude periode die eraan 
komt. “De gemeente Castricum heeft 
telefonische adviesgesprekken en huis-
kamerbezoeken ingekocht, hier is er 
nog een aantal van beschikbaar,” aldus 
wethouder Valentijn Brouwer. “Woning-
eigenaren kunnen gratis en vrijblijvend 
zo’n adviesgesprek aanvragen, 
maar op = op.”  

Energiecoöperatie CALorie Energie orga-
niseert met haar vrijwillige energiecoaches 
al jaren huiskamergesprekken over ver-
duurzaming bij woningeigenaren van de 
gemeente Castricum. Dit huiskamergesprek 

bevat onder andere een energiescan van uw 
woning. Er zijn nog ongeveer 50 bezoeken 
over van de strippenkaart die de gemeente 
heeft ingekocht. Aanmelden kan via 
www.duurzaambouwloket.nl en klikken op 
‘huiskamerbezoek over verduurzaming’. 

Telefonisch advies Duurzaam Bouwloket
De gemeente Castricum heeft ook telefoni-
sche adviezen ingekocht bij het energielo-
ket Duurzaam Bouwloket, waar er nu nog 
ongeveer 20 van over zijn. Een onafhankelijk 
adviseur van Duurzaam Bouwloket adviseert 
u tijdens een telefonisch adviesgesprek van 
max. 0 minuten over de energiebespa-
ringsmogelijkheden van uw woning. Aanmel-
den kan via www.duurzaambouwloket.nl en 
klikken op ‘gratis telefonisch maatwerkad-
vies’ of door te bellen naar 072 743 39 56.

Interview burgemeester over begroting
Aanstaande donderdag stelt de gemeen-
teraad de begroting voor 2023 vast. Wat 
dat betekent voor inwoners, ondernemers, 
organisaties en clubs in onze gemeente, 
licht burgemeester Mans toe op de lokale 

omroep. Hij wordt hierover op zaterdag 12 
november vanaf 11.15 uur geïnterviewd in 
het radioprogramma ‘Ochtend Show ‘ van 
Castricum105. 

Isolatieactie en webinar
De gemeente Castricum is samen met 
Duurzaam Bouwloket, buurgemeenten 
Bergen, Uitgeest en Heiloo en vakkun-
dige isolatiebedrijven een isolatieactie 
gestart. De gemeente nodigt u uit voor 
één van de twee online informatieavon-
den over de isolatieactie, het isoleren 
van de woning en subsidieregelingen. 
CALorie Energie steunt dit initiatief om 
uw woning verder te verduurzamen.

Inschrijven isolatieactie
U kunt zich tot en met 31-12-2022 aanmel-
den via www.duurzaambouwloket.nl/buch-
actie of meld u telefonisch aan via 
072 – 743 39 56.

Online informatieavond
Een onafhankelijk adviseur van het Duur-
zaam Bouwloket geeft u advies over iso-
latiemaatregelen, materialen, belangrijke 
aandachtspunten en de subsidie- en nan-
cieringsmogelijkheden. U kunt al uw vragen 
stellen via een live chat.

Wanneer: Dinsdag 15 en woensdag 
16 november van 20.30 tot 
21.30 uur

Aanmelden: Via www.duurzaambouwloket.
nl/buch-actie of meld u 
telefonisch aan via 072 – 743 
39 56.

Alzheimer Nederland collecteert
van 6 t/m 12 mei 2022.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Het (ontwerp)bestemmingsplan voorziet een kader ten behoeve van de bouw van één 
vrijstaande woning met garage op een momenteel braakliggend terrein. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 10 november 2022 
tot en met 22 december 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
periode kunt u een zienswijze indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
de gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail ricohofman@debuch.nl

Ontwerp bestemmingsplan ‘Waterzijde 11 Akersloot’ 

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 els Molenbuurt t.o. huisnummer 22
1 berk Uiterdijk t.h.v. huisnummer 5

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

Aankondiging verwijderen bomen

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van:
• Professor van der Scheerlaan in Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 
9 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 14-0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Boomveiligheidscontrole: 
hoe gaat het met 7.400 bomen?
Maandag 14 november gaat de 
boomveiligheidscontrole van start. 
De controle duurt ongeveer 3 weken 
en wordt door De Boominspecteurs 
uitgevoerd bij 7.400 bomen verdeeld 
over de gemeente Castricum. Tijdens 
de inspectie wordt duidelijk of een 
boom een boom zonder problemen, 
een risicoboom of een attentieboom is. 
Hier zijn verschillende maatregelen op 
van toepassing. 

3 soorten bomen
Er zijn 3 soorten bomen:
• boom zonder problemen
• risicoboom
• attentieboom

Voor een boom zonder problemen
worden geen maatregelen genomen. Deze 
bomen zijn gezond en in goede staat en 
worden eens in de drie jaar geïnspecteerd.

Voor een risicoboom kunnen meerdere 
maatregelen worden genomen. De boom 
kan worden gesnoeid, waarbij dood hout 
of gevaarlijke takken worden verwijderd. 
Hierna is de boom weer veilig en wordt hij 
als boom zonder problemen geregistreerd. 

Als een boom zwaar verrot of aangetast 
is, kan dit betekenen dat de boom niet 
stevig (instabiel) wordt of een stambreuk 
krijgt. In dat geval kan een boom voor de 
veiligheid worden gekapt. Hier wordt dan 
een kapvergunning voor aangevraagd. 
Als er acuut gevaar is, wordt een 
noodkapvergunning afgegeven om een 
boom direct te kappen. Het normale proces 
van een kapvergunningaanvraag duurt 
ongeveer acht weken. De daadwerkelijke 
kap vindt dan zo’n 3 à 4 maanden later 
plaats. 

Een attentieboom is een boom met een 
probleem, bijvoorbeeld door rotting of een 
schimmel. Dit soort bomen worden jaarlijks 
geïnspecteerd totdat het moment komt dat 
het probleem een risico wordt. Dan wordt 
er een kapvergunning aangevraagd om de 
boom te kappen.

Meer informatie
Hebt u een vraag over de 
boomveiligheidscontrole? Neem dan 
contact op met de gemeente via de 
Fixi applicatie. De Boominspecteurs 
beantwoorden geen vragen over de staat 
van een boom. 

Aangevraagd

Burgemeester Mooijstraat 33-b in Castricum, het vergroten van de dakkapel, 
datum ontvangst 2 november 2022 (Z22 098970)
De Bloemen (volkstuinencomplex sectie C nummer 3766) in Castricum,
het plaatsen van een hobbykas, datum ontvangst 30 oktober 2022 (Z22 099044)
Geesterweg 10 in Akersloot, het bouwen van 90 appartementen en 
14 waterwoningen, datum ontvangst 28 oktober 2022 (Z22 099026)
Oude Haarlemmerweg 57 in Castricum, het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 27 oktober 2022 (Z22 098966)
Rollerusstraat 18 in Castricum, het verhogen van de carport, datum ontvangst 
26 oktober 2022 (Z22 098967)
Rijksweg 64 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 november 
2022 (Z22 098974)
Tijm 1 in Castricum, het plaatsen van een lift, datum ontvangst 2 november 2022 
(Z22 098973)
Wielewaal 8 in Castricum, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
31 oktober 2022 (Z22 098982)
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

Anna van Saksenstraat 15 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 3 november 2022 (Z22 092795)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, 
verzenddatum 2 november 2022 (Z22 093729)
Lavendellint 13 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 
31 oktober 2022 (Z22 094282)
Meester Ludwigstraat 37 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 1 november 2022 (Z22 090612)
Plantenhove 68 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
1 november 2022 (Z22 096624)
Prins Hendrikstraat 16 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 1 november 2022 (Z22 092837)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen

Evenementenvergunning Graef Castricum Trail 2022 op 20 november 2022, 
Zeeweg 4 SPOR in Castricum, verzenddatum 29 oktober 2022 (Z22 091788)
Ontheffing riet verbranden op grondgebied van gemeente Castricum in de 
periode van 2 januari 2023 tot en met 31 maart 2023, verzenddatum 29 oktober 
2022 (Z22 095223)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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.officielebekendmakingen.nl.

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR





•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.

ANNO NU
uitvaartverzorging
ANNO NU
uitvaartverzorginguitvaartverzorging

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen,
ongeacht waar u verzekerd bent.

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Petra van der Meer

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Wij werken samen 
naar een afscheid 
toe dat bij u en uw 
leven past

Wendy van der Meer
Uitvaartbegeleider

Wij werken samen 
een afscheid 

toe dat bij u en uw 

Castricum - Hoe leuk zou het zijn om 
met het kerstfeest je zelfgemaakte 
glazen kerstversiering op te kunnen 
hangen? Bij Perspectief kunnen lief-

hebbers van glas op zaterdag 10 
december van 10.00 tot 13.00 uur 
een kleurrijke kerstbal, kerstster, 
kerstboom of iets anders maken. Er 
wordt gewerkt met het fris gekleurde 
bulls-eye-glas en daarnaast met 
diverse glazen attributen om versie-
ringen aan te brengen. Na a�oop 
wordt het glaswerk in een speciale 
glasoven tot één geheel versmolten. 
Het mooie van glas is dat het licht 
doorlaat, waardoor er een fascine-
rend lichtspel ontstaat. Deze work-
shop is geschikt voor zowel gevor-
derden als beginners. Wel wordt 
geadviseerd om thuis al over een 
ontwerp na te denken, met als 
uitgangspunt een werkstuk van 
maximaal 10 x 20 centimeter. Kijk op 
www.perspectiefcastricum.nl of mail 
naar activiteitenperspectief@gmail.
com om aan te melden.

In Nederland moet één op de twee-
honderd kinderen om medische 
redenen levenslang een strikt gluten-
vrij dieet volgen. Ook tijdens de 
intocht van Sinterklaas moeten zij 
opletten. Ze mogen bijvoorbeeld 
geen ‘gewone’ kruidnoten eten en 
Piet geen hand geven, want van krui-
mels op zijn handschoen kunnen zij 
al ziek worden. De Nederlandse 
Coeliakie Vereniging (www.gluten-
vrij.nl) vindt dat de Sinterklaasintocht 
een feest moet zijn voor alle 
kinderen. Daarom heeft men vrijwil-
ligers opgeroepen om tijdens de 
intocht in hun woonplaats in de rol 

te kruipen van Glutenvrije Piet. 
Dankzij deze enthousiaste vrijwilli-
gers loopt in 184 gemeentes, waar-
onder Castricum, een Glutenvrije Piet 
mee in de intocht van Sinterklaas. Op 
www.ncv.nl/glutenvrije-piet kunnen 
kinderen met coeliakie een kleur-
plaat en een vlag downloaden. Als ze 
deze omhoog houden, ziet de 
Glutenvrije Piet bij wie hij moet zijn. 
De glutenvrije kruidnoten die deze 
Piet bij zich heeft, zijn door sponsor 
Liberaire veilig verpakt in eenper-
soonszakjes, zodat geen kruisbe-
smetting met het reguliere strooi-
goed ontstaat.

Glutenvrije Piet dit jaar ook in 
Castricum dankzij Glutenvrij.nl
Castricum - In Castricum loopt een Glutenvrije Piet mee tijdens de intocht 
van Sinterklaas op 12 november. Deze speciale Piet voorziet kinderen 
met coeliakie en glutensensitiviteit van glutenvrije kruidnoten van 
Liberaire.

Maak je eigen kerstversieringen 
van glas bij Perspectief

Een voorbeeld van wat je tijdens de 
workshop kunt maken.
Foto: Annemieke Jurrjens

Akersloot - Wie kent ze niet? De 
helpers die elke maand op woensdag 
en donderdag, door weer en wind, 
het oud papier in ontvangst nemen 
en dit de containers in sjouwen. Wat 
�jn toch dat er mensen zijn die dit 
vrijwillig doen. 
Van de opbrengst van het oud papier 
worden leuke activiteiten georgani-
seerd voor alle kinderen van kindcen-

trum De Brug, zoals een schoolreisje 
of een kamp. Daar zetten deze 
helpers zich graag voor in! Om ze te 
bedanken voor hun inzet, worden ze 
elk jaar uitgenodigd op school. 
Vorige week was het weer zo ver. De 
mannen kregen ko�e met gebak, 
mochten deelnemen aan een leuke 
quiz en werden door alle kinderen 
van De Brug toegezongen.

Helpers Oud Papier Actie in het 
zonnetje gezet bij De Brug

Het werd een gezellige en zeer geslaagde ochtend. Foto: aangeleverd
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LEZERSPOST

De fraaie foto van de gedeeltelijke 
zonsverduistering in de Castri-
cummer van 2 november verdient 
een compliment aan de maker 
Bert van Kuilenburg, die voorbij-
trekkende, doorschijnende 
wolken�arden benutte als zonnegloed-dempend �lter. De eclips-zon had 
de vorm van een afgebeten appel, zolang de silhouet van de nieuwe 
maan een deel bedekte.
Mij interesseert wanneer in ons Castricum voor het laatst een totale zons-
verduistering plaatsvond en wanneer de eerstvolgende zal gebeuren. 
Daartoe heb ik me verdiept in de wiskundige formules voor de baanbe-
weging van de aarde, de zon en de maan, en de eclipsmeetkunde van 
Bessel: een interesse sinds 1959 waarbij ik veel opstak uit correspon-
dentie met de deskundige Vlaming Jean Meeus, de Amerikaan Fred 
Espenak en de Oostenrijker Heinz Scsibrany. Statistisch heeft iedere 
locatie op aarde een kans van drie totale zonsverduisteringen per 
duizend jaar. Maar de aardrijkskundige spreiding is uiterst ongelijk.
Ik vat de onthutsende berekenings-uitkomst kort samen: in Castricum 
had voor het laatst een totale zonsverduistering plaats op 17 juni 1433 en 
de eerstvolgende zal pas plaatsvinden op 22 juli 2381 (zie landkaartjes). 
Elders in Nederland zal in de komende 180 jaar er wel een totale zonsver-
duistering gebeuren: op 7 okt 2135 (Friesland, Groningen, Drenthe); op 
25 mei 2142 (Z-Holland, Zeeland, W-Utrecht, Betuwe, N-Brabant, 
Limburg); op 14 juni 2151 (Z-Holland, Zeeland, N-Nrabant, Limburg); en 
op 14 april 2200 strijkt de totaliteitsstrook net over de Groningse 
Waddenkust. Echter al deze eclipsen lopen Noord-Holland mis en dan 
blijft een smalle zonnesikkel onbedekt. Ook in Castricum.

Wilhelm Carton

Totale 
zonsverduistering

Zijn opleiding volgde Paul destijds 
aan de School voor Banketbakkers in 
de Wibautstraat in Amsterdam. Hij 
koos daarvoor vanwege de grote 
werkloosheid in die jaren en ging 
ervan uit dat mensen, ook als ze 
werkloos waren, altijd moesten eten. 
Een baan in de voedingsindustrie 
heeft hem inderdaad de zekerheid 
geboden die hij ervan verwachtte. 
Volgend jaar zit Paul vijfenveertig 

jaar in het vak. Al vrij snel nadat hij 
op de arbeidsmarkt kwam, is hij lid 
geworden van – toen nog – de 
Voedingsbond FNV omdat hij het 
belang inzag van een sterke 
vakbond. Hij werkte zelf bij een 
bedrijf dat zijn werknemers goed 
behandelde, maar zag om zich heen 
dat dat niet overal het geval was. Uit 
solidariteit met die mensen werd hij 
lid.

Paul Knebel veertig jaar lid FNV
Castricum - Paul Knebel is veertig jaar lid van de FNV. Bijna die gehele 
periode werkte hij voor patisserie De Roset. Hij maakte er sinds 1974 drie 
directeuren mee, die hij allen typeert als prima werkgevers. Paul wilde 
dan ook graag dat het jubileumspeldje bij zijn werkgever zou worden 
uitgereikt.

Paul Knebel (rechts) liet de jubileumspeld uitreiken in de bakkerij van patisserie De 
Roset. Foto: M. van Zanten

Door Henk de Reus

Frans Zonneveld, voorzitter van de 
Historische Vereniging, is blij met de 
verkregen extra ruimte. ,,We kampen 
al jaren met een ruimtekort. We 
hebben �ink wat spullen in ons 
archief, waaronder bijzonder mooie 
voorwerpen. Deze kunnen we niet 
goed opslaan. Ook hadden we te 
weinig werkruimte en ruimte om iets 

te organiseren. Daarnaast wilde de 
bibliotheek haar collectie opnieuw 
indelen. In goed overleg besloten we 
dat onze vereniging wat meer vier-
kante meters zou krijgen ten koste 
van de ruimte van de bibliotheek. We 
hebben nu één ruimte die geschikt is 
voor exposities, �lms, presentaties en 
om te vergaderen. In onze bestaande 
ruimte kunnen we nu ons archief 
kwijt en is er plaats gekomen voor 

Bibliotheek en ruimte Vereniging Oud-
Akersloot feestelijk heropend
Akersloot - De bibliotheek en de Historische Vereniging Oud-Akersloot 
sloegen de handen ineen en bedachten een plan tot verdergaande 
samenwerking. Een verbouwing van de bibliotheek maakte hiervan deel 
uit. Door deze verbouwing moest meer ruimte ontstaan voor gezamen-
lijke activiteiten. Dit heeft voor beide partijen een meerwaarde. Afge-
lopen vrijdag werd de nieuwe ruimte geopend door wethouder Valentijn 
Brouwer.

Met het doorknippen van een lint opent wethouder Valentijn Brouwer de nieuwe 
ruimte voor de Historische vereniging Oud-Akersloot. Foto: Henk de Reus

computers. In de nieuwe situatie 
gaan de bibliotheek en de Histori-
sche Vereniging Oud-Akersloot 
elkaar versterken. We gaan samen 
meer activiteiten organiseren, waar-
onder kleinschalige activiteiten 
waarvoor mensen overdag kunnen 
binnenlopen. Een van de dingen die 
het Historisch Informatiepunt samen 
met de bibliotheek gaat organiseren 
is een expositie van historische foto’s 
met een bepaald thema. We streven 
ernaar om een soort huiskamer van 
Akersloot te worden.’’

De Historische Vereniging Akersloot 
heeft de wind in de rug want het 
aantal leden en vrijwilligers is de 
afgelopen tijd toegenomen. Zonne-
veld. ,,We zitten nu op 650 leden en 
dat is best veel voor een dorp als 
Akersloot. Ik denk dat dit voor een 
groot deel te danken is aan onze vrij-
willigers die �ink aan de weg 
timmeren. 
Daarnaast geven we mooie jaar-
boeken uit die gretig aftrek vinden. 
Ook organiseren we leuke activi-
teiten voor de inwoners. Dit spreekt 
mensen kennelijk aan. De rol en de 
medewerking van de bibliotheek is 
in deze heel belangrijk geweest voor 
de ruimtelijke situatie van nu. De 
vereniging is de bibliotheek dan ook 
zeer erkentelijk.’’ Afgelopen vrijdag-
middag mocht wethouder Valentijn 
Brouwer de openingshandeling 
verrichten, in casu het doorknippen 
van een lint op de toegangsdeur 
naar de nieuwe ruimte. 
Hij moest wel eerst aan het werk 
want de schaar was verstopt in een 
mand met aarde.

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
Casa Coco

donderdag & vrijdag 20.00 uur
zondag 15.30 uur

Fisherman’s Friends: 
One and All

zondag 19.30 uur
Competencia Oficial

zaterdag 20.00 uur
Ticket to Paradise 

zondag 13.00 uur
Good Luck To You, Leo Grande

zondag 15.30 uur
woensdag 20.00 uur

Soof 3
zondag 11.00 uur

De Club van Sinterklaas 
en de Race tegen de Klok

zondag 13.00 uur
Misfit The Switch

Programma 10 nov t/m 16 nov

De Rotterdamse Pleun runt al jaren 
Casa Coco, een pension voor bezin-
ning en rust op Bonaire. De Rotter-
dammers uit haar eigen kennissen-
kring komen graag langs voor een 
heerlijke vakantie met elkaar. Dit 
najaar ook Pleun’s jeugdliefde Toon 
die, nadat zijn vrouw heeft aange-
kondigd van hem te willen scheiden, 
met een bevriend echtpaar mee 

komt om zijn problemen onder de 
Antilliaanse zon te doen vergeten. De 
twee ex-geliefden hebben elkaar 
jaren niet gezien. Doordat Pleun uit 
het niets vijftig jaar geleden Toon 
verliet en naar Bonaire vertrok, valt 
Toon van het ene probleem weer 
terug in het andere. Vinden de twee 
jeugdliefdes elkaar weer terug onder 
de Caraïbische zon?

Casa Coco

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 #1-hit struggelen 
ze met het uitbrengen van hun 
tweede album. Ze moeten 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
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   www.visserthoo�.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Waarom de leerlingen van Kindcentrum Visser ’t Hooft nooit meer iets op straat gooien

’t Hooft
Visser 

K I N D C E N T R UM

‘De kinderen hebben gezien 
wat afval doet. Dat vogels 
vol plastic zitten maakte een 
enorme indruk op hen’

Na ‘De Gouden Weken’ zijn 
de leerlingen van groep 6 
tot 11 november aan de slag 
met het thema ‘Gi-ga-groen’, 
voortbordurend op de Kin-

derboekenweek. De ‘plastic soep’ speelt hierin de hoofdrol. 
Er wordt toegewerkt naar het maken van lampions voor Sint 
Maarten in de vorm van een oceaandier, gemaakt van plastic 
afval.

De eerste week stond in het teken van brainstormen. De leerlingen 
mochten snuffelen in boeken en zoveel mogelijk vragen bedenken. 
Uiteindelijk waren er 64 vragen. De tweede week ging de groep 
wat dieper op de stof in door de onderwerpen nader toe te lichten. 
Zo werden er filmpjes bekeken en gingen de kinderen op onder-
zoek uit naar het broeikaseffect. Wytske, één van de leerkrachten 
van de groep: ‘Het fijne van deze manier van les geven is dat het 
aansluit op wat kinderen aanspreekt.’

Meer dan 25 vogels gered  
Een hele schooldag is de groep bij ‘Gejut’ geweest in Egmond aan 
Zee. Hier krijgt het strandafval een tweede leven. Hieruit worden 
vogels, vissen, beelden, lijstwerken, een sieraad of een tas ge-
maakt. Middels een quiz liet de organisatie zien wat afval doet. 
Hoelang blijft bijvoorbeeld een sigarettenpeuk in de natuur? Hoe-
veel koeien in de weilanden langs de snelweg gaan dood door het 
eten van zwerfafval? Wytske: ’De kinderen hebben gezien wat af-
val doet. Dat zij zelf gezien hebben dat vogels vol plastic zitten 
maakte een enorme indruk op hen. Deze groep leerlingen zal nooit 
meer iets op straat gooien’. Bovendien mochten de kinderen zelf 
strandjutten. Na afloop werd hen verteld dat ze met het opruimen 
van zwerfafval meer dan 25 vogels gered hebben. 

Afval opruimen in winkelcentra
Om te ervaren hoeveel afval er verspreid ligt in winkelcentra is de 
groep, voorzien van een blauw hesje en een afvalknijper, op pad 
geweest om het te rapen. ‘Zij stelden zelfs de vragen waarom er 
allemaal troep op de grond lag bij een groepje jongeren en waar-
om ze dat niet in de prullenbak gooiden. Ik heb maar gezegd dat 
deze kinderen wat ouder zijn en het thema niet op school hebben 
gehad’, glimlacht Wytske. 

Samen de wereld mooier maken
Op drie momenten in de week, van driekwartier tot een uur, wordt 
er aan het thema gewerkt. Taal is hierin geïntegreerd. Zo werken 
de kinderen bijvoorbeeld  aan begrijpend lezen als zij op zoek gaan 
naar wat het broeikaseffect is. Taal is ook het vertellen van verha-
len, die een kettingreactie teweeg kunnen brengen. Door ‘pay it 
forward’ toe te passen vertel je een ander dat jij blikjes hebt opge-
ruimd en zeg je erbij dat hij of zij dat ook moet doen en het door 
moet vertellen. ‘Hopelijk maken we door bewustwording samen de 
wereld mooier’, besluit Wytske. 

Castricum - Na een drukbezochte 
eerste zangochtend in oktober orga-
niseert Kantado Festivalo deze 
maand een vervolg. De opzet is om 
in een aantal maanden een breed 
palet van wereldmuziekzangstijlen 
aan te bieden. Elke keer worden 
nieuwe liedjes aangeleerd en 
bekende liedjes herhaald. Op 
zaterdag 19 november staan 
Hebreeuws, Jiddisch en Sephardisch 
(Spaans-Joods) op het programma. 
Pareltjes uit de Joodse liederenschat 
in drie verschillende talen. De 
Balkanliederen die vorige keer zijn 
aangeleerd zullen worden herhaald. 
Wie er de vorige keer niet bij was kan 
gemakkelijk aansluiten. De zang 
wordt begeleid door het team van 
Kantado Festivalo: Hetty Kienhuis 
(dirigent/gitaar), Guus Hendriks 
(accordeon) en Wim de Goede 
(zangondersteuning bij de partijen/
contrabas). Deelname kost 10 euro. 
De zangochtend vindt plaats van 

10.00 tot 12.00 uur in het gebouw 
van Tafeltennisvereniging Castricum 
aan de Gobatstraat 12a. Aanmelden/
informatie bij Wim de Goede (info@
wimdegoede.nl / 06 12025767). Foto: 
aangeleverd

KORT
Speelgoedruilmarkt
Castricum - Voor een kind 
maakt het niets uit als speelgoed 
tweedehands is. Voor onze 
wereld des te meer! Ga dus dit 
jaar voor tweedehands cadeau-
tjes. Op maandag 14 november 
vindt in de Vrijeschool aan de 
Dokter van Nieveltweg 20 een 
speelgoedruilbeurs plaats. 
Tussen 19.00 en 19.30 kan speel-
goed worden ingeleverd. Voor 
elk stuk speelgoed dat je 
inbrengt, krijg je een waar-
debon. Daarmee kun je vanaf 
20.00 uur een ander stuk speel-
goed mee naar huis nemen. Het 
mogen echte vintage items zijn, 
maar ook spullen waar nauwe-
lijks mee gespeeld is. Alles wat 
overblijft wordt aan een goed 
doel geschonken. Breng alleen 
speelgoed in dat netjes, 
compleet en schoon is. Knu�els, 
dvd’s en cd’s kunnen niet inge-
bracht worden. Heb je geen 
speelgoed om in te brengen, 
maar wil je wel iets kopen? 
Neem dan kleingeld mee. Deze 
opbrengst gaat naar Actie 
Pepernoot van Kinderhulp. Kijk 
op Facebook onder ‘Swap Sint 
Ruilmarkt Castricum’ voor meer 
informatie.

Reünie 
gemeentepersoneel
Bakkum - Op 25 november 
vanaf 15.30 uur vindt in Fase Fier 
na een pauze van enkele corona-
jaren weer een reünie plaats van 
oud-gemeenteambtenaren. 
Velen zijn nog werkzaam 
geweest in de voormalige afzon-
derlijke gemeenten Akersloot, 
Castricum en Limmen vóór de 
fusie in 2002. Het gezamenlijk 
verleden binnen de gemeente-
lijke organisaties biedt veel 
gespreksstof en vergelijkingsma-
teriaal met de tegenwoordige 
BUCH-organisatie. De belang-
stelling voor deze ontmoeting is 
vaak groot. Voor degenen die de 
uitnodiging gemist hebben, 
aanmelden kan door een e-mail 
naar sabinafrogel@gmail.com te 
sturen.

Muziek uit de 16e eeuw
Castricum - George Koopmans 
verzorgt op 11 november van 
15.00 tot 17.00 uur de derde en 
laatste lezing van het cultureel 
café. Hij vertelt over muziek in 
de Nederlanden tijdens de 16e 
eeuw, de tijd van Willem van 
Oranje. Aan de orde komen 
onder meer orgelbouw en 
bespeling, de muziek aan het 
Habsburgse hof te Brussel, de 
Franco-Vlaamse componisten en 
muziekuitgaven. Speciaal 
aandacht is er voor componisten 
als Josquin Des Prez, Orlando di 
Lasso en Jan Pieterszoon Swee-
linck. Ook licht Koopmans de 
verschillen tussen katholieke en 
protestantse kerkmuziek, zoals 
missen en psalmgezangen, toe. 
Brelangstellenden zijn welkom 
in het parochiecentrum van de 
Sint Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113. De entreeprijs 
bedraagt 5 euro inclusief ko�e 
of thee. Aanmelden via info@
rvkcastricum.nl of via WhatsApp: 
06 81408112.

Tweede zangochtend Kantado 
Festivalo: Jiddische muziek

Castricum - Samen over boeken 
praten is leuk én verrijkend. In 
Castricum start binnenkort een lees-
club (moderne) literatuur. Voor wie 
wil weten of een leesclub iets voor 
hem of haar is, vindt op 17 november 
om 14.00 uur een informatiebijeen-
komst van Senia plaats in Bibliotheek 
Kennemerwaard aan de Geester-
duinweg 1. Senia organiseert in heel 
Nederland leesclubs literatuur (ook 

Engels, Frans en Duits), biogra�eën, 
poëzie, �loso�e, natuur en (kunst)
geschiedenis. Meer informatie over 
de werkwijze is op www.senia.nl te 
vinden. De bijeenkomst is gratis en 
vrijblijvend. Wel graag aanmelden via 
miek.vandesande@senia.nl in 
verband met het maximum aantal 
beschikbare plaatsen. Foto: 
aangeleverd

Start leesclub over (moderne) 
literatuur in Castricum

Marina laat enkele foto’s van haar 
serie ‘Vertakking’ zien, waarin vrouw 
en boom samenvloeien. Ook toont 
ze haar prilste werk ‘Schaal III en IV’ 
waarin jute dat niet is en vloeibaar 
vast blijkt. 
De deuren van het atelier aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 in Bakkum 
staan zaterdag 12 en zondag 13 
november weer open. Zondag 

brengen Hugo Koeman en Dick 
Tuninga het thema ‘What if…?’ muzi-
kaal tot leven. Wat als een bekende 
song toch net even anders gaat? 
Hugo (zang, percussie) en Dick (zang, 
akoestische gitaar) maken beiden al 
vijfenvijftig jaar muziek in professio-
nele bands en vormen samen de 
harde kern van 2HD. Het optreden 
vindt plaats van 14.30 tot 17.00 uur. 

Open atelier Marina & Sabrina 
expositiethema: What if…?
Castricum - Hoe zou het zijn als alles wat nu recht is, krom is? Alles wat nu 
klein is, groot wordt? Wat je niet lust juist onweerstaanbaar wordt? Als 
alle bomen mensen worden en wij worden boom? Wat is ons voorland 
dan? What if…? Het is het nieuwe thema van schilderes Sabrina Tacci en 
beeldhouwer en fotograaf Marina Pronk.

De toegang is gratis, een kleine 
bijdrage voor de band is �jn. Saxofo-
nist Marian Huiberts heeft de muzi-
kale programmering voor de open 

weekenden voor haar rekening 
genomen. Elke tweede zondag van 
de maand is er live muziek bij Marina 
en Sabrina in het atelier.

Hugo Koeman en Dick Tuninga van de band 2HD. Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Binnen in Vakgarage Akersloot is het 
rustig. Tussen de uitgestalde 
motoren adviseert eigenaar André 
van Sikkelerus, tevens Jaimie’s vader, 
een klant terwijl Jamie zelf aan een 
motor sleutelt. Op de vensterbank 
staan zes glimmende bokalen die 
Jaimie het afgelopen seizoen samen 
met zijn team heeft gewonnen. Hij 
vertelt graag over zijn passie, de 
motorsport, en hoopt dat hij hierin 
binnenkort zijn brood kan verdienen.

Levensstijl
Jaimie kan zich niet precies meer 
herinneren wanneer de motorsport 
vat op hem kreeg. Wel heeft hij nog 
ergens een foto waarop hij, nog in de 
luiers, samen met z’n vader op een 
motor zit. De interesse voor de sport 
werd hem met de paplepel inge-
goten. De motorsport is binnen de 
familie een ‘way of life’ waarbij alles 
om deze sport draait. ,,Mijn vader 
was altijd al een grote fan van motor-
cross en mede hierdoor begon ik als 
klein jongetje al in deze sport. Ik reed 
al op m’n vierde op een Piwi 50cc 
door de straat. Volgens de wet mocht 
dit niet maar mensen vonden het wel 
leuk om te zien en ik had de 
gunfactor mee.’’

Prestaties
Dat Jaimie talent heeft wordt snel 
duidelijk. Al op zijn tiende strijdt hij 
als motorcrosser op Europees niveau. 
In 2010 – hij is dan twaalf jaar – 
breekt hij tijdens een ongeval zijn 
rug en besluit hij over te stappen op 
supermoto. Dit is een spectaculaire 
tak van motorracen waarbij zowel op 
asfalt als o�road wordt gereden. 
Jaimie pakt deze discipline snel op 
en weet in rap tempo de wereldtop 
te bereiken. In 2012 doet hij als 
jongste deelnemer (15) ooit mee aan 
het WK supermoto of Nations. Dit is 

een wedstrijd waarbij de drie snelste 
rijders van ieder land het tegen 
elkaar opnemen. Zijn team behaalt 
een vijfde plaats.

In 2014 stapt Jaimie over naar het 
wegracen. In deze discipline van de 
motorsport behaalt hij al snel het WK 
niveau. Inmiddels heeft hij er drie WK 
seizoenen opzitten. En passant werd 
hij vorig jaar ook nog eens Neder-
lands kampioen. Dit jaar nam hij voor 
het tweede seizoen deel aan het 
kampioenschap Brittish Supersport 
600. In de elf wedstrijden haalde hij 
vijf keer een top drie plaats, hetgeen 
een prestatie op zichzelf is.

Fascinatie en ambitie
Jaimie is ambitieus, komt even-
wichtig en rustig over en weet heel 
goed waarmee hij bezig is. ,,De snel-
heid, de risico’s en de adrenaline 
geven mij in deze sport de grootste 
kick. Daarnaast wil ik altijd graag de 
beste zijn in wat ik doe. Ik ben erg 
gedreven en haal het beste uit 
mijzelf om het beoogde doel te 
bereiken.’’ Hier heeft Jaimie veel voor 
over. Vijf dagen per week is hij enkele 
uren in de sportschool te vinden. 
Daarnaast vertoeft hij regelmatig op 
de mountainbikebaan in Schoorl en 
let hij zorgvuldig op z’n voeding en 
gewicht.

Risico’s
De motorport neemt onmiskenbaar 
risico’s met zich mee. Hier weet 
Jaimie alles van. Op de vraag of hij 
wel eens geblesseerd is geraakt luidt 
het laconieke antwoord ‘Hoeveel 
ruimte heb je voor dit artikel?’ Hij 
toont op zijn telefoon een waslijst 
aan blessures die hij tot nu toe 
opliep. Het zijn er zo’n veertig. Hij is 
vaste bezoeker van het ziekenhuis en 
is inmiddels vijftien keer geopereerd. 
Jaimie: ,,De pittigste blessures waren 
een gebroken rug, een gescheurde 

lever, een schouderfractuur, inwen-
dige bloedingen en vier knieopera-
ties. Beide benen moesten zelfs één 
keer worden doorgezaagd om ze 
enkele graden naar binnen te 
draaien. Deze operatie was het 
heftigst voor mij persoonlijk. Het 
ging met �inke pijn gepaard en ik 
denk er niet graag aan terug. Toch 
zou ik het opnieuw doen als ik er 
weer voor stond.’’

Angst
Laatst verongelukte een goede 
motorvriend (Victor Steeman) van 
hem. Wat doet dit met Jaimie? ,,Het 
ongeluk greep mij erg aan. Ik vind 
het vreselijk en pijnlijk, alleen 
probeer ik het niet naar mijzelf en de 
sport te spiegelen. Anders zou het 
mij kunnen beïnvloeden en kan ik 
niet meer onbevangen rijden. Het 
risico op ongelukken neemt dan juist 
toe. Ik accepteer dat dit soort dingen 
helaas bij deze sport gebeuren. Het 
kan mij ook overkomen, maar ik ben 
er niet bang voor. Ik geniet van het 
leven dat ik nu heb met de motor-
sport en ga voor de doelen die ik wil 
bereiken. M’n vriendin had na de 
laatste dodelijke ongevallen wel wat 
moeite met de risico’s, want als je in 
een bocht met 200 km per uur 
onderuit gaat ben je wel aan de 
natuur overgeleverd.’’

Jaimie probeert stress zo weinig 
mogelijk in z’n leven toe te laten. ,,Ik 
heb alles waar ik stress van krijg op 
een rijtje gezet. Daarna streepte ik de 
dingen door waar ik niets aan kan 
veranderen. Hier zal ik mee moeten 
dealen. Het heeft geen zin om hier 
energie in te steken. Zo weet ik mijn 
hoofd leeg te maken. Het is een 
mindset die nodig is om tot goede 
prestaties te komen.’’

Samenwerking
Aangeboren talent, de juiste instel-
ling, gedrevenheid en inzet zijn nog 
geen garantie om wereldkampioen 
te worden. Dat weet Jaimie als de 
beste. ,,Ik zou dit niet bereikt hebben 
zonder een goed team om mee 
heen. Mijn vader is mijn manager, 
tevens mijn grootste fan en maakt 

Akersloot - Jaimie van Sikkelerus was nog maar vier jaar toen hij al op z’n 
eerste motortje zat. Het leren �etsen kwam pas later. Erg verwonderlijk is 
dit niet want zijn vader André heeft zelf jarenlang aan motorcross 
gedaan. Dit zorgde ervoor dat de interesse bij Jaimie snel was gewekt. 
Nederland is hem inmiddels ontgroeid. Op internationaal niveau kan 
Jaimie zich meten met de beste coureurs ter wereld.

Jaimie van Sikkelerus (25) zet 
grote stappen in de motorsport

Jaimie: ,,Als je in een bocht met 200 km per uur onderuit gaat, ben je wel aan de 
natuur overgeleverd.’’ Foto: Jamie Hollis

De sterke band met z’n vader, tevens z’n manager, is mede bepalend voor het succes 
van Jaimie. Foto: Henk de Reus

Jaimie kan zich geen leven zonder de motorsport voorstellen. Foto: Henk de Reus

Jaimie in 1997, toen nog in de luiers, voor het eerst met vader André op een motor. 
Foto: aangeleverd

Teamfoto na a�oop van de race in Donington Park (Engeland) waar Jaimie’s team in beide races het podium pakte. Foto: Jamie 
Hollis

hiervan deel uit. Hij is erg belangrijk 
voor mij. We zijn trots op elkaar en 
hebben een sterke band.’’

Jaimie’s uiteindelijke doel, van de 

motorsport zijn werk maken, lijkt een 
kwestie van tijd te zijn, zeker met zijn 
instelling. Hij heeft alles over voor 
zijn sport. Hij kan niet anders. Het is 
zijn ‘way of life’.
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Door Aart Tóth

,,Ik heb in Tilburg een opleiding voor 
ouderenzorg (INAS) gevolgd en een 
aantal jaren in de thuiszorg gewerkt. 
Daar ging uiteraard nogal wat aan 
vooraf. Na de gebruikelijke kleuter- 
en lagere en middelbare school was 
daar de Kweekschool (nu PABO) en 
pedagogiek aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Er waren verschil-
lende werkplekken waar heel veel 
ervaring werd opgedaan in de 
vakgebieden onderwijs en jeugd-
zorg. Laatste jobs waren: directeur 
Medisch Kinderhuis Antonius en 
bestuurder van de jeugdzorgorgani-
saties Kardeel en daarna Parlan.

Liefde
In de tussentijd leerde hij Riet 
Boelens kennen tijdens een weke-
lijkse dansavond, wat uiteindelijk een 
huwelijk tot gevolg had. Riet, met als 
geboorteplaats Ameland, verruilde 
dit mooie eiland, vanwege haar liefde 
voor Henk, voor Hilversum. Samen 
gingen zij richting Castricum. Daar 
werd al gauw hun dochter Jeanette 
geboren en later hun zoons Arnold 
en Sipke. Het gezinnetje genoot 
samen van de natuurgebieden 
rondom Castricum tijdens vele �ets- 
en wandeltochten. Uiteraard wordt 
Ameland ook nu nog regelmatig 
bezocht. Het eiland blijft beiden 
trekken en zeker niet alleen vanwege 
de familie die daar woont. Buiten die 
wandel- en �etstochten waren de 
andere sportieve bezigheden van 
Henk: voetbal, tennis, schaatsen, 
zeekanoën en windsurfen. Voet-
ballen deed Henk bij Vitesse22 onder 
andere in het eerste team. Met een 
vast ploegje leeftijdgenoten wordt er 
nog steeds drie keer per week geten-
nist. Verder vermaak vindt Henk in 
lezen en gitaarspelen.

Inzet
Intussen is Henk vanaf 2016 
programmaleider van het gemeente-
lijke project ‘Versterking Winkel- en 
Verblijfsgebieden’, waar hij zich 
bezighoudt onder andere met de 
opwaardering van het dorpshart van 
Castricum. Tijdens de coronaperiode 
stokte de voortgang van de verschil-
lende nog lopende projecten, maar 
nu dit (laten we hopen) achter ons 
ligt en met de start van het nieuwe 
gemeentebestuur is Henks verwach-
ting dat met nieuw elan de draad 
weer zal worden opgepakt. Het 

succesvolle Smaakmakers Festival 
was in elk geval een goede start en 
zal ongetwijfeld in 2023 een vervolg 
krijgen, volgens Henk. Als resultaten 
die tot nu toe in het programma 
‘Versterking Winkel- en verblijfsge-
bieden’ zijn behaald, noemt hij:

- Parkeerrouting voor voertuigen die 
van buiten Castricum komen
- Borden voor wandelroutes
- Verplaatsen van �etsenrekken in het 
centrum, waardoor er meer plaats is 
gekomen voor terrasjes
- Plaatsen van oplaadpalen voor 
e-bikes op het Dorpsplein
- Opknappen Dorpsplein
- Opwaarderen Bakkerspleintje
- Weekmarkt in Bakkum (voorjaar en 
zomer)

Op mijn vraag naar vrijwilligerswerk 
in Castricum vertelt Henk dat hij in 
de loop der jaren heeft gefunctio-
neerd als voorzitter bestuur Stichting 
Katholiek Onderwijs, zitting heeft 
gehad in de technische commissie en 
het bestuur Vitesse’22, voorzitter was 
van de Raad van Toezicht van Tabijn 
en lid Raad van Toezicht van Forte. 
Op dit moment is hij nog (niet-
spelend) lid van Vitesse ’22 en lid van 
de Probusclub Croonenburgh.

Vakantie
,,Mijn favoriete vakantieland is Frank-
rijk (met stip op nummer 1). Mede 
omdat wij daar een huisje hebben, is 
dat meermalen per jaar ons reisdoel. 
Ook heel goede ervaring met vakan-
ties in ons eigen land, in Italië, Duits-
land, Denemarken en Portugal’’, aldus 
Henk.

Wensen voor Castricum?
,,De dorpskern nog aantrekkelijker en 
gezelliger maken voor verblijf en 
winkelen. Het probleem van het 
doorgaande verkeer oplossen. 
Voldoende woningen voor starters 
en sociale woningbouw. Een �jne 
samenleving met meer redelijkheid 
voor en meer acceptatie van noodza-
kelijke en mogelijke oplossingen 
voor problemen waar we als 
gemeenschap voor staan. Daarbij 
besef ik vaak, dat we in een schitte-
rende omgeving wonen en in een 
prachtig dorp. Daar ben ik dankbaar 
voor’’, sluit Henk af.

Snorfiets klapt tegen 
geparkeerde auto
Castricum - Een snor�ets is vorige 
week maandagavond aan de Voor-
weide tegen een geparkeerde auto 
geklapt. Iemand hoorde de klap en 
waarschuwde de politie. Agenten 
tro�en een persoon liggend op de 
grond aan, met de snor�ets ernaast. 
Ambulancemedewerkers hebben de 
persoon nagekeken en naar huis 
gebracht. Volgens de politie was de 
persoon zichtbaar onder invloed, 
maar omdat er geen getuigen waren, 
kon niet vastgesteld worden of er 
sprake was van een overtreding. De 
geparkeerde auto raakte licht 
beschadigd.

KORT
Spreek je raadslid
Castricum - GroenLinks organi-
seert vrijdag weer een editie van 
het ‘Spreek je raadslid’-
spreekuur op de weekmarkt. Dit 
keer is gemeenteraadslid Hannie 
Lutke Schipholt aanwezig. Zij zit 
van 11.00 tot 12.00 uur op het 
Bakkerspleintje om met inwo-
ners in gesprek te gaan over 
plaatselijke politieke kwesties. 
GroenLinks wil met dit initiatief 
de band tussen politiek en 
burgers versterken.

Projectkoor kerstliederen
Castricum - Op woensdag 21 
december om 20.00 uur organi-
seert De Witte Duif Castricum 
een concert in de dorpskerk aan 
het Kerkpad 1. Voor dit concert 
formeert De Witte Duif een 
projectkoor dat bekende en 
minder bekende Engelse en 
Nederlandstalige kerstliederen 
zal instuderen onder leiding van 
Marianne Beitler. Wilt u deel-
nemen in het projectkoor, dan 
bent u van harte welkom bij de 
repetities die vanaf 16 november 
elke woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur zullen plaatsvinden 
in de dorpskerk.

Pogingen tot inbraak
Castricum - Op dinsdag 1 november 
is diep in de nacht gepoogd in te 
breken bij een woning aan de 
Duinenboschweg. Tussen 02.19 en 
05.50 uur probeerde iemand de 
woning binnen te komen. Daarna 
heeft de vermoedelijke dader 
geslapen in de hondenkennel. Moge-
lijk is ook donderdag 3 november 
tussen 20.15 en 20.30 uur gepoogd 
in te breken in een woning aan de 
Hogeduin. De bewoners van deze 
woning waren op vakantie. Buren 
hoorden geluiden en zijn gaan 
kijken. Vermoedelijk is de dader daar-
door op de vlucht geslagen.

Bijna twee keer zo 
snel
Akersloot - Vorige week woensdag 
hield de politie weer een snelheids-
controle op de Geesterweg. In totaal 
passeerden 679 voertuigen het 
controlepunt. Ter plaatse mag maxi-
maal 50 kilometer per uur gereden 
worden. Bij 110 passanten werd een 
hogere snelheid gemeten. De hoogst 
gemeten snelheid was 97 kilometer 
per uur, bijna twee keer zo snel dus.

Bakkum - Op zondag 13 november 
speelt accordeonkwintet Vijfkwarts in 
restaurant De Oude Keuken. 
Verwacht geen bruiloften- en partij-
enmuziek; deze muzikanten brengen 
klassiek getinte werken, maar ook 
volksmuziek, �lmmuziek en natuur-
lijk de Argentijnse tango. 
Daarnaast brengt dit gezelschap een 
aantal eigentijdse, speciaal voor 
accordeon gecomponeerde stukken. 
Hiermee willen Christa Groeneveld, 
Gré ten Boekel, Jeroen Gijzen, Linda 
Wassenaar en Mariska Sas laten 

horen hoe veelzijdig accordeonmu-
ziek kan zijn. Na het optreden zult u 
dit zeker beamen. Het optreden 
begint om 15.00 uur en de toegang 
is gratis. 
Wel kunt u een bijdrage voor de 
muzikanten achterlaten als u van de 
muziek heeft genoten. 
Meer informatie over dit ensemble is 
op www.vijfkwarts.nl te vinden. 
Restaurant De Oude Keuken is geves-
tigd aan de Oude Parklaan 117. Kijk 
op www.deoudekeuken.net voor 
meer informatie.

Vijfkwarts bij De Oude Keuken

Castricum - Op donderdag 24 
november gaat Kids Voice na een 
coronapauze weer van start bij Toon-
beeld Geesterhage. Kids Voice is een 
koor waar kinderen van 9 tot 13 jaar, 
die gek zijn van zingen, samen met 
leeftijdsgenootjes aan het werk gaan. 
Nederlands- en Engelstalige 
nummers worden gezongen en 
natuurlijk treed je ook een paar keer 
per jaar op voor publiek. Naast het 
plezier van samen zingen (solo en 
meerstemmig) is er veel aandacht 

voor de basiszangtechniek en podi-
umpresentatie. Nieuw dit jaar is diri-
gent Marieke Zondervan. Marieke 
werkt al zo’n tien jaar in Castricum en 
omgeving als dirigent van verschil-
lende koren en heeft er veel zin in 
om Kids Voice te gaan leiden.Ga je 
meedoen? Meld je dan aan via www.
toonbeeld.tv en je bent op 24 
november van harte welkom van 
16.00 tot 17.00 uur. De kosten 
bedragen 81 euro voor het hele 
schooljaar.

Kids Voice na pauze weer terug 
bij Toonbeeld Geesterhage

Kinderen genieten van samen zingen bij Kids Voice. Foto: aangeleverd

De leden van accordeonkwintet Vijfkwarts. Foto: aangeleverd

Castricum - Een hartstilstand komt 
regelmatig voor. Thuis, op het werk, 
op straat of bij het sporten. Zelfs bij 
geoefende en getrainde sporters is 
de kans op een hartstilstand 
aanwezig. Direct hulp kunnen 
bieden, kan dan een leven redden. 
EHBO-vereniging Castricum start 
daarom een nieuwe cursus reani-
meren inclusief gebruik van de AED.
Tijdens deze cursus leer je een hart-
stilstand te herkennen, hoe een 
reanimatie wordt uitgevoerd en hoe 
je een AED daarbij kunt gebruiken. 
De AED is een apparaat waarmee op 
veilige wijze een stroomstoot kan 

worden toegediend. De overlevings-
kans van het slachto�er neemt hier-
door sterk toe. De cursus is op 
woensdag 16 november van 19.00 
tot 22.30 uur in het EHBO-leslokaal in 
cultureel centrum Geesterhage aan 
de Geesterduinweg 3 in Castricum en 
wordt gegeven door gecerti�ceerde 
trainers. Ook op woensdag 18 januari 
(19.00-22.30 uur) en zaterdag 15 april 
(09.00-12.30 uur) wordt deze cursus 
gegeven. Opgeven voor deze datums 
is nu ook al mogelijk. Kijk op www.
ehbocastricum.nl voor informatie 
over de kosten en om aan te melden 
voor deelname.

Cursus reanimatie met een AED

In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue 
passeren die op wat voor manier dan ook iets hebben bijgedragen aan het op 
de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaarheid, saamhorigheid 
en opwaarderen van de leefomgeving.

Castricum - Henk Ruijter is sinds het recente Castricums Smaakmakers 
Festival zeker een bekende persoonlijkheid in Castricum. Daarvoor was 
Henk op vele fronten actief en nu nog steeds als programmaleider van 
het gemeentelijke project ‘Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden’. 
Hendrikus Johannes Ruijter is afkomstig uit Hilversum, waar hij in 1946 
ter wereld kwam. Het moest tot 1969 duren voor hij Castricum opzocht 
en zich samen met intussen echtgenote Riet Boelens vestigde in het dorp. 
Samen werd dit echtpaar een gezin met één dochter en twee zoons en 
ook nog acht kleinkinderen waarvan zeven jongens en één meisje.

Wie is nu eigenlijk Henk Ruijter?

Foto: aangeleverd

Foto: Aart Tóth
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Bakkum - Het is 12,5 jaar geleden dat 
Annemieke Hoogeboom-Veldt 
startte met Wonderwijs, praktijk voor 
coaching en training van kinderen. 
Zelf afkomstig uit het onderwijs 
beseft ze hoe belangrijk het is dat 
kinderen voldoende kunnen spelen 
en bewegen. Die elementen vormen 
dan ook de basis voor haar aanpak, 
in combinatie met inhoudelijke 
ondersteuning, zodat de kinderen 
beter in hun vel komen te zitten. 
Annemieke verzorgt cursussen voor 
professionals en therapeuten, schrijft 
blogs en maakt podcasts waarin ze 
diverse thema’s uit haar vakgebied 
behandelt. ,,Ik kijk anders naar 
kinderen. Ik zoek de oorzaak van een 
probleem, in plaats van pleisters te 
plakken. Werkt iets niet? Dan doe ik 
iets anders!’’ Op 17 november 
verzorgt Annemieke een lezing voor 
ouders en leerkrachten. Kinderen 
kunnen op 10 december de �lm 
Binnenstebuiten bekijken, met 

emoties als thema. Aansluitend volgt 
een educatief deel, zodat de 
kinderen vorm kunnen geven aan 
hun emoties.
Kijk op www.wonderwijs-coaching.nl 
voor meer informatie.

Wonderwijs bestaat 12,5 jaar

Annemieke Hoogeboom-Veldt. Foto: 
Babette Welboren Fotogra�e

Vanaf half november zal het gehele 
team van Charon al op de nieuwe 
plek zitten. U kunt net als voorheen 
op kantoortijden te allen tijde 
binnenlopen, de deur blijft gewoon 
voor u open staan zoals u gewend 
bent. Daarbij zullen ook de maande-
lijkse inloopspreekuren op de maan-
dagochtend blijven plaatsvinden. In 
het nieuwe jaar zal de beneden-
ruimte verbouwd worden. De boven-
ruimte is uitsluitend bereikbaar via 
een trap. Voor de mensen die slecht 
ter been zijn betekent dit dat zij pas 
in het nieuwe jaar ontvangen 
kunnen worden in de beneden-

ruimte. Tot die tijd kunt u altijd een 
afspraak maken voor op de Slotweg 
of bij u thuis.

Het was altijd leuk om de etalage 
met elkaar te verzorgen en hier 
mensen te inspireren om over hun 
leven en hun afscheid na te denken. 
Totdat het huis aan de Slotweg 
verkocht is, blijft deze etalage 
behouden en zal het team van 
Charon Uitvaartbegeleiding u hier 
informeren over bewegingen binnen 
Charon of in de uitvaartwereld. Ook 
is het plan om in de ruimte lezingen 
of informatiedagen te organiseren. 

Charon Uitvaartbegeleiding 
kondigt verhuizing aan
Egmond - Charon Uitvaartbegeleiding gaat verhuizen. Het centraal 
gelegen pand aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef verruilt men voor 
een plek op het nabijgelegen industrieterrein: Lamoraalweg 56. Een plek 
waar behalve kantoorruimte en een spreekkamer ook een magazijn, 
verzorgruimte en een gekoelde ruimte komt. Zo is alles nabij en onder 
één dak.

De verhuizing zal volgende week een 
feit zijn. Foto: aangeleverd

Wilt u iets presenteren rondom 
sterven, rouwen of de uitvaart, laat 
het dan weten. Kijk op www.charon-
uitvaartbegeleiding.nl voor meer 
informatie of bel 24/7 naar 072 
5070477.

Door Henk de Reus

Ultra-distance cycling
Boye omschrijft de sport als volgt: 
,,Bij ultra-distance cycling, zoals de 
sport o�cieel heet, gaat het om 
afstanden van vierhonderd tot soms 
wel vierduizend kilometer in korte 
tijd, vaak in racevorm met een hoge 
mate van avontuur. Alles wat je 
nodig hebt, neem je mee op je �ets. 
Bij ultra�etsen gaat het vooral om 
verder, langer en hoger, het 
verleggen van fysieke en mentale 
grenzen. Onderweg geniet je van het 
landschap en de vrijkomende endor-
�ne, maar je vecht ook tegen de 
honger en slaap. 
Je stijgt boven jezelf uit en je 
verbaast je erover waar je als mens 
toe in staat bent.. Ik ervaar het als 
een uitlaatklep omdat je in het dage-
lijks leven vaak vele ballen in de lucht 
moet houden en deze sport dan een 
perfecte compensatie biedt.’’

Doel
Boye doet pas twee jaar aan wiel-
rennen maar wist al gauw dat hij een 
doel nodig had om naartoe te 
werken. Hierbij speelde de ziekte van 
zijn moeder ook een rol. Boye: ,,Ze 
werd tweeënhalf jaar geleden ziek. 
Ze had veel pijn en overleed een half 
jaar terug. Haar ziekte en haar over-
lijden maakten mij erg verdrietig. Ze 
was een krachtige vrouw met wie ik 

een sterke band had. Ik hoopte via 
deze sport een manier te vinden om 
met het verdriet te kunnen omgaan. 
Dit is gelukt, denk ik.’’

Training
,,Ik heb vorig jaar een 24-uurs race 
gedaan en dat smaakte naar meer. 
Vervolgens heb ik getraind voor een 
zesdaagse rit over de Schotse Hoog-
landen in mei. Dit ging erg goed en 
gaf mij vertrouwen voor het avon-
tuur in Italië.’’ Boye is een half jaar 
bezig geweest met de voorbereiding 
van de Two Volcano Sprint. ,,Ik 
trainde minimaal tien uur per week 
en deed vooral laag intensieve duur-
ritten. Het uiteindelijke doel was 
comfortabel te worden met oncom-
fortabel zijn als je langer dan tien uur 
op een �ets zit. Je leert dan wat pijn 
met je kan doen en hoe je hiermee 
kunt omgaan.’’

Two Volcano Sprint
Boye: ,,Bij de Two Volcano Sprint gaat 
het om een race met een vaste route 
over 1600 kilometer en 35.000 hoog-
temeters. Je �etst in zeven dagen van 
de Vesuvius bij Napels naar de Etna 
op Sicilië. Je rijdt gewoon op de 
openbare weg en bent 
zelfvoorzienend. 
Dat wil zeggen: er is geen assistentie 
beschikbaar van de organisatie en 
hulp van mededeelnemers, ook niet 
van vrienden of familie. Je staat er 

van start tot �nish helemaal alleen 
voor. Je mag alleen gebruik maken 
van wat voor iedereen beschikbaar is 
op de route zodat iedereen een 
gelijkwaardige race kan rijden. Je 
moet onderweg zelf je eten en de 
overnachting zien te regelen.’’

Goed doel
Boye vertelt dat hij zelf alles bekos-
tigt: het materiaal, de reis, de over-
nachtingen en het eten.

,,De Two Volcano Sprint is een non-
pro�t evenement dat ecoduurzaam-
heid promoot in Zuid-Italië. Sponsors 
betalen de organisatiekosten en het 
inschrijfgeld van de deelnemers gaat 
voor honderd procent naar een 
project, initiatief of dienst dat een 
positieve impact heeft op natuurbe-
houd, ecologische duurzaamheid of 
het klimaat. Daarnaast wordt de 
economische groei voor lokale 
gemeenschappen gestimuleerd.’’

Flink afzien
Om het doel te halen legde Boye 
gemiddeld 234 kilometer per dag af. 
,,Er waren dagen bij dat ik achttien 
uur op de �ets zat en slechts drie á 
vier uur per nacht sliep. Het aantal 
meters dat je tijdens de 1600 kilome-
ters lange tocht omhoog �etst is 
gelijk aan viermaal de Mount Everest. 
Ik herinner me dat het op de tweede 
dag twaalf uur lang regende. Toen ik 
er al achttien uur �etsen op had 
zitten hoorde ik dat er storm op 
komst was. Als een haas zocht ik een 
B&B, zo’n vijf kilometer vanaf de weg. 
Helaas bleek het dorpje op een 
heuvel te liggen. Het werd een klim-

Limmen - Boye Rijs (30) doet aan ultra-afstand �etsen, een nog redelijk 
onbekende sport. Enkele weken terug deed hij mee aan de Two Volcano 
Sprint in Italië, een rit van 1600 kilometer op de race�ets, die van de 
Vesuvius naar de Etna voert. Boye was een van de 35 deelnemers die de 
rit binnen de tijdslimiet van zeven dagen wist te voltooien.

Boye Rijs uit Limmen zoekt zijn 
grenzen op via ultra-distance cycling

Boye Rijs ziet het volbrengen van de Two Volcano Sprint als een overwinning op 
zichzelf. Foto: Henk de Reus

metje van zes procent. Eenmaal 
boven aangekomen keek de eigena-
resse mij gek aan toen ik zei dat ik al 
achttien uur onderweg was. Ze keek 
me nog gekker aan toen ik twee 
pizza’s wilde bestellen, een voor nu 
en een voor in de ochtend. 
Ze begreep me al helemaal niet meer 
toen ik zei dat ik van plan was zo 
rond 04.00 uur ‘s ochtends weer op 
de �ets te stappen.
Het is bij tijd en wijle �ink afzien. Er 
zijn momenten dat je door de pijn 
heen moet. Ik dacht dan aan mijn 
moeder die ook door haar pijn moest 
en dacht bij mezelf ‘Mam, jij kon het, 

dus ik kan het ook’. Het gaf mij de 
kracht om verder te gaan.’’

Aankomst
Van de zestig deelnemers reden er 
vijfendertig de race binnen de tijdsli-
miet van zeven dagen uit. Boye 
behoorde tot de laatste groep en 
werd uiteindelijk achttiende. 
Een fantastisch resultaat. Boye: ,,Ik 
kijk met veel voldoening op mijn 
prestatie terug en zie het als een 
overwinning op mezelf. 
Het is jammer dat mijn moeder dit 
niet meer kon meemaken. Wat zou ze 
trots op mij zijn geweest.’’

Cafe Galata vertelt de opzienbarende 
en ontroerende verhalen van de 
vrouwen met verschillende culturele 
herkomst (Turks, Grieks, Armeens, 

Sefardisch) in het Istanbul van de 
jaren 30. De voorstelling bestaat uit 
een aaneenschakeling van virtuoze 
instrumentale nummers, sketches en 

Cabaret Oriëntal in theater Koningsduyn
Castricum - In het programma ‘Café Galata’ trekt zangeres Meral met haar 
ensemble Tombaz een muzikale schatkist open met liedjes uit het rijke, 
culturele verleden van Istanbul. In deze Oriëntale cabaretmuziekvoor-
stelling worden sketches en verhalen afgewisseld met muziek en zang. 
Het publiek ervaart in theater Koningsduyn de sfeer van een ouderwetse 
nachtclub in het Istanbul van de jaren 30.

liedjes gezongen in de destijds in 
Istanbul door deze vrouwen 
gesproken originele talen. De teksten 
hebben een ondeugende ondertoon 
en gaan over liefdesgeschiedenissen 
en drank- en moord-escapades in de 
harem van de sultans.
Het ensemble Tombaz bestaat uit 
Turkse, Nederlandse, Griekse en 
Roemeense musici: Meral Ari (zang), 
Emirhan Tuga (klarinet), Stijn 

Schmeddes (viool), Gabriel Barbalau 
(contrabas), Takis Grammatikopolous 
(piano) en Alper Kekeç (percussie). 
De zes musici spelen al meer dan 
twintig jaar samen en hebben een 
geheel eigen sound ontwikkeld; een 

mix van westerse en oosterse muziek 
invloeden, net als in het multicultu-
rele Istanbul. De voorstelling is te 
zien op 20 november om 15.00 uur. 
Kijk op www.geesterhage.nl voor 
kaarten en overige informatie.
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THUISBATTERIJTWEE OP DRIE NEDERLANDERS 
VERWACHT THUISBATTERIJ TE KOPEN

Zolang de zogeheten salderingsrege-
ling nog van kracht is, geniet de thuis-
batterij nog maar weinig populari-
teit in Nederland. Deze regeling wordt 
naar verwachting de komende jaren 
afgebouwd. Met een thuisbatterij sla 
je overdag je zonnestroom op, zodat 
je er ‘s avonds van kunt koken en was-
sen. Uit het onderzoek van Zonneplan 
blijkt dat één op de drie ondervraag-
den met zonnepanelen verwacht bin-
nen vijf jaar ook een thuisaccu te be-
zitten. Voor Nederlanders zonder zon-
nepanelen is dit slechts 9 procent. Bo-
vendien is 42 procent van de onder-
vraagden zonder panelen überhaupt 
niet van plan in de toekomst een 
thuisaccu te kopen. Van de zonnepa-
nelenbezitters verwacht liefst 85 pro-
cent op den duur een thuisaccu aan te 
scha�en.

Terugverdientijd van vijf jaar
Wanneer straks de interesse in thuis-

accu’s zal toenemen, komt op dat mo-
ment ook de terugverdientijd om de 
hoek kijken. Je deelt dan de aanschaf-
prijs van de accu door de energie-
kosten die je er op jaarbasis mee be-
spaart. Uit het onderzoek van Zonne-
plan blijkt dat ongeveer één op de drie 
Nederlanders een terugverdientijd van 
maximaal vijf jaar acceptabel vindt. 28 
procent overweegt de thuisaccu ook 
als dit oploopt tot hooguit tien jaar. 
Bijna een derde van de ondervraagden 
geeft aan dit nog niet te weten.

Thuisaccu zonder zonnepanelen
Volgens Frank Breukelman van Zonne-
plan is een thuisaccu niet alleen weg-
gelegd voor Nederlanders met zonne-
panelen. Ook Nederlanders met een 
zogeheten dynamisch energiecon-
tract, met stroomprijzen die per uur 
verschillen, kunnen ervan profiteren. 
Hij legt het uit aan de hand van een 
voorbeeld met een thuisbatterij met 

Ruim twee derde van Nederland verwacht in de toekomst een thuisbatterij 
aan te scha�en. Bijna een vijfde wil dit binnen nu en vijf jaar doen. Belang-
rijke voorwaarde is dat zo’n accu wel binnen vijf jaar is terug te verdienen. 
Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan onder tweeduizend 
Nederlanders, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel In-
zicht. Vooralsnog zien vooral Nederlanders met zonnepanelen meerwaarde 
in de thuisaccu.

een opslagcapaciteit van 5 kilowatt-
uur (kWh) en een vermogen van 5 ki-
lowatt (kW). ,,Zo’n batterij kun je in 
een uur volledig op- of ontladen. Het 
verschil tussen het duurste uur ‘s och-
tends en ‘s avonds en het goedkoop-
ste uur ‘s middags en ‘s nachts was 
het afgelopen jaar gemiddeld 14,15 
cent. 
Met een batterij van 5 kWh kun je daar 
dagelijks dus gemiddeld 1,42 euro 
mee verdienen, door tijdens de goed-
kope uren te laden en tijdens de dure 
uren juist terug te leveren. Op jaarba-
sis levert je dat ruim 500 euro op’’, al-
dus Breukelman.

Vooralsnog te duur
Hoewel dat aantrekkelijk klinkt, valt de 
gewenste terugverdientijd van hoog-
uit vijf jaar er nog niet mee te reali-
seren. Thuisaccu’s kosten momenteel 
tussen de 600 en 1000 euro per kWh 
(dus 3000 tot 5000 euro voor een ac-
cu van 5 kWh). Om tot een terugver-
dientijd van vijf jaar te komen mag de-
ze batterij dus hooguit 2500 euro kos-
ten. “Of verschillen tussen goedkope 
en dure uren op een dag moeten nog 
groter worden. Die kans is erg groot 
naarmate er steeds meer hernieuwbare 
energiebronnen bijkomen”, sluit Breu-
kelman af.
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Het zijn bizarre tijden.
We gingen van een coronaperiode waarin we onze energie niet 
kwijt konden naar een energiecrisis waarbij we zo min mogelijk 
energie moeten en willen gebruiken om de rekening te kunnen 

betalen.

CALorie heeft 24 tips om energie te besparen op de website
www.calorieenergie.nl geplaatst. Ook hebben we meer 
energiecoaches ingezet voor de huiskamergesprekken. 
In die gesprekken bespreken we mogelijkheden om de 

energierekening omlaag te krijgen.

U kunt met de hulp van onze energiecoach het huiskamergesprek 
aanvragen. Ga naar www.calorieenergie.nl en meld u aan.

U kunt tussen 13.00 en 15.00 uur terecht in Dorpshuis de 
Kern en daar ontvangt u van onze energiecoach een grati s 
informati ekit met ti ps en informati e om nog deze winter 

energie te besparen of uw rekening betaalbaar te houden. 
Voor uzelf en uw vrienden, buren en familie. Haal inspirati e 

op om iets te doen voordat de winter invalt! 

Samen de winter door
Zaterdag 19 november vindt de nationale start plaats 
van de actie ‘samen de winter door’ CALorie doet mee. 

HET KLIMAAT(BOEK) STAAT 
BOVENAAN BIJ LAAN

Hans Laan: ,,Wat we kunnen doen om 
het klimaat te helpen, doen we al. We 
scheiden het afval goed, we hebben 
een Nederlandse groene energieleve-
rancier en we schakelen apparaten die 
veel stroom vragen op tijd uit. Ik hoop 
dat er snel een groene waterstofpro-
ductie op gang komt en ik geloof dat 
de techniek onze proble-
men ook weer kan gaan 
oplossen. Zo denk ik over 
de mogelijkheden om 
zout water op mondia-
le schaal in zoet water om 
te zetten, waardoor het 
mogelijk wordt om he-
le woestijnen weer te be-
bossen. Ik ben benieuwd 
of dit idee ook in het Kli-
maatboek staat!’’

Het Klimaatboek toont 
glashelder hoe de ve-
le crises op onze planeet 
met elkaar samenhangen 
en vertelt de onverbloem-
de waarheid over hoe en 
waarom onze wereld ver-
andert. Greta Thunberg 
vroeg meer dan honderd 
vooraanstaande weten-
schappers, leiders, acti-
visten en publicisten om 
hun kennis met ons te de-
len. Van smeltende ijskap-
pen tot inheemse soeve-
reiniteit, van fast fashion 
tot de toekomst van on-
ze voedselvoorziening en 
de bredere duurzaam-
heidscrisis: hun bevin-

dingen zijn verwoord in overtuigen-
de bijdragen over verandering, actie 
en veerkracht. Daarnaast deelt Greta 
haar eigen verhalen over haar leerpro-
ces – de protestacties en het blootleg-
gen van greenwashing – en onthult ze 
hoezeer we in het ongewisse zijn ge-
laten.

Boven op het dak van boekhandel Laan liggen meer dan twintig zonnepane-
len. In het plafond hangen LED-verlichtingsarmaturen en boven op de plank 
ligt het Klimaatboek van Greta Thunberg. Zij zegt: ,,Zodra iedereen het hele 
plaatje kent, kunnen we in actie komen.’’

HEEFT U DE ENERGIETOESLAG AL 
AANGEVRAAGD? DOE HET SNEL!

De energietoeslag is er voor mensen 
die een laag inkomen hebben. Bijvoor-
beeld mensen met een bijstandsuitke-
ring of alleen AOW. Zij krijgen de ener-
gietoeslag automatisch. Geldt dat voor 
u? Dan hoeft u dus niets te doen. Ga 
wel na of u de toeslag heeft ontvangen. 
Maar ook als u betaald werk hebt, kunt 
u een laag inkomen hebben. Is dat het 
geval? Vraag dan nog dit jaar de ener-
gietoeslag zélf aan bij uw gemeente. 
Maar wat is een laag inkomen? Voor al-
leenstaanden tussen 21 en 65 jaar is dat 
ongeveer € 1.300 per maand. Voor sa-
menwonenden of gehuwden tussen 21 
en 65 jaar ongeveer € 1.900 per maand. 
Voor gepensioneerden zijn de bedra-
gen iets hoger. Ongeveer € 1.450 voor 
alleenstaanden en ongeveer € 1.970 
voor samenwonenden of gehuwden. 
Sommige gemeenten houden iets lage-
re of hogere bedragen aan. Op de web-
site van uw gemeente vindt u welke be-
dragen in uw gemeente gelden. In de 
meeste gemeenten kunt u de energie-
toeslag nog aanvragen tot eind 2022. 
Maar er zijn ook gemeenten die de lo-
ketten voor de aanvraag eerder slui-
ten. Vraag de toeslag daarom snel aan, 

als u dit nog niet gedaan hebt. De ener-
gietoeslag telt niet mee voor uw inko-
men. De toeslag heeft dus geen gevol-
gen voor uw uitkering. Dat is ook zo 
voor andere toeslagen en regelingen. 
Heeft u recht op de toeslag? Dan mag 
u de toeslag houden. Vraagt u de toe-
slag van € 1.300 daarom aan als u dit 
nog niet heeft gedaan. Voor sommige 
mensen is het aanvragen ingewikkeld. 
Lukt het u niet? Dan kunt u bij uw ge-
meente terecht. Maar wellicht kan ook 
een familielid, een vriend of iemand 
bij een buurtvereniging helpen. Kent u 
mensen die mogelijk recht hebben op 
de energietoeslag? Vraag hen dan of zij 
de energietoeslag al hebben gekregen 
of aangevraagd. En bied eventueel uw 
hulp aan bij de aanvraag.

Meer informatie?
Ga naar de website van uw gemeen-
te en zoek op energietoeslag. Bereken 
via www.berekenuwrecht.nibud.nl waar 
u recht op heeft. Heeft u geldzorgen? 
Kijk op www.geldfit.nl voor tips en in-
formatie. Heeft u nog vragen over de 
energietoeslag? Kijk op www.rijksover-
heid.nl en zoek op energietoeslag.

Veel mensen maken zich zorgen over hun energierekening. Voor huishou-
dens met een laag inkomen is er daarom de energietoeslag van € 1.300. 
Maar nog niet iedereen die hier recht op heeft, heeft dit bedrag al aange-
vraagd. Wat moet u doen om deze toeslag toch te krijgen? GOED VOOR HET MILIEU: OVERSTAPPEN 

NAAR EEN DUURZAME BANK

Op de eerste plaats is het zinvol om 
niet direct over te stappen, maar eerst 
te informeren welke stappen jouw bank 
al gezet heeft op weg naar duurzaam-
heid. Misschien is er al aan het be-
leid gesleuteld en is een overstap niet 
eens nodig om maatregelen af te dwin-
gen. Naarmate banken immers meer 
klanten verliezen, zullen ze vanzelf be-
ter hun best moeten gaan doen om de 
zaak te redden. Vorig jaar is onderzoek 
gedaan naar de klimaatplannen van de 
banken in ons land. Daaruit bleek dat er 
nog heel wat moet gebeuren voordat 
we kunnen spreken van een echt duur-
zaam beleid. Bij de Volksbank (de moe-
dermaatschappij van ASN, SNS en Re-
giobank) en Triodos zijn ze al het best 
op weg. ABN AMRO, ING en Rabo-
bank scoorden volgens het toen ge-

houden onderzoek minder goed. Moei-
lijk is het niet om over te stappen naar 
een andere bank. Je moet er wel reke-
ning mee houden dat je bankrekening-
nummer gaat veranderen. In je IBAN zit 
namelijk een code die gekoppeld is aan 
de bank. Ook kun je doorgaans niet zo-
maar je hypotheek bij een andere bank 
onderbrengen. Daar staat wel weer te-
genover dat uit onderzoek van de Con-
sumentenbond blijkt dat de duurza-
me banken ook de beste service verle-
nen. Zodra je een rekening bij een an-
dere bank geopend hebt, kun je over 
het algemeen gebruik maken van een 
overstapservice. Informeer ernaar bij je 
nieuwe bank! Op die manier worden al 
je automatische incasso’s voor je over-
gezet naar je nieuwe rekening. Het is 
natuurlijk los daarvan handig om zelf 

Als we denken dat ons spaargeld in gevaar komt, regelen we snel een rekening 
bij een andere bank en hevelen we ons kapitaal over. Maar als de hele planeet 
in gevaar komt, lijken we nog niet heel snel te willen handelen. Toch zijn in de 
afgelopen jaren diverse landgenoten overgestapt naar een andere bank vanuit 
milieuoogpunt. Maar hoe makkelijk is het eigenlijk om je centjes bij een bank 
onder te brengen die duurzaamheid hoger in het vaandel heeft staan?
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Kruijswijk Tweewielers
Kooiplein 14-16
1901 VW Castricum

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00u

Zaterdag 9.00-17.00u

Jouw fietsenwinkel in Castricum
met een duurzaam assortiment;

Uit voorraad leverbare
stadsfietsen, elektrische fietsen,

kinderfietsen, accessoires en onderdelen
Werkplaats voor reparaties en onderhoud

Verhuur van e-bikes, stadsfietsen, tandems,
(elektrische) bakfietsen, fietskarren, kinderzitjes

EBIKESE-BIKES
TEGENWOORDIG 
VAKER VERKOCHT 
DAN TRADITIONELE 
FIETSEN ZONDER ONDERSTEUNING

Aandachtspunten bij aanschaf
Wanneer je nog niet eerder een e-
bike hebt aangeschaft, is het verstan-
dig je eerst te verdiepen in de speci-
fieke aandachtspunten. Je hebt bij-
voorbeeld drie verschillende opties 
voor de positie van de elektromotor 
die voor de ondersteuning zorgt. Als 
die zich in het midden bevindt, voelt 
het fietsen het meest natuurlijk aan. 
Dankzij de krachtsensor wordt de 
motorkracht op je eigen trapkracht 
afgestemd. Hierdoor krijg je het ge-
voel meer kracht te hebben. Wanneer 
er sprake is van een motor bij het 
voorwiel, kan er sprake zijn van een 
zekere vertraging. Bovendien krijg je 
direct de maximale ondersteuning, 
ook als je maar heel licht op de pe-
dalen trapt. Dat is voor sommige fiet-

sers even wennen. Dit type e-bike is 
wel voordeliger in aanschaf. Andere 
aandachtspunten zijn de keuze voor 
een naaf- of derailleurversnelling. De 
naafversnelling is wat duurder in aan-
schaf, maar heeft minder onderhoud 
nodig. 

Wil je nog minder onderhoud, dan is 
een riemaandrijving te overwegen, 
maar houd daarbij wel rekening met 
een flink prijkaartje. Een belangrijk 
onderdeel van de e-bike is natuur-
lijk de accu. Ze zijn verkrijgbaar van-
af ongeveer 250 Wh tot 750 Wh ver-
mogen. Met een vermogen van onge-
veer 500 Wh kun je tussen de 50 en 
100 kilometer elektrisch fietsen, af-
hankelijk van de mate van ondersteu-
ning die je kiest.

De e-bike domineert inmiddels de verkoop van nieuwe fietsen in ons land. 
In 2021 was ongeveer 52 procent van alle nieuw verkochte fietsen een elek-
trisch ondersteund model. Het zal echter nog wel even duren voordat de e-
bike ook het straatbeeld geheel domineert, want er zijn natuurlijk nog mil-
joenen traditionele fietsen in omloop. Leuk weetje: Nederland telt meer fiet-
sen dan inwoners, want het totale aantal fietsen steeg dit jaar naar ongeveer 
23 miljoen.

Plastic zakjes
Veel winkels brengen al geld in re-
kening als je een plastic draag-
tasje wilt gebruiken. De volgen-
de stap is om ook de plastic zak-
jes voor het inpakken van groente 
of fruit links te laten liggen. Koop 
je een prei? Dan hoef je die niet 
in een plastic zakje te verpakken. 
Zorg ervoor dat je zelf bijvoor-
beeld een linnen tasje meeneemt 
voor groente en fruit.

Huishoudfolie
Veel mensen gebruiken huishoud-
folie voor het afdekken van etens-
waren. Vaak kun je die etenswa-
ren ook goed conserveren door ze 
in een afsluitbaar bewaarbakje te 
doen. Zo’n bakje spoel je na ge-
bruik weer schoon, zodat het klaar 
is voor het volgende gebruik.

Emmertje water
Als je gaat douchen, komt er in 

eerste instantie koud water uit de 
douchekop. Dit water kun je laten 
weglopen door de afvoer, maar je 
kunt het ook prima gebruiken om 
de planten mee te begieten. Vang 
het water dus op in een emmer-
tje en zit dit apart. Zodra het tijd 
is om de planten water te geven, 
weet je waar je het vinden kunt!

Losse thee
Drink je graag een kopje thee? Be-
denk dan eens hoe vaak je een 
leeg theezakje bij het afval gooit! 
Losse thee heeft minder impact 
op het milieu dan al die theezak-
jes. En als je dan toch bezig bent: 
kook niet meer water dan nodig is. 
Als je een halve liter water kookt 
voor één kopje thee, ben je veel 
langer bezig en verbruik je dus 
ook meer elektriciteit. Zonde!

Wegwerpproducten
Probeer jezelf aan te wennen om 

Duurzaam leven? Natuurlijk! Maar veel mensen weten niet zo goed 
hoe ze moeten beginnen. Ook leeft vaak de overtuiging dat een kleine 
actie geen e�ect heeft in het grotere geheel. Bedenk daarbij dat el-
ke oceaan bestaat uit druppels water. Hoe meer we zelf bijdragen, hoe 
sneller de kentering een feit is. Alle kleine beetjes maken samen een 
grote berg. Hieronder enkele simpele tips die je direct kunt toepassen.

    
VAN ISOLATIEGLAS

Wanneer je enkelvoudig of dubbel glas in je wo-
ning hebt, kun je dat het beste (laten) vervan-
gen door een variant die beter isoleert. Het iso-
lerend vermogen van glas wordt aangeduid met 
de U-waarde, maar wat is dat precies? Glas is 
dun en daardoor gevoelig voor kou van buiten-
af. Bij de oude enkelvoudige beglazing is dat ef-
fect het beste te zien. De kou van buiten koelt 
het raam zodanig af dat de warmte van binnen-
uit verdwijnt. Door temperatuurmetingen kun je 
vaststellen hoe snel een graad temperatuurver-
schil van de ene zijde van het glas naar de an-
dere wordt doorgegeven. Die waarde noemen 
we de warmtedoorgangscoë�ciënt of U-waar-
de. Hoe lager die U-waarde dus is, hoe beter het 
glas isoleert. Met dubbelglas werd jaren gele-
den al een stap in de goede richting gezet. Te-
genwoordig wordt dubbelglas eigenlijk al niet 
meer toegepast, omdat het inmiddels achter-
haald is. Waar enkelvoudig glas een U-waarde 
van 5,8 heeft, is dat bij dubbelglas 2,8 maar ook 
dat is niet optimaal. HR-glas heeft een U-waarde 
onder 2,0 en bij HR+-glas ligt de U-waarde tus-
sen 1,3 en 1,6. Dit type glas is eigenlijk ook dub-
belglas, maar dan met een speciaal gas tussen 
de twee glasplaten in plaats van gewone lucht. 
HR++-glas heeft een U-waarde van 1,1 maar het 
kan nog beter: HR+++-glas levert met een U-
waarde tussen 0,5 en 0,9 de hoogste energiebe-
sparing op. Let overigens ook op de keuze van 
het kozijn. Aluminium isoleert matig, hout al een 
stuk beter en kunststof nog veel beter.

ALLEDAAGSE TIPSHANDIGE ALLEDAAGSE TIPS VOOR 
EEN DUURZAAM LEVEN

wegwerpproducten te vermijden. 
Denk hierbij aan bekertjes bij een 
ko�eautomaat. Je gebruikt ze 
eenmalig en daarna verdwijnen ze 
in de afvalbak. Neem liever je ei-
gen mok mee! Iets dergelijks kan 
natuurlijk ook op andere plekken, 
met andere goederen.
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Zijn zonnepanelen nog een goed idee?

Ja! Zonnepanelen zijn nog steeds 
een kwalitatieve, duurzame 
investering. We vatten hieronder 
samen waarom we u  aanmoedigen 
om in zonnepanelen te investeren:

www.dsenergy.nl T (+31) 06 15413386 E info@dsenergy.nl

- Hoger rendement = snellere terugverdientijd
- Duurzaam
- Premies & subsidies
- Waardevermeerdering woning

Waarom DS Energy?

Eén merk, één geïntegreerd zonnestroomsysteem = 
zekerheid endaarnaast... de veiligste Solar 
totaaloplossing ter wereld.

Wij werken met een Nederlands zonnepanelen merk. 
Onze producten worden volledig in Nederland 
ontworpen en door controleurs op kwaliteit getest.

De opbrengst van onze systemen zijn verzekerd door
Stichting  kWh-Garantiefonds in samenwerking met ’s 
werelds grootste verzekeraar 
Lloyd’s of London.

Alles op voorraad. Wij werken alleen met 
gecertificeerde installateurs en systeem ligt binnen 3 
maanden op uw dak.

ENERGIELABELENERGIELABEL BIJ AANSCHAF 
WITGOED STEEDS BELANGRIJKER

Wie zich tot voor kort online oriënteer-
de op een nieuwe koelkast, vriezer of 
wasmachine filterde daarbij vooral op 
zaken als merk, prijs, type en afmetin-
gen. Maar met name voor vriezers en 
koelkasten geldt dat het energielabel 
momenteel een van de meest gebruik-
te filteropties is. Zo filtert bijna een 
op de vijf Nederlanders die een nieu-
we vriezer wil kopen op energielabel. 
Bovendien is het aantal Nederlanders 
dat speciale pagina’s over energiezui-
nige koelkasten bekijkt met meer dan 
350 procent toegenomen. Ook onder 
de wasmachinevergelijkers is een ster-
ke toename te zien in het aantal gebrui-
kers van het energielabelfilter: dat is 
bijna verdrievoudigd. Afgezet tegen het 
totale aantal vergelijkers blijft deze ca-
tegorie met 5,8 procent een stuk achter 
bij de koelkasten en vriezers. 

Online veel gezocht naar energielabels
De Nederlandse consument zocht de 

afgelopen maand online ook veel op 
termen als ‘energielabel’ in het alge-
meen, ‘koelkast energielabel’ of ‘koel-
vriescombinatie energielabel’, zo laat 
Google Trends zien. Marvin Grouw, 
productspecialist witgoed bij Slimster, 
vermoedt dat consumenten eerst op-
zoeken welke energielabels er precies 
zijn en wat de verschillen zijn, voor-
dat ze op vergelijkingssites of in web-
shops gaan filteren. ,,We zien bijvoor-
beeld dat veel van onze bezoekers di-
rect binnenkomen op een pagina over 
koelkasten met energielabel A. Voor-
heen zagen we vooral verkeer op pa-
gina’s als ‘koelkast tot 500 euro of ‘ 
beste koop’’, zo vertelt Grouw.

Besparen met beter energielabel
Hoewel de aanschafkosten van een 
apparaat met een beter energielabel 
in de regel hoger zijn dan die van een 
minder energiezuinige variant, verdien 
je deze momenteel steeds sneller te-

Nederlanders die online een nieuwe wasmachine, koelkast of vriezer zoeken, 
letten daarbij momenteel massaal op het energielabel. Waar een jaar gele-
den slechts een op de twintig vergelijkers op het energielabel filterde, is dat 
inmiddels ruim een op de zeven: een toename van 181 procent. Dat blijkt uit 
cijfers van Slimster, één van ‘s lands grootste witgoedvergelijkers. De nade-
rende invoering van een verbruiksplafond op energie lijkt de voornaamste 
reden te zijn.

rug. Zo kost een koelvriescombinatie 
met energielabel A bijvoorbeeld zo’n 
700 euro meer dan een vergelijkba-
re koelkast met label D, maar bespaart 
deze je wel ruim 70 euro per jaar. Bo-
vendien gaat een koelkast uit het ho-
gere segment tot wel twee keer langer 
mee dan een basismodel, waardoor de 
investering in een energiezuinige vari-
ant al gauw uit kan.

Energielabels aangepast
Er kan bij het vergelijken overigens 
verwarring ontstaan, want in 2021 
vond er een aanpassing plaats: waar 
voorheen energielabel A+++ de zui-

nigste keuze was en label D de minst 
zuinige, is dit inmiddels teruggebracht 
tot energielabel A tot en met G. Daar-
bij is afgesproken dat label A zoveel 
mogelijk ‘leeg’ blijft, om ruimte over 
te houden voor nieuwe, extreem zuini-
ge producten, zonder dat er weer met 
plusjes gewerkt hoeft te worden. Met 
andere woorden: in veel winkels is een 
koelkast met energielabel B momen-
teel de zuinigste optie, terwijl je bij 
vriezers zelfs met label C al met een 
energiezuinige vriezer te maken hebt. 
Wasmachines zijn daarentegen wel op 
grote schaal verkrijgbaar met energie-
label A.

NU INVESTEREN IN ZONNEPANELEN: 
VERSTANDIG OF NIET?

Voor de productie van zonnepane-
len zijn fossiele energie en vervuilen-
de materialen nodig en daarbij komt 
CO2 vrij. Maar na drie jaar hebben 
de panelen net zo veel energie be-
spaard als nodig was voor de produc-
tie. Aangezien ze minimaal vijfentwin-
tig jaar meegaan, zijn er dus tweeën-
twintig jaar milieuwinst!

De salderingsregeling van de over-
heid, waarmee je extra geld verdient 
door energie terug te leveren aan 
het net, is verlengd tot 2023. Van-
af 2023 tot 2031 wordt deze regeling 
langzaam afgebouwd. Als je nu zon-
nepanelen koopt, kunt je de kosten 
dus nog ruimschoots terugverdienen. 
Zelfs nadat deze regeling volledig is 
afgebouwd blijven zonnepanelen een 
goede investering.

De komende jaren gaan we veel meer 
betalen voor gas en elektriciteit. Vol-
gens een berekening van Vereniging 
Eigen Huis (VEH) stijgt de energiere-
kening volgend jaar gemiddeld met 
150 euro. Dit komt onder meer door 
de hogere belastingen op energie 
en de afbouw van gas uit Groningen. 
Door de stijgende prijzen is het ver-
standiger geworden wel zonnepane-
len te nemen.

De prijzen van zonnepanelen zullen 
nog wel een beetje dalen de komen-
de jaren. De verwachting is echter 
dat de sterkste daling al heeft plaats-
gevonden tussen 2011 en 2013. Het 
is dus niet rendabel om nog langer 
te wachten op verdere prijsdalingen. 
Het rendement dat je nu kunt verdie-
nen in die jaren door ze wel te nemen 
in simpelweg hoger.

De e�ciëntie van zonnepanelen 
neemt sterk toe, maar wachten op 
nieuwe panelen met een nog bete-
re opbrengst is niet zinvol. De gemid-
delde stijging van de opbrengst van 
zonnepanelen door kwaliteitsverbete-
ringen is slechts 0,3% per jaar.

Je verdient geld aan je zonnepane-
len. Het rendement staat gelijk aan 
een bankrente van zeven procent en 
gemiddeld heb je de panelen binnen 
vijf jaar terugverdiend. Bovendien 
verhoog je de waarde van je huis. Je 
krijgt namelijk een hoger energiela-
bel als je zonnepanelen hebt aange-
schaft. De koper hoeft immers de-
ze moeite en investering niet meer 
te doen en profiteert wel van lagere 
energiekosten.

Mede door de prijsdaling en een verhoogde kwaliteit, die resulteert in een 
hoger rendement, kunnen we stellen dat een investering in zonnepanelen 
slim is. De meeste leveranciers durven door de marktontwikkeling een ga-
rantie van tien jaar te geven. Ze wijzen erop dat de meeste zonnepanelen na 
vijfentwintig jaar nog 85 procent van de opbrengst uit de beginjaren geven. 
Jouw zonnepanelen kunnen dus nog veel langer mee!
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Castricum - Op dinsdag 22 
november vindt in OBS Juliana van 
Stolberg aan de Juliana van Stol-
bergstraat 3 het auticafé plaats. Het 
thema van deze bijeenkomst is 
‘Autisme, overlevingsstrategieën en 
camou�age’ en de spreker is erva-
ringsdeskundige Peter van Dijk. 
Hij vertelt over de overlevingsstrate-
gieën die hij gebruikt om met zijn 
beperking, die hij dagelijks ervaart, 
om te gaan. Daarna gaat Peter uitge-
breid in op camou�age. 
Waarom camou�eren volwassene 
met autisme, op welke manier doen 

ze dat en wat kunnen de gevolgen 
op langere termijn zijn? Veel mensen 
met autisme voelen zich niet veilig 
genoeg om te laten zien wie ze zijn 
en proberen hun autisme te 
camou�eren. 
Zelf heeft Peter op een gegeven 
moment de keuze gemaakt om dat 
veel minder te doen.  
De bijeenkomst begint om 20.00 uur 
(inloop 19.45 uur) en is ook online te 
volgen via ZOOM. 
Aanmelden via www.auticafekenne-
merland.nl/agenda kan tot 22 
november 2022 17.00 uur.

Auticafé Kennemerland: 
overlevingsstrategieën en camouflage

AGENDA
WOENSDAG 9 NOVEMBER

Whiskyproeverij van 19.00 tot 23.00 
uur bij grand-café Balu aan de Dorps-
straat 35a in Castricum. Acht verschil-
lende whisky’s te proeven. Inschrijven 
via info@cafebalu.nl en 06 11166278.

DONDERDAG 10 NOVEMBER
Bezinningswandeling door Protes-
tantse Kerk Castricum om 09.00 uur 
vanaf archeologiemuseum Huis van 
Hilde. Deelname is gratis. Aanmelden 
bij pastor Eveline Masetti (06 
10571560 / ec.masetti@gmail.com).

Lezing ‘Duiding van het Romeinse 
legioensfort van Valkenburg (ZH)’ 
door Wouter Vos om 20.00 uur in 
archeologiemuseum Huis van Hilde 
aan het Westerplein 6 in Castricum. 
Entreeprijs 7,50 (gratis met museum-
jaarkaart). Info op www.huisvanhilde.
nl

VRIJDAG 11 NOVEMBER
Spreekuur door gemeenteraadslid 
Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) 
van 11.00 tot 12.00 uur op het 
Bakkerspleintje in Castricum tijdens 
de weekmarkt. Vragen over alle 
plaatselijke politieke kwesties zijn 
welkom.

Workshop bollenmand maken door 
Groei & Bloei om 13.30 uur in de kas 
van Cees Louwe aan de Kapelweg 
70 in Limmen. Voor al het materiaal 
wordt gezorgd.  Aanmelden via 
https://midden-kennemerland.
groei.nl.

Komedie ‘Alle ballen op Bertha’ door 
toneelvereniging De Limmer Plan-
keniers om 14.00 uur (inloop 13.30 
uur) in Heeren van Limmen aan de 
Dusseldorperweg 103 in Limmen 
voor gasten van De Zonnebloem 
Limmen. Vervoer nodig? Bel Ria 
Hooijboer (072 5052235).

Lezing over muziek uit de zestiende 
eeuw door George Koopmans van 
15.00 tot 17.00 uur in het parochie-
centrum van de Sint-Pancratiuskerk 
aan de Dorpsstraat 113 in Castricum. 
Entreeprijs 5 euro inclusief ko�e/
thee. Aanmelden via info@rvkcas-
tricum.nl of via WhatsApp: 06 
81408112.

Sint-Maartenfeest om 17.00 uur in 
winkelcentrum Geesterduin. 
Kinderen zijn welkom bij de winke-
liers om iets lekkers op te halen. 
Foto: aangeleverd

Muziektheatervoorstelling ‘As it is in 
Heaven’ door Stichting De Witte Duif 
Castricum om 20.00 uur (inloop 
19.30 uur) in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Kaarten à 
10 euro via Angelie Graumans (0251 
826466 / amg.graumans@ziggo.nl). 
Foto: aangeleverd

Optreden The Poolman van 21.00 
tot 23.00 uur in jongerencentrum 
Storey Club aan het Wilhelminaplein 
1 in Akersloot. Toegang gratis.

ZATERDAG 12 NOVEMBER
Repair Café van 12.30 tot 15.30 uur 
in Bibliotheek Kennemerwaard aan 
de Geesterduinweg 1 in Castricum. 
Samen met vrijwilligers je kapotte 
spullen repareren. Tevens advies van 
CALorie en Transitie Castricum over 
duurzaamheid en deelauto’s. 
Toegang gratis, reparaties tegen 
materiaalkostenvergoeding plus 
vrijwillige bijdrage. Foto: 
aangeleverd

Intocht Sinterklaas en Pieten in 
Castricum. Rondrit door het dorp 
om 13.45 uur vanaf winkelcentrum 
Geesterduin. Aansluitend twee iden-
tieke shows om 15.00 en 16.30 uur 
in de Sint Pancratiuskerk aan de 

Dorpsstraat 113.

Muziekvoorstelling ‘Love Letters’ 
voor vrijwilligers om 19.45 uur in 
theater Koningsduyn aan de Gees-
terduinweg 32 in Castricum. 
Aanmelden via www.vrijwilligers-
bedankt.nl/gemeente/castricum/
muziektheater-love-letters-met-
helen-botman-en-peter-van-
vleuten. Foto: aangeleverd

Muziektheatervoorstelling ‘As it is in 
Heaven’, zie 11 november.

ZONDAG 13 NOVEMBER
Workshop ‘Dans vanuit je hart’ voor 
kinderen (4 t/m 12 jaar) met hun 
(groot)ouders van 09.30 tot 10.30 
uur in de gymzaal aan de Eerste 
Groenelaan 62 in Castricum. Deel-
name kost 6 euro per persoon. 
Aanmelden bij Margreet Rodenburg 
(rozequarts@hotmail.com) en info 
via www.margreetrodenburg.nl/
dans. Foto: Marcel Fraij

Workshop schapenvacht vilten van 
10.00 tot 17.00 uur bij Perspectief 
aan de Van Oldenbarneveldweg 37 
in Bakkum. Inschrijven via www.
perspectiefcastricum.nl.

Intocht Sinterklaas van 12.00 tot 
16.00 uur in Akersloot.

Intocht Sinterklaas om 14.00 uur in 
de haven van ’t Stet in Akersloot. 
Aansluitend Sinterklaasfeest 
omstreeks 15.00 uur in sportcen-
trum De Enterij aan de Middenweg 
3b in Limmen.

Mini-musical De Kleine Zeemeermin 
(3+) om 14.00 uur in theater 
Koningsduyn aan de Geester-

duinweg 3 in Castricum. Info via 
www.theaterkoningsduyn.nl.

Optreden Frysk Jeugd Fanfareorkest 
en Fanfareorkest Emergo om 14.30 
uur in het Jac. P. Thijsse College aan 
De Bloemen 65 in Castricum. 
Aanvang 14.30 uur, entreeprijs 5 
euro.

Optreden Hugo Koeman en Dick 
Tuninga van 14.30 tot 17.00 uur in 
Atelier Marina & Sabrina aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 in Bakkum. 
Toegang gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt gewaardeerd. Foto: 
aangeleverd

Optreden accordeonkwintet Vijf-
kwarts om 15.00 uur in restaurant 
De Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117 in Bakkum. Toegang 
gratis. Info op www.vijfkwarts.nl en 
www.deoudekeuken.net. Foto: 
aangeleverd

Optreden Janne Schra en The 
Rambles om 15.00 uur in de Cultuur-
koepel aan de Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo. Kaarten à 25 euro via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en aan 
de deur.

Muziektheatervoorstelling ‘As it is in 
Heaven’ door Stichting De Witte Duif 
Castricum om 16.00 uur (inloop 
15.30 uur) in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Kaarten à 
10 euro via Angelie Graumans (0251 
826466 / amg.graumans@ziggo.nl). 
Foto: aangeleverd

Hollandse avond van 17.00 tot 21.00 
uur bij grand café Balu aan de 
Dorpsstraat 35a in Castricum met 
een optreden van zanger Yves 
Berendse.

MAANDAG 14 NOVEMBER
Speelgoedruilmarkt om 19.00 uur in 
de Vrijeschool aan de Dokter van 
Nieveltweg 20 in Castricum. Tot 
19.30 uur speelgoed inleveren, 
vanaf 20.00 uur ander speelgoed 
uitzoeken en meenemen. Geen 
knu�els, dvd’s en cd’s. Info op Face-
book: ‘Swap Sint Ruilmarkt 
Castricum’.

WOENSDAG 16 NOVEMBER
Lezing over de gierzwaluw door 
Evert Pellenkoft op uitnodiging van 
Vogelwerkgroep Midden-Kenne-
merland om 20.00 uur in bezoekers-
centrum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 in Castricum. Entreeprijs 3 
euro (gratis voor leden VWMK).

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

Het atelier van schilderes Sabrina 
Tacci en fotograaf Marina Pronk aan 
de Van Oldenbarneveldweg 32 in 
Bakkum is elke vrijdag van 13.00 tot 
18.00 uur geopend voor publiek. 
Momenteel is hier de expositie ‘What 
if’ te zien. Op 12 en 13 november ook 
geopend van 13.00 tot 18.00 uur.

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

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

Castricum - Op woensdag 16 
november houdt Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland in samenwer-
king met PWN een lezing met 
beelden onder de titel ‘De wereld van 
de Gierzwaluw’. 

Evert Pellenkoft van de Vogelwerk-
groep Amsterdam verzorgt deze 
lezing om 20.00 uur in bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Johannisweg 2. 
De lezing is gratis voor leden van de 
vogelwerkgroep, niet leden betalen 3 

De wereld van de gierzwaluw euro. Er kunnen 114 mensen in de 
zaal.

Evert zoomt in op deze ene speci-
�eke soort: de gierzwaluw. Als gier-
zwaluwkenner weet Evert veel over 
deze soort, die elk jaar rond 
Koningsdag arriveert. 
Zo hebben gierzwaluwen een uitzon-
derlijk gezichtsvermogen, waardoor 
ze op zo’n unieke manier kunnen 
overleven en door de wereld 
navigeren. 
Met meer kennis van zijn oog en 
andere zintuigen krijg je inzicht in de 
wereld van de gierzwaluw en ga je ze 
met een nieuw gevoel van verwon-
dering en respect bekijken. 

Het vogelperspectief, ‘A bird’s eye 
view’ krijgt zo een hele andere bete-
kenis. Dit en tal van andere bijzon-
derheden over de gierzwaluw komen 
aan bod in zijn lezing.

In mei 2022 heeft hij een kortere 
lezing gegeven over dit onderwerp 
op het Internationaal gierzwaluw 
symposium in Segovia, Spanje. 
Hij kreeg enthousiaste reacties.

Gierzwaluw met dikke krop keert terug naar het nest in de Oranjekerk in de 
Amsterdamse Pijp. Foto: Frans Lemmens WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Help met uw organisatie 
mee armoede in 

Nederland te bestrijden!
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Castricum - Het kinderfeest Sint-
Maarten kon bij winkelcentrum 
Geesterduin de afgelopen twee jaar 
niet gevierd worden. Aangezien er 
momenteel geen beperkende maat-
regelen gelden, kan het dit jaar 
gelukkig wel doorgaan. Vóór het 
coronatijdperk werd Sint-Maarten al 
jaren groots gevierd in Geesterduin. 
Jaarlijks gingen tot ieders plezier 
honderden kinderen samen met de 
ouders langs de ruim vijftig winkels 
in het winkelcentrum. 
De afgelopen twee jaar kon het 
vanwege de coronapandemie niet 
doorgaan, maar dit jaar staan de 
winkels op vrijdag 11 november weer 
te popelen om de vele kinderen gast-
vrij te ontvangen en ze te trakteren 
op iets lekkers. De kinderen zijn 
welkom vanaf 17.00 uur. Namens alle 
winkels in winkelcentrum Geester-
duin wensen wij alle kinderen een 
�jne Sint-Maarten! Castricum - Ook in woonzorgcen-

trum De Santmark werd vorige week 
Halloween gevierd. Het feest komt 
niet oorspronkelijk uit Amerika, zoals 
veel mensen denken. Ierse en 
Schotse immigranten namen deze 
tradities mee. 
Men zegt dat pompoenen met enge 
gezichten gebruikt werden om de 
geesten te verjagen. Net als zoals de 
andere tradities, bleef de pompoen 

een symbool voor Halloween zoals 
wij het nu kennen. Voor de bewoners 
van De Santmark begon het feest 
met ko�e en cakejes, waarop afbeel-
dingen stonden die met Halloween 
te maken hebben. Daarna gingen de 
bewoners zich verkleden en leuke 
dingen knutselen. 
Er kwamen mooie verhalen los. Al 
met al een mooie ochtend met veel 
gezelligheid.

Het werd griezelig gezellig in De Santmark. Foto: aangeleverd

Limmen - Vrijdagavond was de sfeer 
in Heeren van Limmen tijdens de 
jaarlijkse veiling voor kerk en jeugd 
weer als vanouds. 
Veel kopers, mooie kavels, gezellig-
heid alom. Er werden ruim 240 kavels 
geveild. De twee veilingmeesters 
waren Erik Jaap Kroone en Frank 
Mous. Zij deden dat, als altijd, met 
verve. Er werd ook afscheid genomen 
van mensen uit de ‘oude’ organisatie 
en er was een korte herdenking voor 

de vorige week overleden veiling-
meester Nico Beentjes. De prijzen 
waren ronduit best te noemen, 
waarbij het altijd opvalt dat ‘eten en 
drinken’ en evenementen voor 
groepen zeer populair zijn. Voor 
Pastor Mike Nagtegaal was dit de 
eerste keer dat hij een veiling 
meemaakte. Hij was enthousiast en 
zeer verheugd met de mooie 
opbrengst van 36.620 euro, iets meer 
dan de laatste fysieke veiling in 2019.

Waarin een kleine, hechte 
gemeenschap groot kan zijn

Het FJFO is opgericht in 1997 en 
bestaat uit ongeveer veertig leden, in 
leeftijd variërend tussen 13 en 24 
jaar. Het orkest staat sinds 1999 
onder de energieke leiding van diri-

gent Syde van de Ploeg. Onder zijn 
leiding zal het FJFO een gevarieerd 
programma brengen, van het inge-
togen Morricone’s Melody tot het 
overbekende MacArthur Park. 

Frysk Jeugd Fanfareorkest (FJFO) 
Castricum - Zondag 13 november ontvangt het fanfareorkest van 
muziekvereniging Emergo het Frysk Jeugd Fanfareorkest (FJFO). Samen 
geven de twee orkesten een concert in het Jac. P. Thijsse College aan De 
Bloemen 65. De aanvang is om 14.30 uur en de toegangsprijs bedraagt 5 
euro.

Het Frysk Jeugd Fanfareorkest is het enige jeugdfanfare-orkest in Friesland en bestaat dit jaar vijfentwintig jaar.

Emergo speelt de werken die het 
orkest op 27 november in Veldhoven 
zal spelen tijdens het concours in 
Veldhoven. 
Dit zijn Godspeed, Concerto nr. 10 en 
Knocking at Heaven’s Gate. Met dit 
programma hopen de leden 
opnieuw hun veelzijdigheid te 
kunnen bewijzen voor de juryleden. 
Castricum krijgt zondag alvast een 
voorproe�e.

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 sportman  6 kerkbewaarder  12 militaire overval  
13 brandstof  15 enigma  18 zeuren  20 informatie-technologie  
21 roofdier  23 met name  24 ieder  25 voertuig  26 maand  
27 zangnoot  29 ad interim  30 titel  32 laatstgenoemde  33 
omslagrok  36 eiergerecht  39 strafwerktuig  40 ontkenning  41 
goor  44 aantekenboek  47 pers. vnw.  48 namelijk  49 zangnoot  
50 motorschip  52 Ierse verzetsgroep  53 vervoermiddel  55 
ijdeltuit  56 slee  58 moeder-overste  60 blijkens de akten  
61 suikersiroop  64 ingetogen  67 heilige stier  68 plan  69 
elfenkoning  70 handelend optreden.

Verticaal: 2 brandgang  3 bergplaats  4 vordering  5 ridder  7 
insect  8 bladgroente  9 broodsoort  10 water in Utrecht  11 
epistel  14 intiem  16 kaartenboek  17 soepel  18 tweestrijd  19 
muggenlarve  22 vogelproduct  28 test  31 geul  34 behoeftig  
35 ijzerhoudende grond  37 een zekere  38 plechtige gelofte  
41 tuinkamer  42 inning  43 aardbol  44 dierentuin  45 grappig  
46 beroemd vioolbouwer  47 pl. in Amerika  51 oefentijd  54 of 
dergelijke  57 snuiftabak  59 riv. in Noord-Brabant  62 werkplaats 
(afk.)  63 Engelse titel  65 pl. in Gelderland  66 honingdrank.

Het blijft vooralsnog relatief zacht 
weer, maar op de koude periode 
daarna kun je maar beter goed 
voorbereid zijn. Met deze fraaie 
handschoenen van Label White aan 
het Bakkerspleintje 78 (naast Aldi) 
zul je geen last hebben van koude 
handen! Je kunt hier overigens je 
complete out�t voor de komende 
winter bij elkaar shoppen, inclusief 
leuke accessoires zoals petten, hoedjes 
en tassen. Wij verloten deze week een 
paar handschoenen naar keuze uit 
de collectie van Label White onder de 
inzenders van de juiste oplossing van 
onze puzzel. Foto: aangeleverd

Mail de oplossing voor 
maandag 14 november naar 
puzzelcastricummer.nl

Oplossing

6 1 3  65 48 18 19 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68

69 70

Eindelijk weer Sint-Maarten bij 
winkelcentrum Geesterduin

Sint-Maarten in winkelcentrum Geesterduin: een feest voor de kinderen. Foto: 
aangeleverd

Gezellig Halloweenfeest voor 
bewoners De Santmark
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Door Henk de Reus

Dik Trom
Sinds Dirk op vierjarige leeftijd in de 
bioscoop Dik Trom zag werd hij 

gegrepen door de magie van �lm. Dit 
is altijd zo gebleven. Als autodidact 
begon hij als assistent op kleine �lm-
sets. Later is hij zelf kleine producties 
gaan maken totdat hij uiteindelijk 

voor zichzelf begon. Hij maakte 
muziekvideo’s voor onder andere 
Typhoon en werkte mee aan �lm- en 
televisieproducties. Dit is zijn eerste 
grote �lm.

Dirk: ,,Ik heb tien jaar lang als free-
lancer allerlei mogelijke klussen 
gedaan. Van televisie tot bedrijfs-
�lms. Heel spannend en divers en 
een geweldige kans om van alles 
mee te maken. Sinds een jaar of twee 

Castricum - Dirk Besteman (40) is regisseur en evenals zijn co-regisseur 
Davied Eliasar al jaren een fervent bewonderaar van de Citroën SM, in de 
jaren ’70 het topmodel van de Franse �rma Citroën. Hun enthousiasme 
bleek zo groot dat zij besloten hierover samen een documentaire met de 
naam ‘Project S’ te maken. Het werd een hommage aan deze bijzondere 
auto.

Castricummer zet liefde voor auto om 
in prachtige documentaire ‘Project S’

ben ik in vaste dienst bij de audiovi-
suele afdeling van de Vrije Universi-
teit in Amsterdam waar ik onder 
andere �lms voor het onderwijs 
maak.’’

Idee
Dirk vertelt hoe hij op het idee kwam 
om de documentaire te maken. ,,Mijn 
co-regisseur Davied Eliasar en ik 
kennen elkaar uit de tijd dat we 
beiden assistent waren op een 
�lmset. In die periode hadden we het 
vaak over de Citroën SM waarvan we 
allebei fan waren. De auto is 
ontworpen door een als architect 
geschoolde artistieke �losoof. De �lm 
gaat over een industrieel kunstwerk 
dat levens heeft veranderd en 
duizenden mensen heeft geraakt. 
Het is een zoektocht naar het geheim 
van tijdloos design en de grote 
invloed die een goed ontworpen 
object kan hebben op haar 
gebruikers.’’

Voor Dirk en Davied is het de mooiste 
Citroën die ooit is gemaakt. Dirk: 
,,Mooi ontworpen, een bijzondere 
Maserati motor en buitengewoon 
comfortabel. Zowel Davied als ik 
zullen nooit het moment vergeten 
dat we er voor het eerst een zagen. 
Dit geldt trouwens ook voor veel 
andere liefhebbers en dat is dan ook 
een element in onze �lm.’’

Hele klus
Dirk en zijn collega zijn zeven jaar 
met het project bezig geweest. Ze 
moesten vertrouwen winnen, budget 

verzamelen, veel puzzelen met alle 
beelden die zij schoten en perso-
nages voor de �lm vinden die een 
band met de auto hebben. In de �lm 
spreken ze met talkshowhost Jay 
Leno, de ontwerper Robert Opron en 
de geboren en getogen Castri-
cummer Jan Paul Klijntunte die de 
originele Citroën van Leaonid 
Brezjnev in zijn bezit heeft. Ook is er 
uniek archiefmateriaal van een van 
de beroemdste SM rijders, Johan 
Cruij�.

Doelgroep
Dirk: ,,De �lm is bedoeld voor alle 
leeftijden en we hebben er altijd 
nadrukkelijk naar gestreefd om een 
�lm te maken die ook voor niet 
autoliefhebbers boeiend is. Het gaat 
dan ook over de kracht van een 
prachtig design en de invloed 
daarvan op haar gebruikers. Een 
prachtige, in een hoop opzichten 
nog steeds niet overtro�en auto. 
Verder komen er ook veel bijzondere 
vrouwen in de �lm voor, waaronder 
Marléne Wolgensinger-Cotton die 
directrice was van de rally afdeling 
van Citroën in de jaren 70 en Sylvia 
Hathaway die met een SM een record 
brak door sneller te gaan dan 333 
k/m per uur en dat moment nog 
steeds als levensbepalend ziet.’’
De première van Project S vindt 
plaats op zondag 13 november om 
20.00 uur in Theater Mascini aan de 
Zeedijk 24a in Amsterdam en is 
inmiddels uitverkocht. Ga naar www.
projects�lm.com voor meer 
informatie.

Dirk Besteman is fervent bewonderaar van de Citroën SM. Foto: Henk de Reus

U koopt de mooiste sieraden en 
horloges van de vertrouwde hoge 
kwaliteit van Peek Juwelier nu met 
kortingen tot maar liefst zeventig 
procent. 
Denk aan merken als Seiko, Pulsar, 
Jacob Jensen, Trollbeads, Rabinovich, 
Zinzi en gouden en zilveren sieraden 
uit de huiscollectie. 

Bent u toe aan een volgende stap 
in uw relatie? 
Dan is dit wellicht het juiste moment 
om de stap te wagen, want er zijn 
ook aanzoekringen met kortingen tot 
vijftig procent en trouwringen met 
dertig procent korting. 
Betalen met oud goud is mogelijk. 

U bent van harte welkom om te pro�-
teren van deze mooie aanbiedingen. 
Kom ook een kijkje nemen en verras 
uzelf of een dierbare met iets moois.

Verleidelijke kortingen tot zeventig 
procent bij Peek Juwelier
Heiloo - Juwelier Peek haalt de bezem door de voorraad. Iets moois 
kopen voor uzelf of een prachtig cadeau voor uw dierbaren is nu heel 
aantrekkelijk. Ook Sint-Nicolaas en de Kerstman worden hier blij van!

Peek Juwelier is gevestigd aan het Stationsplein 96 in Heiloo. Foto: aangeleverd

Foto: aangeleverd

Castricum - Honderden bezorgde 
burgers kwamen vorige week bij 
elkaar om Schiphol en luchtvaartbe-
drijven aan te spreken op hun 
uitstoot, die zorgt voor stikstofpro-
blemen, klimaatverandering en 
gezondheidsklachten. 

Vanuit onze gemeente waren 
mensen aanwezig van onder andere 
Transitie Castricum en hun bomen-
groep, Reclame Fossielvrij, Exctinc-
tion Rebellion en klimaatburge-
meester Theo Versteegen.

Castricummers bij protest tegen 
vervuiling Schiphol

Castricum aan Zee - Eind 
vorige week waren het fraaie 
luchten die zich showden 
boven zee. 
Met de kille harde wind waren 
er daarentegen weinig 
strandgangers. 
Maar de weinigen die er 
waren, veelal gewapend met 
camera, wisten de omstandig-
heden te waarderen. 
Het leverde rustieke plaatjes 
en mooie vergezichten op. 
Foto: Bert Westendorp

Mooie vergezichten

Een motie van D66 werd ingediend 
om het college te bewegen meer uit 
de toeristenbelasting te halen en 
daar de genoemde aspecten bij te 
betrekken. ‘Om de vele ambities op 
het gebied van wonen, duurzaam-
heid en het sociaal domein daadwer-
kelijk te kunnen realiseren, is een 
gezonde �nanciële basis nodig. De 
fractie van D66 vindt het tegen die 
achtergrond niet goed te begrijpen 

dat aan de opbrengstenkant van het 
begrotingsbeeld niet het onderste 
uit de kan gehaald wordt’. 
Donderdag 10 november wordt er 
gestemd over de motie. Volgens de 
partij heeft een verhoging geen 
invloed op het toerisme in de 
gemeente. 
‘Uit onderzoek blijkt dat er geen 
toerist wegblijft vanwege het 
belastingtarief’.

D66 pleit voor verhoging 
toeristenbelasting
Castricum - Als het aan D66 ligt, gaat de toeristenbelasting omhoog. 
Daarvoor pleitte de partij tijdens de Algemene Beschouwingen vorige 
week. ‘In vergelijking met andere toeristische kustgemeenten, zoals 
Bergen en Zandvoort, hanteert Castricum een zeer laag tarief’.
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Pijnlijke slotfase: FC Castricum 
laat ADO ’20 ontsnappen

Door PR-commissie FC Castricum

Tegen ADO ’20 schoot de ploeg van 
Ralph Blom en Felix Aerts sterk uit de 
startblokken. In de 12e minuut 
begon les 1, genaamd counteren 
voor gevorderden. Met een subtiele 
steekpass lanceerde Joris Peijs Shane 
Jansen, die met een beheerste 
schuiver 1-0 aantekende. De counter 
ging zo snel als een pitstop van Max 
Verstappen. Terwijl Lars Beukers het 
doel van FC Castricum schoon hield, 
kreeg Joris Peijs de grootste kans om 

de wedstrijd te beslissen. ‘JP’ stuitte 
op doelman Van der Meer. ,,Als je zelf 
niet scoort, scoort je tegenstander’’, 
zo luidt een ongeschreven voet-
balwet. Elario Zweet, topschutter van 
FC Castricum, had nog maar net zijn 
rentree gemaakt toen bij de bezoe-
kers in de 57e minuut Jan Welboren 
pro�teerde van een grove verdedi-
gingsfout. Even later ramde Tomas 
Duyn de bal in de linkerbovenhoek: 
1-2. Welgeteld vijf grote kansen 
kreeg FC Castricum daarna, maar het 
mocht niet baten. Dat deed pijn.

Castricum - Als een vloedgolf spoelde het onbegrip in het afgelopen 
weekeinde over sportpark Noord-End. Anderhalf uur lang je tegen-
stander opjagen en dan met lege handen naar huis. Dat overkwam FC 
Castricum, dat al voor rust de trekker had moeten overhalen. Die inschat-
tingsfout leverde een 1-2 nederlaag op tegen ADO ’20. Kostbaar, pijnlijk 
en onnodig, zo luidden de eerste reacties na a�oop.

Door Willem Koot, vv Limmen

De eerste helft was het Limmen dat 
er een sprankelende wedstrijd van 
maakte. De doelpunten van Stan 
Donker (kopbal) en Nino Peemen 
brachten Limmen op een 0-2-voor-
sprong, waar het wel 0-5 had kunnen 
staan. Mooie kansen uit schitterende 
aanvallen werden om zeep 
geholpen. Limmen speelde Koedijk 
compleet van de mat. Een slippertje 
van doelman Glorie bracht Koedijk 
weer enigszins in het zadel, zodat 
men de rust met 1-2 in ging. Na rust 
een aanvallender Koedijk dat de 
gelijkmaker rook. Maar Nino Peemen 
schoot alle hoop aan diggelen. Uit 

een wervelende actie van Jacco de 
Jong kreeg hij de bal, die hij hard in 
schoot. Toch kwam Koedijk op 2-3 
doordat de scheidsrechter (terecht) 
liet doorspelen terwijl de assistent 
voor buitenspel vlagde. Stan Donker 
maakte aan alle illusies een einde. Na 
goed voorbereidend werk van 
invaller Mike Schouten en uitblinker 
Nino Peemen moet je Stan geen kans 
geven. Eenvoudig maakte hij de 2-4. 
Door deze verdiende overwinning 
komt Limmen nu alleen aan de 
leiding. Komende zondag naar Waar-
land om het tegen Conzelo op te 
nemen. Koud of regen? Sjaal om en 
de juiste paraplu mee om de mannen 
aan te moedigen. We zien jullie!

Limmen pakt koppositie na 
overwinning op Koedijk
Limmen - Op een goed bespeelbaar wetraveld in Koedijk, waar het onop-
houdelijk regende, maakte Limmen zondag korte metten met Koedijk. 
Het talrijk op gekomen Limmenpubliek omzoomde met mooie (te weinig) 
oranje-witte paraplu’s het veld, daar er geen onderdak (tribune) 
aanwezig was. Doordat het een mooie wedstrijd was bleef het publiek tot 
het laatste �uitsignaal van arbiter Smit.

Mika Miettinen in duel. Foto: Harm Bongers

Peijs en Zweet in stelling. Foto: Sandy Klaver

Akersloot - Mountainbiker Ron 
Boendermaker uit Egmond aan Zee 
heeft op fraaie wijze de wekelijkse 
donderdagavondwedstrijd om de 
OIT Mountainbike Cup gewonnen. 
De omstandigheden qua weer waren 
op sportpark De Cloppenburch bar 
en boos met harde wind en regen, 
maar op een perfect van bladeren 
ontdaan parcours. Als een raket was, 

zoals gewoonlijk, Ron Boendermaker 
uit de start weg, de rest niet hele-
maal geschrokken achterlatend. 
Vincent Beentjes wist de schade nog 
enigszins te beperken, maar moest 
per ronde toch seconden toegeven. 
In de eerste zeven ronden liep het 
verschil op tot zestig seconden. Koen 
Konst mocht zich verheugen op een 
zekere derde plaats, waarmee hij 

Ron Boendermaker waterproof 
naar overwinning in Akersloot

Castricum - Enthousiast aan het 
padellen of zin om hiermee te 
beginnen? Wil jij het op nemen tegen 
dorpsgenoten? Schrijf je dan nu in 
voor de Castricumse Padel Compe-
titie die binnenkort van start gaat. 
Inschrijving geschiedt per team van 

twee spelers. De poule-indeling 
wordt vervolgens gemaakt op niveau 
(beginner tot en met gevorderd). 
Nadat de poule-indeling is gepubli-
ceerd kunnen de deelnemers hun 
wedstrijden zelf inplannen op een 
locatie, dag en tijd naar voorkeur. 

Inschrijven Castricumse Padel 
Competitie inmiddels gestart

Castricum - Zaterdag kwamen 
twintig voetbalveteranen van FC 
Castricum met partner naar het club-
gebouw van Tafeltennisvereniging 
Castricum aan de Gobatstraat. Waren 
zij soms verdwaald? 
Nee! Sinds een aantal jaar organi-
seren de veteranen buiten hun weke-

lijkse pot voetbal allerlei andere 
sportactiviteiten. 
Dat voetballers balgevoel hebben, 
lieten ze die avond volop zien. Fore- 
en backhands, smashes en lepe 
e�ectballetjes, alles werd uit de kast 
getrokken om de tegenstander te 
verslaan. Het tafeltennistoernooi 

Tafeltennissende voetballers

Limmen - Vrijdag speelden de scha-
kers van SV Vredeburg de achtste 
ronde van de interne competitie. 
Enkele lange, zeer spannende 
partijen sprongen in het oog. De 
thrillerachtige partij tussen de met 
wit spelende Harold Ebels en 
koploper Bert Hollander verdiende 
eigenlijk geen winnaar. Ebels 
bouwde in een stelling met tegenge-
stelde rokades aan een machtige 
aanval op de damevleugel. Met even 
zoveel deskundigheid wist Hollander 
telkens net op tijd zijn koning uit de 
vuurlinie te loodsen. Maar een 
winnaar kwam er wel: in de tijdnood-
fase liet Ebels onverhoopt een toren 
onbeheerd achter en kon Hollander 
toeslaan. Ook de partij tussen Chiel 
Pepping en Arthur Wilbie was van 
adembenemende proporties. Wilbie 
won een kwaliteit, maar Pepping 

creëerde een levensgevaarlijke vrij-
pion. In de ‘dying seconds’ slaagde 
geen van de twee kemphanen erin 
het verschil te maken en werd tot 
remise besloten.
Het duel tussen Jaap Limmen en 
Marcel Wester was eveneens zeer 
spannend. Limmen had een gezonde 
pion voorsprong, maar met welover-
wogen manoeuvres hield Wester de 
deur voortdurend op slot, met remise 
als logisch resultaat. Anders was het 
bij Luc Janssen tegen Barry Bleke-
molen. Na een te wilde actie in de 
opening werd Blekemolen al na een 
zet of twaalf verslagen. Aart van den 
Brink was in zijn nopjes met een klin-
kende zege op Bert van Diermen. De 
optimale samenwerking tussen 
dame en paard op de koningsvleugel 
zorgde voor stukwinst voor Van de 
Brink. ,,Die heb ik niet gezien’’, 

Thrillers bij SV Vredeburg

bestond uit dubbelen waarbij je 
iedere ronde aan een andere maat 
gekoppeld was, maar waarbij de 
punten individueel toegekend 
werden. 
De opzet van dit toernooi was  om 
een sportieve, maar vooral een leuke 
avond te hebben. Na de prijsuitrei-
king, met als winnaar Cor Beentjes, 
was het nog lang gezellig in het 
tafeltenniscentrum.

De deelnemers aan het tafeltennistoernooi. Foto: aangeleverd

mompelde Hans de Goede berus-
tend toen Samer Alrayes de 
winnende zet op het bord toverde.
Harry Hageman toonde zijn schaak-
kracht met een onberispelijke zege 
op Tars Wanders. Hageman won 
bekwaam een pion, toen nog één en 
ruilde vervolgens zo veel mogelijk 
stukken af, waardoor de pluspionnen 
steeds zwaarder wogen. Nieuw-
komer Jaap-Jan Min liet zien een heel 
behoorlijk potje te kunnen schaken: 
hij won netjes van de wat te snel 
spelende Pieter Klein. Ook zoon Thijs 
Min begon zijn Vredeburg-loopbaan 
met een overwinning: hij versloeg 
Joke Mooij. Gijs Pouw is aan een zeer 
succesvol seizoen bezig. Met solide 
spel wist hij de op papier iets sterkere 
Dick Aa�es te verslaan. Op dinsdag 8 
november speelt het zestal van 
Vredeburg 2 een bondswedstrijd bij 
Krommenie 3. Op vrijdag wacht de 
negende ronde van de interne 
competitie.

geen bedreiging werd voor Beentjes 
en Boendermaker, maar ook niets te 
duchten had van zijn achtervolgers. 
Barry Schrama pakte het initiatief  
voor de strijd om de vierde plaats, 
maar moest uiteindelijk Yvonne 
Zomerdijk toch laten gaan, omdat zij 
nog meer in haar mars had.

Uitslag:
1. Ron Boendermaker, Egmond aan 
Zee; 2. Vincent Beentjes, Castricum; 3. 
Koen Konst, Castricum; 4. Yvonne 
Zomerdijk, Limmen; 5. Barry 
Schrama, Akersloot.

Men kan bijvoorbeeld spelen bij 
Peakz Padel Heemskerk, The Padel-
lers Uitgeest of Plaza Padel Heiloo. 
Deelnemers spelen gemiddeld twee 
wedstrijden per maand. Nadat de 
uitslagen zijn doorgegeven, promo-
veren de beste ploegen en degra-
deren de ploegen die het minste 
gescoord hebben. Vervolgens zal een 
nieuwe ronde van start gaan. 
Aanmelden kan door een e-mail naar 
koklinda@hotmail.com te sturen. 






