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  ELDERS IN DEZE KRANT

Akersloot - De politie heeft vorige 
week woensdag weer een radarcon-
trole gehouden op de Geesterweg. 
Tussen 18.30 en 21.15 uur 
passeerden 331 voertuigen de 
controlepost. Daarvan reden er 44 te 
snel. De hoogst gemeten snelheid 
was 100 kilometer per uur, twee maal 
zo hard als is toegestaan. Ook 
negeerde een bestuurder een door-
getrokken streep op de rijbaan.

44 hardrijders 
beboet bij controle 
Geesterweg

Door Henk de Reus

De tweehonderd kinderen en ouders 
die rond 13.30 uur bij de westelijke 
ingang van winkelcentrum Geester-
duin op de komst van Sinterklaaas 
staan te wachten, krijgen plotseling 
te horen dat het bezoek aan het 
winkelcentrum vanwege corona niet 
doorgaat. Er is gekozen voor een 
doorstroomevenement waarbij de 

Sint via de Geesterduinweg en de C.F. 
Smeetslaan door het dorpshart rijdt. 
In allerijl lopen ouders en kinderen 
naar de andere kant van het winkel-
centrum om een glimp van de 
kindervriend te kunnen opvangen. 
Als Sinterklaas even later in zijn open 
rijtuig voorbij komt klinkt er luid 
gejuich. Kinderen rennen mee in de 
stoet. De Goedheiligman roept bij 
herhaling dat hij ze het afgelopen 

jaar erg heeft gemist en dat hij er 
deze keer extra veel zin in heeft.

De optocht eindigt bij de Pancratius-
kerk. In de bomvolle kerk wordt voor 
een uitzinnig publiek een speciale 
show opgevoerd. Presentator Maurits 
Hazeleger praat deze aan elkaar en 
dansende Pieten, leerlingen van 
dansschool Club Mariz en uiteraard 
Sinterklaas spelen een hoofdrol. In, 
naast, voor en tussen de kerkbanken 
wordt van tijd tot tijd vrolijk door 
kinderen meegedanst. Verderop in 
dit blad treft u een foto-impressie 
van de middag aan.

Castricum - Het heeft er tot het laatste moment om gespannen of de 
Sinterklaasintocht dit jaar zou doorgaan. Alles hing af van de corona-
persconferentie van het kabinet van vrijdagavond en van burgemeester 
Toon Mans. De laatste gaf uiteindelijk groen licht voor de intocht.

Intocht Sint bijna als vanouds
Sinterklaas is blij dat de intocht dit jaar is doorgegaan. Foto: Henk de Reus

Castricum - Corona of niet, dit groepje kinderen liet zich de kans niet ontnemen om een partij snoep in te slaan. En zeg 
nou eerlijk, je smelt toch als je dit voor je deur ziet staan? Tekst en foto: Henk de Reus

Elf november is de dag…
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DONDERDAG 18 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, woord- en communie-
dienst o.l.v een parochiaan.

ZATERDAG 20 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
18.30 uur gewijzigde tijd van 
aanvang, Gezinsviering, Margo 
de Wolf gezinsviering met de 
Inzinggroep. Sinterklaas is 
aanwezig in de viering.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met gemengde zanggroep. Voor-
ganger: Pastor K. Kint.

ZONDAG 21 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, pastor Eveline Masetti 
en ds. Rik Willemsen. Gedachte-
niszondag m.m.v. Cantorij. 17.00 
uur, pastor Eveline Masetti en ds. 
Rik Willemsen. Gedachtenis-
zondag. Gelijktijdig op radio 
Castricum en via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastor Anton Over-
mars met het Gemengd Koor.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. H. Ruiten-
beek. Eeuwigheids zondag.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Krijn de 
Jong.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met liturgisch project-
koor. Voorganger: Pastor J. Olling.

MAANDAG 22 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 23 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, pastor Van der Linden.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
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Opgave gratis advertenties voor 
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Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
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Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
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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.
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Castricum - Sinterklaas heeft laten 
weten ook dit jaar weer een gezinsvie-
ring te bezoeken. Samen met zijn 
Pieten zal hij op zaterdag 20 november 
naar de Pancratiuskerk komen. De 
viering begint om 18.30 uur en alle 
kinderen zijn van harte uitgenodigd 
om Sinterklaas te komen begroeten.

Sinterklaas woont 
gezinsviering bij

Limmen  - Vrijdag hield de politie op 
de Rijksweg een scooterrijder aan die 
ondanks een WOK-status toch was 
gaan rijden. De WOK-status houdt in 
dat het voertuig door de politie van 
de weg gehaald is en eerst opnieuw 
gekeurd moet worden. Veelal 
gebeurt dat als het voertuig harder 
kan rijden dan is toegestaan. De 
bestuurder viel vrijdag op omdat hij 
een rood verkeerslicht negeerde. Hij 
gaf aan dat hij door zou blijven 
rijden, omdat de WOK-status voor 
hem onzin is. De scooter werd 
daarop in beslag genomen en de 
bestuurder kreeg twee bekeuringen. 
De O�cier van Justitie zal een beslis-
sing nemen over de scooter.

Scooterrijder heeft 
lak aan WOK-status

Meer lampjes en minder belastend 
voor het milieu: de verlichting in het 
dorp ziet er niet alleen goed uit, maar 
is er kwalitatief gezien ook �ink op 
vooruit gegaan. ,,Sinds vorige week 
brandt alle verlichting zoals het 
hoort. De lantaarnpalen zijn versierd 
en bomen op de Dorpsstraat kregen 
nieuwe lampjes”, legt Sander Weel 
uit. ,,Door middel van co-�nanciering 
hebben we dit kunnen realiseren. 
Daar zijn we de gemeente heel dank-
baar voor.” 

Duurzame verlichting
Het Ondernemersfonds koos voor 
duurzame ledverlichting, tevens een 
vereiste van de gemeente om het 
plan te subsidiëren. ,,Ondanks dat er 
veel meer lichtjes hangen en de 
kwaliteit enorm is verbeterd, kost het 
toch minder energie.” De reacties van 

voorbijgangers zijn lovend, zegt 
Weel. ,,Mensen vinden het prachtig. 
Bijna de allure van een internationale 
stad.”

Winkelbezoek stimuleren
De keuze om te investeren in een 
sfeervol en goed verlicht Dorpshart is 
bewust nu gemaakt, legt Weel uit. ,,Je 
ziet dat je door de pandemie op 
andere manieren moet investeren 
om het dorp aantrekkelijker te 
maken. Niet alleen voor het winke-
lend publiek, maar ook voor onder-
nemers om zich hier te vestigen. Zo 
hebben we eerder het Bakkers-
pleintje een make-over gegeven om 
leegstand te voorkomen. En dat lukt: 
je ziet dat winkeliers bereid zijn om 
hier een zaak te openen. Dat trekt 
publiek en daarmee stimuleer je het 
lokaal kopen.”

Het Dorpshart blijft tot en met het 
eerste kwartaal van 2022 feestelijk 
verlicht. Daarna worden de lampjes 
opgeslagen, om november weer 
terug te komen. ,,Om de donkere 
maanden net een beetje extra sfeer 
te geven.” 

Castricum - De gemeente Castricum en het Ondernemersfonds hebben 
de handen ineen geslagen om het dorp feestelijk te verlichten in de 
donkere maanden. Sander Weel, voorzitter van het Ondernemersfonds is 
blij. ,,Zonder de gemeente was het op deze manier niet gelukt.”

Ondernemersfonds en gemeente 
zorgen samen voor verlicht Dorpshart

De verlichting in het dorp is er �ink op vooruit gegaan. Foto’s: aangeleverd

De lantaarnpalen zijn versierd met 
lichtbollen.

Castricum - Het is al lang gebruike-
lijk dat mensen televisiekijken met 
zeer grote platte schermen. Een jaar 

of vijftien à twintig geleden begon 
het met zo’n grote plasma- of lcd-
televisie. Energiecoach Maarten 
Leonhart: ,,Vooral de plasma heeft 
een relatief hoog energiegebruik, 
dat kan oplopen tot meer dan 300 
watt. De moderne LED- of OLED-
televisies hebben een veel lager 
energieverbruik. Dat ligt vaak zo 
rond de 70 watt. Om tv te kunnen 
kijken heb je meestal een decoder 
nodig, bijvoorbeeld een Humax of 
Horizon (bij Ziggo). Ook de decoder 
verbruikt natuurlijk stroom.

Nu bezat ik tot voor kort als zuinige 
en duurzame burger (dacht ik) nog 
een plasma-tv uit het jaar 2005 die 
het prima bleef doen met hulp van 
een Horizon Ziggodecoder. Ik 
besloot eens te kijken wat mij deze 
opstelling aan energie kost. Dat was 
niet mis! Als ik de plasma-tv dage-
lijks vier uur aan laat staan, verbruikt 

hij per jaar, als je alle dagen thuis 
bent, 438 kWh. Dat kost me met 
huidige energietarieven meer dan 
200 euro aan stroom. De decoder 
staat meestal dag en nacht aan en 
blijkt 40 watt per uur te verbruiken. 
Per jaar kost me dat 350 kWh en in 
euro’s meer dan 160 euro. In totaal 
kost deze opstelling me dus meer 
dan 360 euro per jaar.

De oplossing was eenvoudig. Ik heb 
de tv onmiddellijk de deur uit 
gedaan en een exemplaar gekocht 
dat 70 watt verbruikt. De decoder 
staat nog vier uur per dag aan met 
behulp van een tijdschakelaar. In 
totaal kost deze opstelling me nu 
voor de televisie 102 kWh ofwel 48 
euro per jaar voor de tv en voor de 
decoder 58 kWh (27 euro) per jaar. 

Een besparing van 285 euro is dus 
mogelijk per jaar. Ongelofelijk toch!’’

Energietip: goedkoper tv kijken kan!

Maarten Leonhart is energiecoach bij 
CALorie Castricum. Foto: aangeleverd
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Groot feest in Club Mariz. Daar vierde 
Omroep Castricum zijn vijfentwintigjarig 
bestaan. Dat bracht tientallen vrijwilligers, 
aanhangers en fans op de been die 
allemaal op hun eigen manier deel 
uitmaken van de omroep. In een kwart 
eeuw tijd is de lokale omroep uitgegroeid 
tot een professionele radio-, tv- en 

online-organisatie. Burgemeester Mans 
was van de partij om de omroep te 
feliciteren. Voor drie ‘mediamannen’ 
in het bijzonder had hij iets speciaals 
in petto, namelijk een Koninklijke 
onderscheiding. Die viel ten deel aan 
Sander Verschoor, Jan Uiterwijk en 
Tino Klein.

Omroep Castricum 25 jaar

Gemeentenieuws

     

Agenda raadsinformatieavond / commissies
18 november 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.30 Presentatie adviesrecht, participatie en delegatiebesluit ter 

voorbereiding op inwerkingtreding Omgevingswet
19.30 – 20.30 Presentatie rondom thema circulaire economie 

Pauze
Commissies

20.45 – 21.30 Motie onderzoek voorstel initiatiefgroep nieuw zwembad
20.45 – 21.30 Verklaring van geen Bedenkingen Schouw Akersloot

Pauze
21.45 – 22.30 Voorbereidingskrediet Hospice Dampegheest

Criminelen ronselen steeds vaker 
jongeren om illegaal verkregen geld wit 
te wassen of illegale geldtransacties 
uit te voeren. De jongeren dienen 
hierbij als geldezel. Een geldezel 
sluist via zijn eigen bankrekening geld 
door van criminelen en krijgt daar 
een vergoeding voor. De geldezel 
staat zijn bankpas af, waarna het 
geld overgemaakt wordt en de echte 
crimineel gestolen bedragen contant 
kan opnemen.

De vaak jonge geldezels worden 
gevangen in een web van strafbare feiten 
zoals witwaspraktijken, oplichting en/of 
fraude. Hier zijn zij zich niet altijd bewust 
van. De pakkans voor de geldezels is 
groot, terwijl de echte criminelen buiten 
schot blijven. Ook worden de geldezels 
verantwoordelijk gesteld voor de 
schade. Geldezels zijn strafbaar en bij 
een veroordeling kan het verstrekkende 
gevolgen hebben.

In gesprek met je kind
Het is dus belangrijk om als ouder of wet-
telijke voogd het gesprek met uw kind aan 
te gaan over dit fenomeen. Kinderen die-
nen te beseffen dat ma eli  geld verdie-
nen niet bestaat. Geef uw kind voorlichting 
over de gevolgen en houd de bankreke-
ninggegevens van uw kind in de gaten. Is 
uw kind betrokken als geldezel? Stort het 
geld zo snel mogelijk terug, als dat nog 
mogelijk is. Informeer de bank en maak 
melding bij de politie via 0900-8844. 

Meer informatie
Op de website www.veiligbankieren.nl/
fraude/geldezels leest u meer over deze 
vorm van fraude. De website 
www.slac toffer ulp.nl gebeurtenissen
fraude/geldezel laat zien wat u kunt doen als 
criminelen uw kind misbruiken als geldezel.

De website www.vraaghetdepolitie.nl is 
speciaal voor jongeren. Zoek op ‘geldezels’ 
en vindt meer informatie. 

Jongeren steeds vaker geronseld als geldezel
Krijgt uw kind een aanbod om snel geld te verdienen? Trap er niet in!

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum

Op 18 en 25 november vergadert de 
raad in het gemeentehuis. Vanwege de 
coronamaatregelen is er helaas geen 
ruimte voor publiek. Wel kunt u via 
castricum.raadsinformatie.nl de 
vergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken. Op dezelfde pagina vindt u 
tevens alle vergaderstukken. 

Wilt u inspreken bij één van de commis-
sievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij 
de gri e. i  commissies die i n aange-
merkt met een * is inspreken niet (meer) 
mogelijk. U hoeft zich niet aan te melden 
om tijdens raadsinformatiebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te 
maken. 

Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een 
idee voorleggen, meld u dan aan via de 
gri e. it an tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 29 november 2021.  

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

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

e ets  en voetgangerspont vaart van 
maandag 29 november t/m 3 december 
op de volgende tijden*: 
 op wer dagen van .  tot .  uur
 op aterdag en ondag van  uur tot 

  19.00 uur.
*Onder voorbehoud van extreme weers-
omstandigheden

Foto: Cees Dekker/Omroep Castricum  

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

     
Commissies

19.30 – 20.45 Zwemvoorziening Castricum 
19.30 – 20.45 Adviesrecht, participatie & delegatiebesluit rondom 

Omgevingswet 
Pauze 

21.00 – 21.45 Vervolgbehandeling verklaring van geen bedenkingen m.b.t. 
Jasmijnlint Limmen* 

21.00 – 22.00 Vervolgproces locatiekeuze nieuwbouw kindcentrum Cunera
21.45 – 22.30 Vervolg behandeling motie woonvoorziening Oosterzijweg*
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

1A Verlenging huidige integraal veiligheidsbeleid met één jaar
1B Diverse benoemingen 
1C Opleggen geheimhouding aanbesteding accountant 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 11 november 2021
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

(algemeen & uit de samenwerkingsverbanden)
2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Zienswijze op de 1e begrotingswijziging van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
B Verklaring van geen Bedenkingen Schouw Akersloot 

(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
C Motie onderzoek voorstel initiatiefgroep Nieuw Zwembad 

(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
D Verlenging huidige integraal veiligheidsbeleid met één jaar 

(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
E Diverse benoemingen (onder voorbehoud van 

commissiebehandeling)
F Opleggen geheimhouding aanbesteding accountant 

(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
G Verklaring van geen bedenkingen m.b.t. Jasmijnlint 

Limmen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
H Motie woonvoorziening Oosterzijweg (onder voorbehoud 

van commissiebehandeling)
5 Sluiting

Agenda Raadsplein 25 november 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
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Gemeentenieuws
woensdag 17 november 2021 

Gemeentenieuws

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Kapelweg 10 in Limmen, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 
10 november 2021 (WABO2102151)
Klein Dorregeest t.o. hotel Akersloot in Akersloot (sectie K 87), aanleggen van 
een uitweg, datum ontvangst 10 november 2021 (WABO2102150)
Lindenlaan 54 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
8 november 2021 (WABO2102127)
Oosterbuurt 2a (volkstuinencomplex), in Castricum, het plaatsen van een 
hobbykas, datum ontvangst 2 november 2021 (WABO2102126)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 
8 november 2021 (WABO2102135)
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

Kerklaan 16 en 16a t/m 16j in Akersloot (Kerklaan 16), het bouwen van 
11 appartementen, verzenddatum 5 november 2021 (WABO2002382)
Molenlei 8 in Akersloot, het plaatsen van afzuiginstallatie en het wijzigen 
van een kozijn, verzenddatum 1 november 2021 (WABO2101552)
Puikman 2 in Castricum, het plaatsen van 6 lichtmasten, verzenddatum 
2 november 2021 (WABO2101214)
Walingstuin 18 in Castricum, het realiseren van een dakterras met 
privacyscherm op de aanbouw achter de woning, verzenddatum 8 november 
2021 (WABO2101814)
Woude 34 in de Woude, het aanleggen van een woonboot, verzenddatum 
5 november 2021 (WABO2101997)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Johannisweg 2 in Castricum het herinrichten van het voorterrein,
verzenddatum 5 november 2021 (WABO2101825)
Kapelweg 24 in Limmen het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 
9 november 2021 (WABO2101829)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

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

Het Gehandicapte Kind collecteert 
van 14 t/m 20 november.

Onderzoek naar nieuwbouw kindcentrum op 
Vondelstraat in Bakkum
De huidige locatie van de basisschool 
aan de Vondelstraat in Bakkum lijkt het 
meest geschikt voor nieuwbouw van 
kindcentrum Cunera. Daar 
zouden dan kinderen van 0-12 jaar 
terecht kunnen voor onderwijs en 
opvang. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor 
deze locatie verder te onderzoeken, 
samen met het schoolbestuur Tabijn. 
De gemeenteraad spreekt hierover op 
donderdag 25 november (21:00 uur).

In het huidige schoolgebouw aan de 
Vondelstraat zit de midden- en boven-
bouw van de basisschool. De kleuters 
zitten in het schoolgebouw aan de Prof. 

Winklerlaan. De wens is één nieuw 
schoolgebouw voor de Cunera waarin 
ook kinderopvang wordt ondergebracht. 
Omwonenden van deze onderwijslocaties 
worden de komende maanden betrok-
ken bij het onderzoek naar de mogelijke 
effecten van de nieuwbouw op groen, 
verkeer en bouwvolume.

Vervolg
Het onderzoek is naar verwachting 
volgende zomer klaar. De gemeenteraad 
kan eind 2022 een besluit nemen over de 
locatie. Voordat er gebouwd kan worden, 
moet het gebouw nog ontworpen worden 
en zijn ook nog een aantal ruimtelijke 
procedures te doorlopen. 
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Mindfulness betekent ‘aandacht’, 
‘opmerkzaamheid’. Aandacht hebben 
voor het hier en nu. Je werkelijk 
bewust zijn van hoe het echt met je 
gaat, zowel lichamelijk als geestelijk. 
Dat is een hele kunst geworden in 
ons jachtige leven met onze 
‘to-dolijst’ van de dingen die volgens 
jezelf moeten gebeuren. Door je 

meer bewust te worden van je lijf en 
de drukte in je hoofd leer je op tijd te 
pauzeren en jezelf weer op te laden 
in je dagelijks leven. Zo voorkom je 
te veel spanning, gepieker en stress 
waardoor je in een negatieve spiraal 
terechtkomt, of erger: een burn-out. 
Kijk op www.asaaricoaching.nl voor 
details en aanmelding.

Start mindfulnesstraining
in Limmen in januari 2022
Limmen - Mirjam Asaari (docent, coach en mindfulnesstrainer) start een 
training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in Limmen op de 
grens met Heiloo. De training wordt gegeven in een klein groepje en op 
gepaste afstand in een grote, mooie zaal aan de Schipperslaan 4.

De training wordt in een �jne ruimte gegeven. Foto: aangeleverd

Nog even knus en toch net iets heel 
anders, dat kunnen de vaste fans van 
het Noord-Hollands Wintercircus 
verwachten. Dankzij de hoogte zijn 
er ook spectaculaire acts te zien zoals 
het Rad des Doods en de Motor-
globe, de snelle aerial straps act van 
Leonardo di Blasio. Kom even tot rust 
bij jongleerkunstenaar Ernani Sibilla, 
nee, geen 9 of 11 ballen, maar met 1 
kan hij al hele mooie dingen om te 
beginnen. Lach je helemaal suf bij de 
act van Alex de Brandweerman, die 
natuurlijk een brandje moet blussen. 
Vertrouwd voor het publiek is huis-
clown Frenky.

Veres Illusions presenteert razend-
snelle illusies en laat mooie dames 
verdwijnen. Jenny Angelo presen-
teert een beroemde papegaaienact, 
het geheel wordt gepresenteerd 
door de creatieve en hilarische 
duizendpoot en Noord-Hollander 

Martijn Martell. De regie is als 
vanouds in handen van Tony Wilson. 

Naast het prachtige circuspro-
gramma is er ook een fantastische 
kinderboerderij en food en fun, sfeer 
en beleving. 
Kom naar het Noord-Hollands 
Wintercircus van 25 december tot en 
met 9 januari. De speeltijden zijn op 
http://noordhollandswintercircus.nl 
te vinden.

Heerhugowaard - Met dank aan Alex Sijm voor dit prachtige kerstcircus 
in de afgelopen jaren, wordt het Noord-Hollands Wintercircus voortgezet 
op het Strand van Luna in Heerhugowaard. Het juweeltje van een circus 
in inmiddels een groeidiamant geworden, met een dubbel zo lange 
speeltijd in de hele kerstvakantie en ook een dubbel zo hoge en grote 
tent.

Wintercircus in een nieuwe jas

Huisclown Frenky ontbreekt ook dit jaar niet in de line-up van het Noord-Hollands 
Wintercircus. Foto: aangeleverd

GEMEENTE
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Heiloo - Op maandag 24 mei 2021 
werd singer-songwriter Bob Dylan 80 
jaar. Om dit alsnog te vieren toeren 
de muzikanten Victor Posch, Willem 
Schoone, Robbert Smit en Mees 
Siderius door Nederland. Met een 
programma van bekende en onbe-
kende songs van deze legendarische 

muzikant belooft het een geweldige 
avond te worden. Naast onbekend 
werk uit zijn beginperiode als trouba-
dour worden natuurlijk ook bekende 
songs als ‘Knockin’ on heavens door’, 
‘Forever Young’ en ‘Like a Rolling 
Stone’ ten gehore gebracht. Met 
basgitaar, piano, drums, veel zang en 

gitaren, mondharmonica, dwars�uit, 
saxofoon en nog veel meer is het een 
programma om naar uit te kijken. 
Zondag 28 november om 15.00 uur 
te zien in Heiloo. Kaarten à 15 euro 
zijn online te koop via www.cultuur-
koepelheiloo.nl en bij het VVV-
kantoor op Landgoed Willibrordus.

Cultuurkoepel Heiloo viert alsnog 
tachtigste verjaardag Bob Dylan

Vier muzikanten brengen een eerbetoon aan de 80-jarige Bob Dylan. Foto: aangeleverd

Het initiatief is een samenwerking 
tussen kinderboekenuitgeverij Billy 
Bones en de gemeente Castricum, 
met het doel om leesbevordering op 
school te promoten. Alle basis-
scholen in Castricum krijgen de 
auteur deze week op bezoek voor 
het o�ciële overhandigingsmoment, 
inclusief interactief spel voor de leer-
lingen, een oerportret van de direc-
teur/directrice getekend door Esther 
en een wedstrijd.

Tijs van Marle (1976) schrijft al 
twintig jaar scenario’s voor �lm en 
televisie. Op 23 juni verscheen zijn 
allereerste jeugdboek: Knots, het 
eerste deel uit een fantasievolle serie 
voor beginnende lezers vanaf 8 jaar 
met fantastische illustraties van 
Esther van den Brink. Zelf zegt Tijs 
over zijn jeugddebuut: ,,Door corona 
had ik eindelijk tijd voor mijn harts-
project Knots! En nu kan ik niet meer 
stoppen!’’

Leerlingen uit groep 4 en 5 
krijgen boek van Tijs van Marle
Castricum - Dinsdagochtend kregen leerlingen van groep 4 en 5 het 
tweede boek van de Knots-jeugdserie cadeau. Burgemeester Toon Mans 
en wethouder Ron de Haan reikten de eerste exemplaren uit op de 
Juliana van Stolbergschool.

Op alle basisscholen in Castricum krijgen de groepen 4 en 5 het boek cadeau. 
Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
zaterdag 15.30 uur
zondag 20.00 uur

woensdag 19.30 uur
Riders of Justice

zondag 16.00 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Spencer
vrijdag 15.00 uur

maandag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Tre Piani
donderdag 19.30 uur

vrijdag 14.30 & 20.00 uur
zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 19.30 uur
Alles op Tafel

vrijdag & zaterdag 19.30 uur
zondag 15.30 uur

No Time To Die
zondag 13.00 uur
The Father

zaterdag 15.15 uur 
zondag 13.15 uur

De club van Sinterklaas 
en het vergeten Pietje

Programma 18 november t/m 24 november

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

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

(vanaf 14 jaar) verplicht!

Beroepsmilitair Markus moet nood-
gedwongen huiswaarts keren om 
voor zijn dochter Mathilde te zorgen, 
als blijkt dat zijn vrouw om het leven 
is gekomen tijdens een tragisch 
treinongeluk. 
Terwijl ze nog in diepe rouw 
verkeren, wordt er aangebeld door 
data-analist Otto. Hij heeft het trein-
ongeluk overleefd en heeft samen 
met zijn excentrieke collega Lennart 

en hun nog zonderlinger maat 
Emmenthaler geconcludeerd dat de 
trein niet zomaar is verongelukt. Ze 
besluiten verder op onderzoek uit te 
gaan en ook voor Markus wordt het 
duidelijk dat er sprake is geweest van 
een aanslag. 
De mannen ontpoppen zich tot 
engelen der wrake en de missie leidt 
tot resultaten. Al zijn het misschien 
niet de gewenste

Riders of Justice

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

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

Brugklasleerling Danny (13 jaar, 
Heiloo) heeft met zijn groepje een 
huis compleet ingericht. Trots toon 
hij het eindresultaat: ,,Ik heb bijvoor-
beeld dit bureau met de computer 
gemaakt.’’ Alle meubels werden 
online op schaal ontworpen en met 
name de piepkleine computermuis 
oogstte bewondering van zijn 
docent. Danny: ,,Het voelt �jn om iets 
dat je zelf hebt ontworpen, later in je 
eigen handen te hebben!”
Vanaf dit schooljaar is werken in het 
DesignLab verankerd in het lespro-
gramma, vertelt onderwijsassistent 
Maxxyme Kaan: ,,Onze leerlingen 
zullen later - bijvoorbeeld als 
timmerman - zeker werken met door 
computer aangedreven machines. 
Wij willen dat ze daar op school al 
ruim ervaring mee opdoen en niet 

pas als ze werken.” Edwin Bax, docent 
Techniek & Vakmanschap, vult aan: 
,,Ook de leerlingen van andere 
pro�elen op PCC Oosterhout mogen 
van het DesignLab gebruikmaken. Ze 
kunnen hier sieraden ontwerpen, 
koekjesvormen, malletjes voor lollies 
of zorghulpmiddelen.”

Danny toont zijn laatste 3D-product: 
een piepklein pionnetje. Daarmee 
speelden ze deze week een bordspel, 
waarvoor ze wel eerst zelf de digitale 
dobbelsteen moesten program-
meren: ,,Ik hou er gewoon van om 
zelf dingen te maken met mijn eigen 
handen.” Een feestelijke opening van 
het DesignLab zat er vanwege 
corona helaas niet in, maar tijdens 
het Open Huis zullen zeker mooie 
producten van leerlingen te zien zijn!

DesignLab op PCC Oosterhout
Alkmaar - Programmeren, eigen ontwerpen uitprinten in 3D of kunnen 
laseren, het is van grote toegevoegde waarde voor de leerlingen van 
Vakcollege Techniek op PCC Oosterhout. En: ,,Dit is nog maar het begin.’’

Onderwijsassistent Maxxyme Kaan met techniekleerling Danny (13) en het huis met 
de zelfontworpen meubels en het bordspel met de zelf-geprogrammeerde 
dobbelsteen. Foto: aangeleverd
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Castricum - Niet alleen de kinderen genoten van de intocht van Sinterklaas, maar ook de Goedheiligman zelf. Het was aan alles te merken. Er hing weer een ouderwetse, gezellige sfeer, zowel tijdens de 
intocht als tijdens de show. Bijgaand een foto-impressie. Foto’s en tekst: Henk de Reus

Sint in z’n nopjes met intocht

Sint was duidelijk in z’n nopjes nu de intocht kon doorgaan

Handen schudden als de stoet voorbij komt Kinderen zingen een welkomstlied voor Sinterklaas

Sint en Piet in de spotlightsLekker uit je dak gaan tijdens de show

Castricum - Na een jaar van uitstel 
kon op 6 november weer één van 
de mooiste feesten van Vitesse’22 
gehouden worden. Ruim 130 
vrienden en vriendinnen van 
Vitesse’22 (VVV) namen deel aan de 
feestavond, die startte met een 
stamppottenbu�et. Dennis Boeters 
heette de aanwezigen namens de 
sponsorcommissie welkom. 
Aansluitend presenteerden Bas en 
Peter van Quizzards een twee uur 

durende quiz met hilarische frag-
menten en uitdagende vragen. Bij 
de muziekvragen in de laatste 
ronde ging menig vriend of 
vriendin op de banken staan.

Een vast onderdeel van het jaar-
lijkse feest is het kiezen van het 
goede doel. Omdat dit jaar in het 
teken staat van het 100-jarig 
bestaan van de club, waren drie 
activiteiten gekozen die de jubile-

umcommissie graag wil organi-
seren. De meeste stemmen gingen 
naar bijzondere attracties/spelon-
derdelen bij de jeugdsportdag op 6 
mei 2022. De avond werd groots 
afgesloten met DJ Merijn. Hij 
zorgde ervoor dat iedereen zijn 
laatste energie er nog lekker uit kon 
dansen. Het was een geweldige 
avond, wellicht een prachtig voor-
proe�e van het jubileumfeest in 
mei 2022.

Feestavond vrienden en vriendinnen 
van Vitesse’22 weer groot succes

Ruim 130 vrienden en vriendinnen van Vitesse’22 kwamen op 6 november bijeen. Foto: shotbym.nl

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

OVERLEDENEN
Castricum: 16-09-2021 Jacobus 
Gerardus Maria Grippeling, gehuwd 
met Catharina M. van Westerop. 
21-09-2021 Paulus Maria Joseph 
Raymond de Swart, gehuwd met 
Theodora M. Veldt. 23-09-2021 
Johannes Cornelis Gerardus 
Vermolen, gehuwd met Hillegonda 
J. Gijzen. 26-09-2021 Maria Hijstek, 
weduwe van Albertus W. Luijbe. 
30-09-2021 Nicolaas Wilhelmus 
Antonius Castricum, gehuwd met 
Petronella A.M. de Groot. 11-10-
2021 Antoinette Cornelia Maria 
Theresia Deen. 16-10-2021 Jacobus 
de Haan, gehuwd met Lucia C. Lute. 
17-10-2021 Johannes Christiaan 
Dijkman, gehuwd met Jentien C.A. 
van Zijl. 19-10-2021 Johanna 
Cornelia Beentjes. 22-10-2021 
Koosje Faas, weduwe van Willem 
A.K. Witlou. 29-10-2021 Jozef 
Bernardus Copier. 31-10-2021 
Antonius Fredericus Carolus Maria 
Settels, weduwnaar van Tannetje 
Marinissen. 04-11-2021 Petrus 
Johannes de Nijs, gehuwd met 
Maria A.M.H.E. Droogh. 05-11-2021 
Else de Waal, gehuwd met Ever-
hardus Nagel Soepenberg. 05-11-
2021 Johannes Vonk, gehuwd met 
Cornelia C.M. Veldt. 08-11-2021 
Froukje Dettje de Haan, gehuwd 

met Folkert A. Bangma.
Akersloot: 27-10-2021 Julia Maria 
Schoon, weduwe van Johannes 
Hollenberg. 30-10-2021 Cornelia 
Theresia Schouten. 
Limmen: 17-09-2021 Geertruida 
Agatha Maria Rustenburg, weduwe 
van Klaas J. Venneker. 01-10-2021 
Theresia Peeters, weduwe van 
Cornelis J. Veldt. 28-10-2021 Anna 
Quirina Cornelia Denneman, 
gehuwd met Petrus Sinnige. 01-11-
2021 Theodorus Johannes Heere-
mans, weduwnaar van Jacoba Sol. 
02-11-2021 Jan van den Berg, 
gehuwd met Christina Roosen-
boom. 02-11-2021 Petronella 
Mooij, weduwe van Johannes Tuijn. 
04-11-2021 Johannes Adriaan 
Verhage, gehuwd met Wilhelmina 
A. Jobse. 

GEBOORTES
Castricum: 04-10-2021 Nees Jan 
Olivier Bakker, zoon van Franciscus 
W.J. Bakker en Amber H.A. Breet-
veld. 21-10-2021 Evi Aaij, dochter 
van Ron Aaij en Ayleen Glorie. 
02-11-2021 Ole van Wolferen, zoon 
van Marcel van Wolferen en Susan 
de Boer. 03-11-2021 Liv van den 
Berg, dochter van Twan E. van den 
Berg en Elisabeth J. Stiensma. 
05-11-2021 Sophia Margaretha 
Maria Melis, dochter van Simon 
H.W. Melis en Sandra W.M. Metze-
laar. 10-11-2021 Feline Romee Fliet-
stra, dochter van Mark P. Flietstra 
en Hilde A. Steenkamp.
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Castricum - Forza! verzoekt de raad 
het kunstwerk van Artikel 1 uit de 
Grondwet te weren uit het 
gemeentehuis als het kabinet 
besluit het zogenaamde 
2G-systeem door te voeren. 
De partij dient een motie in. 

,,We gaan kleur bekennen in 
Castricum. De tweedeling in de 
samenleving wordt steeds duide-
lijker zichtbaar.”

,,De coronapas (QR-code) maakt een 
tweedeling in de samenleving”, stelt 
fractievoorzitter Ralph Castricum. ,,In 
de raadzaal hangt een kunstwerk van 
artikel 1 van de grondwet. Discrimi-
natie is niet te rechtvaardigen, in 
welke vorm dan ook. Forza! vraagt 
het college de gevoelens van de 
Castricumse gemeenteraad over te 
brengen naar het demissionaire 
kabinet.” De partij wil ook dat de raad 
het kunstwerk uit het gemeentehuis 

haalt als er daadwerkelijk voor wordt 
gekozen om ongevaccineerden 
‘buiten te sluiten’.
Het kabinet treft voorbereidingen 
voor het zogenoemde 2G-beleid 
waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen twee groepen: gevacci-
neerden en mensen die zijn hersteld 
van corona. Een negatieve testuitslag 
is dan niet meer voldoende om 
bijvoorbeeld naar het theater, restau-
rant of bioscoop te gaan.

Forza!: ‘Kunstwerk grondwet weg 
uit gemeentehuis bij doorvoeren 2G’

Akersloot - Het familiebedrijf Dilvis, 
dat sinds 1884 bestaat, heeft deze 
maand iets te vieren. In november 
2011 begon het visbedrijf via 
Palingshop.nl met de verkoop van vis 
via het internet. En niet zonder 
succes. Inmiddels bestaat de 
webshop tien jaar en worden er tien-
duizenden klanten in Nederland en 
België dagelijks voorzien van heer-
lijke verse en gerookte visproducten. 
Ter gelegenheid van het jubileum 
heeft Dilvis een exclusieve tru�el-
mayonaise op de markt gebracht. 
Deze tru�elmayonaise is tot stand 
gekomen dankzij een samenwerking 

met een lokaal bedrijf, namelijk ’t 
Kookhuis uit Limmen. Directeur Koen 

Dil: ,,De tru�elmayonaise wordt 
ambachtelijk gemaakt en dat past 
goed bij de werkwijze van Dilvis. We 
hebben voor tru�elmayonaise 
gekozen omdat dit heel lekker is bij 
een mooi stukje vis.’’ Wie in de maand 
november in de winkel van Dilvis of 
op de webshop (palingshop.nl) een 
bestelling doet van 10 euro of meer 
krijgt gratis een pot ambachtelijk 
gemaakte Dilvis tru�elmayonaise 
cadeau. Dilvis is gevestigd aan de 
Kerklaan 40 en geopend maandag 
tot vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur en 
zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur. 
Contact: 0251 312306.

Dilvis brengt deze exclusieve 
truffelmayonaise op de markt

De ambachtelijk gemaakte 
tru�elmayonaise van Dilvis. Foto: 
aangeleverd

Men is al langer op zoek naar een 
geschikte locatie voor het kindcen-
trum. De suggestie om de hoek van 
de Sifriedstraat/Bakkummerstraat op 
geschiktheid te onderzoeken 
strandde en kwam eind 2020 niet 
verder vanwege protesten van bewo-
ners en gemeenteraad. Omwo-
nenden van de overgebleven onder-
wijslocaties aan de Professor Winkler-
laan en Vondelstraat worden de 
komende maanden betrokken bij het 
onderzoek naar de mogelijke 

e�ecten van de nieuwbouw op 
groen, verkeer en bouwvolume. 
Volgens wethouder Ron de Haan 
staat de optie Vondelstraat nu op 
één, de Professor Winklerlaan is een 
optie die het college in gedachten 
houdt. ,,De onderwijsfunctie daar wil 
ik ook graag behouden”, aldus de 
wethouder.

De gang van zaken heeft verbazing 
gewekt binnen de VVD-fractie. Men 
wijst erop dat er nog geen �nanciële 

middelen beschikbaar zijn voor 
verder onderzoek. De VVD wil eerst 
een goed plan, voordat er geld ter 
beschikking gesteld kan worden. Dat 
het college nu al een keuze lijkt te 
hebben gemaakt, bevreemdt de 
partij zeer. Men wil weten waarop die 
keuze gebaseerd is en spreekt van 
‘onhandige communicatie’ over de 
procedure. Het was volgens de VVD 
beter geweest om eerst in de raad 
het debat hierover te voeren en pas 
daarna een persbericht rond te 
sturen. ,,De VVD is kritisch over de 
communicatie en de manier waarop 
dit nieuws ons heeft bereikt. Echter 
waarderen wij uw lef en initiatief om 
dit dossier verder te brengen. Goed-
doordachte plannen zullen wij in de 
toekomst zeker ondersteunen.’’

Castricum - Volgende week donderdag spreekt de gemeenteraad over 
nieuwbouw ten behoeve van kindcentrum Cunera. Volgens burge-
meester en wethouders lijkt de huidige locatie van de basisschool aan de 
Vondelstraat het meest geschikt te zijn voor het nieuwbouwproject. De 
raad krijgt daarom het voorstel om samen met het schoolbestuur deze 
optie nader te gaan onderzoeken.

Kritiek op communicatie over voor-
keurslocatie kindcentrum Cunera

Castricum - Ondanks dat er veel 
collectie over is van de winter van 
2020, zijn Blue World en ZinQ 
mode er toch in geslaagd om de 
winkels alleen met de nieuwste 
collecties te vullen. ,,In veel 
winkels en online zien we dat er 
veel oude collecties worden 
aangeboden voor het volle pond! 
Doordat wij tijdens de lock-down 
kneiterhard hebben gewerkt om 
de artikelen met hoge korting weg 
te zetten, waren we in staat om 
een compleet nieuwe collectie in te 
kopen!’’

Het was nog wel even spannend wat 
er op tijd binnen zou komen door de 
wereldwijde transportproblemen. 
Gelukkig hebben de meeste leveran-
ciers echter redelijk op tijd kunnen 
leveren. Naast de leveringspro-
blemen is, om het risico op over-
voorraad te verkleinen, de productie 
ook verlaagd. ,,Gelukkig kunnen wij 
tegenwoordig rechtstreeks in de 
voorraden van de leveranciers kijken 
om bij te sturen, maar we zien op dit 
moment dat de voorraden erg hard 
gaan! Onze tip is dan ook: heb je een 
winterjas nodig, wacht dan niet te 

lang! Op = op!’’
Blue World en ZinQ hebben weer een 
mooie collectie winterjassen samen-
gesteld waarbij ze hebben gekeken 
naar functionaliteit, kwaliteit en prijs. 
Een jas moet beschermen tegen 
extreme weersinvloeden, lekker 
warm aanvoelen en comfortabel 
zitten. Meerdere jassen die in de 
winkel hangen zijn verkrijgbaar in 
meerdere kleuren, informeer er 
gerust naar! Scan de QR-code in de 
advertentie elders in deze krant om 
het lookbook te bekijken. Koop, eet 
en drink lokaal...!

De nieuwste collecties koop je 
natuurlijk bij Blue World en ZinQ

AGENDA
DONDERDAG 18 NOVEMBER

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

Open repetitie van koor Music-
Train van 20.00 tot 22.00 uur in 
restaurant Fase Fier aan de Van 
Oldenbarneveldweg 25 in 
Bakkum. Nieuwe leden zijn 
welkom. QR-code (coronacheck-
app) bij binnenkomst verplicht. 
Info op www.music-train.nl of 
www.facebook.com/musictrain-
castricum. Foto: aangeleverd

VRIJDAG 19 NOVEMBER
Voorstelling ‘Code Rood’ door 
Patricia Goduto om 20.15 uur in 
Theater Koningsduyn aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Kaarten via www.patriciagoduto.
nl.

ZATERDAG 20 NOVEMBER
Openbare bijeenkomst van poli-
tieke partij de VrijeLijst om 14.00 
uur (inloop vanaf 13.30 uur) in de 
Maranathakerk aan de Prins 
Hendrikkade 1 in Castricum ter 
voorbereiding op de gemeente-
raadsverkiezingen van volgend 
jaar.

Bezoek van Sinterklaas aan de 
gezinsviering om 18.30 uur in de 
Sint Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum.

ZONDAG 21 NOVEMBER

Optreden jazzzangeres Ilse 
Huizinga en pianist Erik van der 
Luijt om 15.00 uur aan de 
Kapelweg 51 in Limmen. Kaarten 
à 15 euro reserveren via josvan-
beest.muziek@kpnplanet.nl. 
Foto: aangeleverd

Optreden band Mister Magic om 

15.00 uur in jazz session club 
Vredeburg aan de Dusseldor-
perweg 64 in Limmen. Gratis 
toegang, QR-code (coronacheck) 
verplicht. Informatie bij Fred 
Timmer (072 5053414 / timmer-
limmen@kpnmail.nl). Foto: 
aangeleverd

Optreden Niki Jacobs in ‘The 
Ballad of Mauthausen’ om 15.00 
uur in de Cultuurkoepel aan de 
Kennemerstraatweg 464 in 
Heiloo. Kaarten à 18,50 euro via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl of 
bij het VVV kantoor op Landgoed 
Willibrordus. Foto: Anne van 
Zantwijk

MAANDAG 22 NOVEMBER
Kinderslaapcoach Marieke van 
Studio Uil geeft om 09.30 uur in 
het Peutercafé in het buurt- en 
biljartcentrum aan de Van Speyk-
kade 61 in Castricum een lezing. 
Thema: hoe slaap bij baby’s tot 
en met peuters werkt. Info via 
www.welzijncastricum.nl/ouders 
of bel: 06 42892157.

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

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

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

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





12 inderegio.nl • 17 november 2021NIEUWS

Door Aart Tóth

Antoon, kortweg Toon genoemd, 
komt met zijn ouders op zevenja-
rige leeftijd in Castricum wonen. 
Het timmervak heeft hem al vroeg 
te pakken en hij is dan ook al snel 
een volleerd timmerman. Antoon 
trouwde in 1907 met Guurtje Kuijs, 
kocht een stuk grond aan de 
Bakkummerstraat en bouwde er 
een woonhuis en een kruideniers-
winkel, die door zijn vrouw werd 
gerund. In 1923 verhuist het gezin 
naar nummer 79 in dezelfde straat. 
Het gezin is daarbij al uitgegroeid 
met zes kinderen; Cor (1909), Piet 
(1910), Anna (1911-1912), Aaf 
(1912), Annie (1916) en Wim (1919). 

Opnieuw koopt Antoon een perceel 
en bouwt er een dubbel woonhuis 
met een werkplaats ernaast.

Start Firma Borst
In januari 1913 trekt Antoon de 
stoute schoenen aan en laat zich 
inschrijven bij de Kamer van Koop-
handel te Alkmaar. Zijn werkzaam-
heden worden omschreven als 
timmerwerk, grond-, weg- en 
waterbouw. Hij koopt meteen erna 
een stuk grond aan de Bakkummer-
straat. Een deel hiervan verkoopt hij 
aan zijn vader Cornelis Borst, die er 
een dubbel woonhuis op bouwt op 
nummer 45. Rond 1916 bouwt 
Antoon op eigen terrein een werk-
plaats, die in 1922 verder wordt 

uitgebreid tot bedrijfspand, maar 
ook een woonhuis.

Intussen had Antoon ook al in 1919 
een groot stuk grond verkocht aan 
een soort woningbouwvereniging 
‘Goed Wonen’, waarvan de directeur 
daarvan opdracht geeft aan Antoon 
Borst twintig woningen te bouwen 
aan de Zeeweg en Bakkummer-
straat. Het breekpunt in dat soort 
bouwprojecten was de grond 
geschikt te maken voor woning-
bouw via grondwerken en bronbe-
maling voor het droogmaken van 
bouwputten.

Vennootschap
Een van de werknemers van 
Antoon Borst was Klaas Revers, een 
uiterst bekwame timmerman, maar 
ook uitvinder. Deze Klaas heeft de 
intussen wereldwijd gebruikte 
‘duowals’ uitgevonden, waar mede 
samen met de �rma Borst octrooi 
voor werd aangevraagd en in 1948 
verleend. Met die duowals konden 
asfaltwegen, die na de oorlogsjaren 
veel werden aangelegd, probleem-
loos glad gewalst worden zonder 
golfbewegingen. Net na de oorlog 
werd de eenmanszaak van Antoon 
in een Vennootschap onder �rma 
omgezet en kwam de tweede 
generatie Borst de zaak versterken 
met de toetreding van zonen 
Cornelis (Cor, 1909), Petrus (Piet, 
1910) en Willem (1919). Klanten 
waren onder andere PWN en Rijks-
waterstaat met veel grondonder-
zoek, bronbemalingen tot sonde-
ringen en grondboringen. Allemaal 
ten behoeve van toekomstige 
bouwwerken. Het bedrijf werkte 
samen met mede-Bakkumse onder-
nemers. In januari 1952 vond 
oprichter Toon Borst het wel 
genoeg en trad uit het bedrijf. Hij 
overleed op 74-jarige leeftijd in 
1955. Het bedrijf groeide onder de 
drie broers Cor, Piet en Willem 
steeds groter en een deel van het 
openluchtopslagterrein aan de 
Bakkummerstraat werd overkapt.

Besloten
De drie broers Borst werden er 
twee, met het overlijden van Cor in 
december 1971. Een maand later 
richtten de overige broers Piet en 
Wim de besloten vennootschap ‘AC 
Borst BV’ op. Het aandeel van Cor 
ging naar diens zoon Ton Borst 
(1945, derde generatie) en schoon-

zoon Cees van der Laan. Ook de 
werkzaamheden kregen een 
nieuwe impuls met meer renovatie-
werk en werkzaamheden voor 
woningcorporaties met utiliteits-
bouw, waarna er een eind kwam 
aan grond- en waterwerken. Piet 
Borst verlaat het bedrijf in 1975 om 
van het pensioen te gaan genieten, 
waarna zijn broer Wim vertrok in 
1982 vanwege gezondheidsre-
denen. Ton Borst en Cees van der 
Laan gingen samen door, met Cees 
voor de boekhouding en Ton als 
bouwondernemer.

Verhuizing
Ton en Cees waren intussen op 
zoek naar nieuw terrein voor 
uitbreiding, hetgeen in Bakkum niet 
meer mogelijk was. Zo ontstonden 
er in 1973 plannen tot ontwikkeling 
van een bedrijventerrein, dat 
beschikbaar moest komen voor 
meerdere bedrijven. 
De eerste behandeling in de 
gemeenteraad was in 1973, waarna 
de raad zich pas eind 1975 uitsprak 
voor de locatie Castricummer Werf. 
In 1976 zag Cornel Borst (vierde 
generatie) het levenslicht als zoon 
van Ton en Rinske Borst. Maar de 
gemeenteraad zou de gemeente-
raad van Castricum niet zijn (wat 
overigens tegenwoordig niet veel 
beter gaat) als ze niet pas in 1977 
een inspraak zouden houden over 

de plannen. In 1979 was de tervisie-
legging van de plannen, waar 
bezwaren op werden ingediend tot 
aan de Kroon aan toe. Pas in 
december 1984 was de gemeente-
raad het unaniem eens (elf jaar later 
dus!) en kon de ontwikkeling 
beginnen. AC Borst Bouw werd 
gevraagd de exploitatie van het 
terrein ter hand te nemen. In het 
eerste kwartaal van 1985 werd het 
startsein gegeven en in mei van dat 
jaar ging de eerste paal de grond in. 
Mei 1987 werd het eerste 
bebouwde deel in gebruik 
genomen en een jaar later een fees-
telijke open dag. Er volgden prach-
tige projecten, zoals Geesterduin, 
waarbij plaatselijke bouwbedrijven 
werden betrokken.

Toekomst
Er volgden wat verschuivingen 
binnen AC Borst, maar Ton bleef 
aan het roer. In 2003 werd het 
negentig jarig bestaan gevierd. 
Vervolgens was het Ton Borst zelf 
die in januari 2010 het stokje over 
gaf aan zoon Cornel voor de dage-
lijkse leiding. De studie vooraf van 
Cornel bleek een goede garantie bij 
het voortzetten van het bedrijf, 
hetgeen zelfs resulteerde in een 
ondernemersprijs. Januari 2013 
werd het 100ste jubileumjaar 
gevierd en geopend door burge-
meester Toon Mans. Een jaar later in 
2014 werd het predicaat ‘Ho�eve-
rancier AC Borst’ uitgereikt door de 
toenmalige Commissaris van de 
Koning Johan Remkes. Intussen is 
de orderportefeuille �ink gevuld 
met duurzame projecten, zoals 
verduurzamen van hele wooncom-
plexen van Kennemer Wonen. Ook 
blijkt het personeelsverloop mini-
maal, waarbij er hooguit gepensio-
neerden vertrekken die worden 
aangevuld door nieuwkomers die 
intern een opleiding krijgen. 
Daarbij is mogelijk de opvolging 
geregeld met de zonen Niels (2015) 
en Roan (2012) Borst als vijfde 
generatie. De toekomst zal het 
leren.

Castricum - Het begon allemaal in Schagen op 11 juni 1881 toen Antho-
nius Christophorus Borst als zoon van Cornelis Borst en Anna Maria Janse 
het levenslicht aanschouwde. Het gezin bestaat, op het hoogtepunt, uit 
maar liefst acht zoons en twee dochters. In 1888 verhuist het gezin naar 
Castricum en komt uiteindelijk in de Bakkummerstraat terecht. Alle 
zoons worden op wat voor manier dan ook ondernemer, van paarden-
handelaar, veehouder, expeditiebedrijf en hoteleigenaar tot aan Antoon 
(Anthonius) ook wel Toon genoemd die ‘AC Borst’ opstartte in 1913. 
Antoon (1e generatie) had zich het timmervak al op zeer jonge leeftijd 
eigen gemaakt. Een natuurtalent eigenlijk, hetgeen zich pro�leerde in 
vakkundig uitgevoerde opdrachten. Antoon is dus de eerste die als Borst 
bij AC Borst zijn inkomen verdiende.

Maar liefst bijna vijf generaties Borst in 
Koninklijk bouwbedrijf AC Borst Bouw

In onze serie over familiebedrijven gevestigd in onze gemeente inmiddels de zevende a�evering, met maar liefst bijna vijf generaties die ruim honderd jaar deel uitmaken van familieondernemingen. Ditmaal 
de familie Borst met een rijke historie tot aan de huidige vestiging op de Castricummer Werf van AC Borst.

Oprichter AC Borst Bouw Antoon Borst en echtgenoot Gu Kuijs zittend en van links 
naar rechts  kinderen Wim, Aaf, Piet, Cor en Anna. Foto: Werkgroep Oud-Castricum

Woonhuis en werkplaats AC Borst 1923 aan de Bakkummerstraat 79.
Foto: Werkgroep Oud-Castricum

Tijdens het uitreiken van ‘Ho�everancier AC Borst’ in 2014 van links naar rechts 
Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, Johan Remkes Commissaris van de 
Koning en Cornel Borst. Foto: Aart Tóth

Verleden, heden en toekomst? Drie generaties Borst, Cornel en vader Ton Borst met 
zonen en kleinzoons Roan (links) en Niels Borst. Foto: Aart Tóth
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Castricum - Het Seniorenkoor 
Castricum bestaat inmiddels ruim 
vijftig jaar, maar kon gedurende 
lange tijd niet bij elkaar komen 
vanwege de coronavoorschriften. 
Sinds begin september 2021 zijn de 
wekelijkse repetities in de grote zaal 
van Geesterhage weer begonnen. 
Deze repetities vinden plaats op 
maandag van 13.30 tot 15.30 uur, 
onderbroken door een korte pauze. 
Het koor wordt geleid door een 
deskundig dirigente, die tevens zorgt 
voor de begeleiding op de piano.

Als je van zingen houdt en de 
50-jarige leeftijd inmiddels hebt 
bereikt, ben je van harte welkom. Je 
hoeft geen noten te kunnen lezen. 

Nieuwe leden worden zo nodig op 
weg geholpen door anderen. Het 
koor staat open voor zowel vrouwen 
als mannen, er is echter een groot 
gebrek aan mannen, vooral bassen, 
maar ook tenoren. Bij de vrouwen is 
versterking gewenst van de alten, 
maar iedereen is welkom. Je kunt 
twee keer op proef komen zingen. 
Daarna word je lid. Aspirant-leden 
kunnen zich op maandagmiddag om 
13.30 uur vervoegen bij de grote zaal 
van Geesterhage (zaal Koningsduyn). 
Aanmelding vooraf is niet nodig. Kijk 
op www.seniorenkoorcastricum.
jimdofree.nl voor meer informatie of 
neem per e-mail (seniorenkoorcas-
tricum@gmail.com / han.schoen@
planet.nl) contact op.

Seniorenkoor Castricum 
op zoek naar nieuwe leden

Door Aart Tóth

De komende weken staat het Dorps-
hart bol van activiteiten rondom 
Sinterklaas. Bij maar liefst 18 winkels 
in het Dorpshart zijn grote letters te 
vinden, met daarbij een cijfer. Deze 
horen bij een ‘Sint-Letterspeurtocht’ 
voor de kleineren onder ons. Zoek ze 
op in de etalages en vul ze in op het 
formulier uit deze krant, knipt het uit 
en lever in bij de ‘Kamer van Sinter-
klaas’ aan het Bakkerspleintje 79.

Kleuren en cadeaus
Daar zijn leuke prijzen mee te winnen. 
Via het maken van een foto van de 
oplossing en mailen naar info@dorps-
hartcastricum.nl kun je ook meedoen. 
Prijswinnaars krijgen bericht via de 
mail. Je hebt de tijd tot 3 december 
om in te leveren. Dan zijn er nog meer 

cadeaus binnen te slepen als je 
meedoet met het inkleuren van de 
speciale Sinterklaas-kleurplaat. Deze is 
te verkrijgen via de basisscholen of af 
te halen bij verschillende winkels en 
Kamer van Sinterklaas. Inleveren 
gebeurt ook bij de slaapkamer aan het 
Bakkerspleintje. Ook daar een limiet 
van inleveren voor 3 december en 
kans op leuke cadeaus. Daarbij kun je 
je schoen zetten in de Kamer van 
Sinterklaas, met de verwachting daar 
ook nog iets in terug te vinden.

Ontbijten en schoen zetten
Samen met Sinterklaas ontbijten, 
alleen voor de kleinsten onder ons, 
behoort ook tot de mogelijkheden op 
zondag 21 en 28 november. De 21e 
gaat dat gebeuren van 10.00 tot 11.30 
uur en de 28e van 09.30 tot 11.00 uur. 
Ouders zorgen uiteraard voor brengen 

en halen, waarna de Creatieve Wieven 
zorgen voor vermaak en begeleiding. 
Natuurlijk zijn daar Sinterklaas en zijn 
Pieten aanwezig om samen van het 
ontbijt te genieten.

Daarbij is Sint samen met de Creatieve 
Wieven ook nog aanwezig om er op 
bezoek te gaan op zondag 21 
november van 15.15 tot 17.00 uur of je 
schoentje te zetten. Woensdag de 24e 
kunnen de schoentjes worden opge-
haald van 16.30 tot 17.30 uur, met de 
kans er een presentje in te vinden. 
Ook zaterdag 27 november kun je bij 
Sint op visite tussen 15.15 en 16.30 
uur. Het moet toch niet gekker 
wordennnn.

Activiteiten
Buiten de kleurplaten, Sint-Letter-
speurtocht en het schoentje zetten, 
heeft Sinterklaas het druk genoeg met 
activiteiten. Zo komt hij bij vele 
gezinnen in Castricum, Akersloot en 
Limmen op bezoek met zijn Pieten en 
natuurlijk cadeaus, waarbij de peper-
noten door de huizen zullen rollen. 
Misschien vertoont hij zich ook nog 
tussendoor in het Dorpshart 
Castricum om bij verschillende 
winkels binnen te lopen ter verhoging 
van de feestvreugde, want dat moet 
het toch zijn, het Sinterklaasfeest! Heb 
je hem dan toch nog gemist, druk dan 
je neus eens tegen de etalageruit van 
de Kamer van Sinterklaas aan het 
Bakkerspleintje 79 en zie hem dan 
lekker liggen snurken in zijn bedstee.

Vergeet echter niet tijdens die Sintfes-
tiviteiten de kassabonnen van Do2rps-
hart Castricum ondernemers te sparen 
voor de actie ‘Handje Contantje’ met 
de mogelijkheid op prachtige prijzen.

Castricum/Akersloot/Limmen - Het zal niemand ontgaan zijn; Sinterklaas 
is weer in Castricum, Akersloot en Limmen aangekomen. Hij heeft in 
Castricum zelfs zijn slaapplaats ingericht om zo dicht mogelijk bij de 
kinderen te verblijven en natuurlijk ook de ouders. Dorpshart Castricum 
en zijn ondernemers spelen hier goed op in.

Sinterklaasfeest met prachtige prijzen

Ontbijten met Sinterklaas behoort tot de mogelijkheden. Foto: Aart Tóth

LEZERSPOST

Afgelopen zaterdag was ik met mijn gezin bij de Sinterklaasintocht in 
Castricum en bij het Grote Sinterklaasfeest in de Pancratiuskerk. Wat een 
feest en wat hebben de kleintjes genoten... Dit was onze eerste keer sinds 
we hier wonen. Helaas kreeg ik ook een grote schok en kon ik mijn ogen 
niet geloven dat er veel te veel achterhaalde ‘zwarte’ pieten rondliepen 
naast de roetveegpietjes. Compleet met rode lippen en gouden 
oorbellen. Dat is ondertussen toch wel een gepasseerd station en ik had 
toch wel verwacht dat een gemeente als Castricum hier wel een stokje 
voor zou hebben gestoken.

Daarom zou ik graag een oproep willen doen aan de organisatie én aan 
de gemeente hier op een gepaste manier een vervolg aan te geven. 
Waarbij we hier met respect mee omgaan! Het is aan ons om onze 
kinderen tradities door te geven, maar wel in het daglicht van onze 
huidige samenleving met respect voor iedereen. Dat het vroeger allemaal 
anders was prima, dat was toen. We hebben hernieuwde inzichten, laten 
we vooruitkijken en onze kinderen tradities meegeven waar we allemaal 
trots op kunnen zijn.

Monique Huisman-Gaillard

Pieten

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Bij de meeste mensen zal het bekend zijn dat een 
huwelijk niet ontbonden kan worden zonder de 
tussenkomst van een rechter. Maar hoe zit dat als 
partijen niet getrouwd zijn, maar een geregi-
streerd partnerschap zijn aangegaan? 

Bij de ontbinding van een geregistreerd partner-
schap moet een onderscheid worden gemaakt op 
twee verschillende punten. Ten eerste is van 
belang of partijen het met elkaar eens zijn dat 
hun geregistreerd partnerschap moet worden 
ontbonden, en op welke voorwaarden dat moet 
gebeuren. Ten tweede speelt het een rol of 
partijen kinderen hebben van jonger dan 18 jaar. 

Indien partijen het (volledig) met elkaar eens zijn 
over de voorwaarden waaronder hun geregi-
streerd partnerschap moet worden ontbonden, 
én indien er géén kinderen zijn van jonger dan 18 
jaar, dan is een verzoek aan de rechter niet nodig 
en kunnen partijen de ontbinding van hun gere-
gistreerd partnerschap zelf regelen. Partijen 
moeten daarvoor wel naar een advocaat of een 
notaris, om in een beëindigingsovereenkomst 
afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld de 
partneralimentatie of het pensioen.

Als partijen het niet (volledig) met elkaar eens zijn 
over de voorwaarden waaronder hun geregi-
streerd partnerschap moet worden ontbonden, of 
indien er wél kinderen zijn van jonger dan 18 jaar, 

dan moet één van de partijen via een advocaat 
aan de rechter vragen om het geregistreerd part-
nerschap te beëindigen. In het geval dat partijen 
het wel (volledig) met elkaar eens zijn over de 
voorwaarden van de ontbinding, en de rechter 
dus alleen nodig is omdat er kinderen van jonger 
dan 18 jaar zijn, kunnen partijen ook een 
gemeenschappelijk verzoek tot ontbinding van 
het geregistreerd partnerschap indienen. 

Let hierbij wel op: indien er kinderen van jonger 
dan 18 jaar zijn, moeten partijen altijd een ouder-
schapsplan aan de rechter meesturen – ook 
indien partijen het op voorhand al over alles eens 
zijn. 

Wil je meer weten over de ontbinding van een 
geregistreerd partnerschap? Neem dan contact 
op met mr. R. Bottenheft: r.bottenheft@tanger.nl 
of 072-531200.

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Ontbinding geregistreerd
partnerschap

Deze maand deelde Roosmarijn een 
aantal interessante tips met de 
bezoekers van het Moedercafé. Dit 
Moedercafé vindt elke maandag 
plaats. 
Op 22 november is het de beurt aan 
Marieke van Studio Uil. Zij is kinder-
slaapcoach en komt vertellen hoe 
slaap bij baby’s tot en met peuters 
werkt. 
Op 29 november is (kinder)diëtist Ilse 
Rotteveel aanwezig. Zij zal vertellen 
over het belang van voeding bij de 
kleintjes.

Het Peutercafé is op maandag en 
vrijdag geopend van 09.30 tot 11.00 
uur en op dinsdag van 10.00 tot 
11.30 uur. Er zijn leuke activiteiten 
voor kinderen tot 4 jaar, zoals voor-
lezen en knutselen.

Kijk op www.welzijncastricum.nl/
ouders of volg het Peutercafé op 
sociale media voor meer informatie. 
Bellen kan ook: 06 42892157. Het 
Peutercafé bevindt zich in het buurt- 
en biljartcentrum aan de Van Speyk-
kade 61 in Castricum.

Castricum - Het Peutercafé van Welzijn Castricum heeft er een nieuwe 
partner bij. Het is kindercoach Roosmarijn van der Tas-Sint, zij houdt 
sinds kort haar praktijk in dezelfde ruimte. Roosmarijn biedt coaching en 
ondersteuning aan kinderen en jongeren vanaf ongeveer zes jaar en hun 
ouders/omgeving, die (tijdelijk) uit balans zijn geraakt.

Druk programma in Peutercafé

Castricum - Het bestuur van energie-
coöperatie CALorie heeft besloten de 
voor 27 november geplande infor-
matiedag in bezoekerscentrum De 
Hoep voor onbepaalde tijd uit te 
stellen. De sterk oplopende bezet-
tingscijfers in de ziekenhuizen en het 
feit dat onduidelijk is welke over-
heidsmaatregelen of dringende 

adviezen er op 27 november zullen 
gelden, maken het op dit moment 
niet verantwoord om een dergelijke 
bijeenkomst te houden. 

Zodra de coronacijfers het toelaten 
zal een nieuwe datum bepaald 
worden waarop de dag alsnog 
gehouden kan worden.

Informatiedag CALorie uitgesteld



Puzzel mee en win een overheerlijk 
speculaaspakket van De Roset
Sinterklaas is in het land, dus laat die speculaasbrokken maar komen! Natuurlijk wel de allerlekkerste uit de wijde omtrek, dus van De 
Roset. Vorige maand door het Patisserie College uitgeroepen tot beste speculaasbrokken van Noord-Holland en zelfs tweede van 
Nederland. We mogen deze week weer zo’n heerlijk speculaaspakket van De Roset verloten onder de inzenders van de juiste oplossing.

Mail de oplossing voor woensdag 24 november naar: 
puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. slecht gehumeurd; 7. plechtige verklaring; 12.
uitroep van afkering; 13. verdieping; 14. een zekere; 15. kosten
koper (afk.); 17. ledemaat; 19. opening in een vestingmuur; 21.
ad vocem (afk.); 22. mannetjes bij; 24. druk ter controle; 27.
open plek in een bos; 28. Aziatisch oliestaatje; 30. oosters
hoofddeksel; 31. vertragingstoestel; 32. melkklier; 33. oude
vochtmaat van wijn; 35. taartje; 37. woordenreeks; 38. heester-
gewas; 41. kerkdienst; 42. geld sparen; 44. huiduitwas; 46.
geldinstelling; 47. verslavend middel; 48. rokkostuum; 49.
insectenetend zoogdiertje; 50. plaats in Noord-Holland; 52.
sportief; 54. steenvrucht; 56. sterk ijzerhoudende grondsoort;
58. kleinste kamertje; 61. eikenschors; 62. geologisch tijdvak;
64. windrichting (afk.); 65. lading van een schip; 67. hoge snel-
heidstrein (afk.); 68. dorp in Brabant; 70. balsport; 72. gaping
(holte); 73. tropische vrucht; 76. ontkenning; 77. Rolls Royce
(afk.); 78. frisdrank; 79. eindstreep; 81. kiloliter (afk.); 82. jon-
gensnaam; 83. rivier in Frankrijk; 84. platte zeevis; 86. nylon-
kous met broekje. 87. plaats in Gelderland.

Verticaal 1. door kinderen gemaakt speelgoed; 2. rivier in
Rusland; 3. zeehond; 4. strook; 5. in overvloed (zat); 6. jong
dier; 7. iets wat ontbreekt (krapte); 8. niet deskundige; 9.
gewicht; 10. symbool voor ijzer; 11. zeer bekwaam (vaardig);
16. toiletartikel; 18. grond rond boerderij; 20. alcoholische
drank; 21. vlaktemaat; 23. vreemd; 25. lastdier; 26. gang van
een paard; 27. kleurschakering; 29. gedetailleerd (precies); 32.
toelage of pensioen; 34. Russisch ruimtestation; 36. aroma van
wijn; 37. hemellichaam; 39. graangewas; 40. vaartuig van een
eskimo; 42. aardappelgerecht; 43. persoon van adel; 45. afge-
richt; 46. deel van een ambtsgewaad; 51. corpulent; 53. elek-
trisch geladen materieel deeltje; 54. bedevaartganger;
55. overschot; 56. Europese hoofdstad; 57. plaats in Noord-
Brabant (files); 59. salaris; 60. gezellig dineren; 62. koelinstalla-
tie; 63. belevenis tijdens het slapen; 66. bloeiwijze; 67. dieren-
verblijf; 69. Amerikaanse schrijver; 71. waterdoorlatend; 73.
groente; 74. ambachtsman; 75. uitdrukking (formule); 78.
gevangenverblijf; 80. gesloten; 82. Chinese munt; 85. gouver-
neur-generaal (afk.).
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PUZZEL

Door Hans Boot

De in Haarlem met man Rob 
wonende Marieke Knoben (1975) is al 
21 jaar als lerares geschiedenis 
verbonden aan het Bonhoe�ercol-
lege. Zij zegt daarover: ,,Na mijn 
opleidingen aan de UvA en HvA heb 
ik korte tijd les gegeven op het Swee-
linckcollege in Amsterdam, totdat ik 

in 2000 in Castricum aan de slag kon. 
Daar werk ik dus al lange tijd, want 
inmiddels zijn er oud-leerlingen die 
collega’s van me zijn. Ik werk al jaren 
fulltime, maar naast docent geschie-
denis ben ik ook coach voor de meest 
getalenteerde leerlingen op school 
die uitvallen of dreigen uit te vallen. 
Het is dus �ink afwisselend, ook 
omdat ik van brugklas tot eindexa-

menklas lesgeef.” Marieke werd al 
eens eerder genomineerd voor de 
longlist van beste docenten, maar 
had daar wat minder mee: ,,De vorige 
twee keer hoefde het van mij niet zo, 
want soms past het gewoon niet in 
de situatie van dat moment om met 
zoiets intensiefs mee te doen. Nu 
wilde ik er wel voor gaan, vooral 
nadat ik hoorde dat de ex-leerlingen 
Jort Jacobs, Charlie Seignette en 
Anne Cappendijk van alles hadden 
geregeld om mij aan te melden bij 
het Rijksmuseum dat de organisatie 
in handen heeft.”

Ambassadeur
De jury stelde uit de ruim honderd 
aanmeldingen eerst een top 15 
samen en ging daarna in september 
en oktober van dit jaar op lesbezoek 
bij de genomineerden. Marieke: ,,Dat 
was wel even een uitdaging toen er 
in het bijzijn van twee cameramensen 
en een geluidsvrouw een videopor-
tret moest worden gemaakt. Soms 
moesten de opnames overnieuw, 
omdat de camera’s nog niet in positie 
waren. Kennelijk waren de juryleden 
tevreden, want voormalig nieuwsle-

zeres Noraly Beyer deelde mij 4 
november op school via Zoom mee 
dat ik tot de top 3 was doorge-
drongen.” De nominatie had tot 
gevolg dat Marieke afgelopen 
zaterdag vroeg in het Rijksmuseum 
werd verwacht om binnen anderhalf 
uur een speciale opdracht uit te 
voeren, waarna de beste docent werd 
gekozen. De winnaar is een jaar lang 
de ambassadeur van het geschiede-
nisonderwijs en mag met zijn of haar 
klas naar het Rijksmuseum. ,,Voor de 
top 3 geldt nog eens dat je met je 
klas naar het Nationaal Archief mag, 
dus die prijs hebben we al binnen”, 
aldus Marieke.

Uitslag
Marieke werd zaterdag gesteund 
door een bus vol derdeklassers, oud-
leerlingen en collega’s die haar met 
spandoeken en vlaggetjes aanmoe-
digden. Haar opdracht hield het 
ontwerpen van een les in ter voorbe-
reiding op een excursie naar een 
herinneringscentrum over voormalig 
Nederlands Indië. Marieke: ,,Daarvoor 
had ik een bezoek bedacht aan het 
Moluks Historisch Museum in De 

Haag. Voor mijn gevoel ging het 
presenteren van de lesonderdelen 
goed, maar ik eindigde niet als eerste, 
waarmee de leerlingen het echter 
totaal niet eens waren.” Terugblikkend 
reageert ze vrij nuchter: ,,Ik heb deze 
wedstrijd erg leuk gevonden, maar er 
verandert verder niets. Omdat ik veel 
plezier heb in het lesgeven ben ik 
niet van plan daarmee op te houden 
en ook niet om te verkassen naar een 
andere school. De sectie geschiedenis 
op het Bonhoe�ercollege bestaat 
immers uit een to�e club mensen om 
mee samen te werken.” 

Tot slot legt Marieke uit waarom ze zo 
van haar vak houdt: ,,Geschiedenis is 
als op vakantie gaan naar een ander 
land. Daar hebben mensen andere 
gebruiken en gewoontes en dat geldt 
ook voor het verleden. Je probeert 
verklaringen te vinden voor hoe 
zaken verliepen en wat daarop van 
invloed is, waardoor je de huidige tijd 
ook beter begrijpt. Daarbij zijn de 
meest recente periodes natuurlijk het 
interessantst, maar het is ook altijd 
boeiend om met de oude Romeinen 
bezig te zijn.”

Castricum - Begin deze maand kreeg Marieke Knoben van het Bonhoef-
fercollege te horen dat ze behoorde tot de top 3 van beste geschiedenis-
docenten van ons land. Afgelopen zaterdag werd in het Rijksmuseum 
bekend gemaakt wie zich winnaar mag noemen.

Marieke bij beste geschiedenisdocenten van Nederland

Marieke Knoben tijdens een les aan de brugklas. Foto: aangeleverd
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Door Ans Pelzer

De aandacht voor de �etstocht maakt 
haar wat verlegen - het past haar niet 
zo om in de belangstelling te staan. 
Voor het klimaat heeft ze het over. 
,,Waarom ik naar Glasgow ben 
ge�etst? Om aandacht te vragen voor 
het klimaat. Waarom ik me zorgen 
maak om het milieu? Je kunt me 
beter vragen waarom ik dat niet zou 
doen.”

Toekomst
,,Mijn drijfveer is dat ik de bossen, de 
duinen, de zee, de hele natuur zo 
mooi vind dat het de moeite waard is 
om te vechten voor het behoud 
daarvan. Ook wil ik dat mijn zoons 
een leven op kunnen bouwen en 
toekomst zien voor hun gedroomde 
kinderen. Hopelijk hebben we tegen 
die tijd de aarde niet verpest. Stop 
met vliegreizen, laat de auto staan, 
eet minder vlees, spring op de �ets.”

Enthousiast ontvangen
Na een mooie en zware tocht van in 
totaal 400 kilometer kwam de groep 
�etsers in Glasgow aan. ,,We werden 
overal enthousiast ontvangen. Indruk 
maakte de reactie van Tessa, een 
vrouw op het platteland nabij Biggar. 

Ze was ontroerd door onze komst 
want, zo zei ze: ‘ik voel me er zo alleen 
voor staan met mijn zorgen over het 
klimaat.’ Met onze ijskoude voeten 
werd dat een warme ontmoeting.”

Overnachtingen
,,Het was overal heel druk de 
vanwege de klimaattop. De lucht�et-
sers hadden overnachtingsplaatsen 
geregeld via het warmshowers-
netwerk: privépersonen die gratis 
onderdak bieden aan �etsreizigers in 
meer dan 160 landen. Het zijn alle-
maal �etsliefhebbers die daaraan 
meewerken, gemotiveerd om andere 
�etsers te helpen en nieuwsgieraig 
naar elkaars verhalen. Ik logeerde in 
de stad bij Gordon, een hele aardige 
wereld�etser. Hij �etste in twee jaar 
heel Amerika door, van noord naar 
zuid. Onderweg had hij veel gastvrij-
heid ervaren, dus hij wilde nu wat 
terug doen. Het is ‘pay-back time’ 
zoals hij dat noemde.”

Demonstratie
,,De dag voor de demonstratie op 5 
november waren er allerlei activi-
teiten in de stad. Greta Thunberg 
sprak ‘s middags op het centrale 
George Square, dat was indrukwek-
kend. Maar het was er zo vol met 

mensen dat ik daar toen niet veel van 
verstaan heb. In de avond was er 
opnieuw een ontmoeting met de 
Schotse Fietsersbond, maar dat werd 
meer een feest: iedereen was uitge-
laten en opgelucht dat de �etskilo-
meters achter ons lagen. En heel 
benieuwd naar de volgende dag.”

,,Net als in Nederland werd in 
Glasgow op 6 november een grote 
demonstratie georganiseerd. Ik weet 
niet hoeveel mensen daaraan 
meededen. De schattingen lopen 
uiteen maar bronnen reppen van 
meer dan honderdduizend demon-
stranten. Het was indrukwekkend hoe 
uitgedoste groepen mensen uit alle 
hoeken van de stad aan kwamen 
lopen. Wij �etsten mee in het �etsers-
blok aan het einde van de lange 
stoet. De eerste dagen onderweg was 
het droog gebleven, maar die zesde 
november kwam het ‘s morgens met 
bakken uit de hemel. Dat hadden 
jullie in Amsterdam toch beter gere-
geld dit jaar.”

‘Stappen zetten’
,,De demonstranten in Glasgow en 
overal ter wereld willen aandacht 
vragen voor de klimaatconferentie en 
vooral druk zetten opdat er serieuze 
stappen genomen gaan worden. 
Overal klinkt het: geen woorden maar 
daden. Zes jaar na het Klimaatak-
koord van Parijs wordt de klimaattop 
in Glasgow beschouwd als een schar-
niermoment om de ambities om de 
opwarming van de aarde te stoppen 
binnen bereik te houden. In Parijs 
spraken 195 landen af om de opwar-
ming onder de twee graden te 
houden indien mogelijk zelfs onder 
de anderhalve graad. Volgens de 
meest recente cijfers zijn de huidige 
inspanningen om de CO2-uitstoot te 
verlagen ontoereikend om de doel-
stellingen van Parijs te halen. We 
hebben nog maar acht jaar om de 
uitstoot te halveren. 
In Nederland is Milieudefensie een 
petitie gestart om de overheid op te 
roepen nog dit jaar een klimaatplicht 
voor grote vervuilende bedrijven in te 
voeren. Want dat zal pas echt grote 
CO2-reductie opleveren.”

Bij het ter perse van deze krant 
kwamen de eerste beschouwingen 
en uitkomsten van de klimaattop 
naar buiten. Karen geeft aan op ‘meer 
resultaat’ te hopen.

Castricum - Ze �etste met dertig anderen naar Glasgow om de klim-
maattop bij te wonen. Karen Faber uit Castricum blikt terug op haar reis 
en verblijf in de Schotse stad. ,,Het was indrukwekkend om bij de demon-
straties aanwezig te zijn.”

Karen Faber terug uit Glasgow: 
‘overal enthousiast ontvangen’

Karen terug uit Glasgow: ‘indrukwekkende reis’. Foto: Ans Pelzer

Castricum - Mensen met een klein 
sociaal netwerk hebben vaak moeite 
om nieuwe contacten te leggen. Wie 
zin heeft om een keer samen met 
anderen te eten en intussen andere 
mensen te leren kennen, kan 
aanschuiven bij Riet en Rob. Dit echt-
paar organiseert thuis een ‘samen-
eten-tafel’ waarvoor belangstel-
lenden zich kunnen aanmelden. Het 

is niet de eerste keer dat zij dit doen. 
Al een aantal keer hebben zij hun 
culinaire vaardigheden ingezet om 
een heerlijke maaltijd te bereiden. 
Alle avonden waren een succes; de 
deelnemers genoten van het eten en 
de mooie gesprekken. Op donderdag 
25 november om 18.00 uur zal er 
weer een ‘samen-eten-tafel’ zijn bij 
het echtpaar thuis. Ook deze keer 

maken zij een driegangenmaaltijd. 
Gespreksstof zal er genoeg zijn, want 
over overheerlijke gerechten raak je 
niet snel uitgepraat! Voor de maaltijd 
en een drankje wordt een vergoe-
ding van zeven euro gevraagd. 
Aanmelden kan bij Welzijn Castricum 
(0251 656562 / info@welzijncas-
tricum.nl) met vermelding van naam 
en telefoonnummer.

Contactkring uitbreiden 
door gezamenlijke maaltijd

Door Henny Reijnders

De beide duels zonder publiek vorig 
seizoen leverden geen enkel punt 
op voor Vitesse, maar ditmaal zag 
het er al snel een stuk beter uit. In 
de 5e minuut kwam het op een 1-0 
voorsprong toen een corner van 
Ron Sche�er vanaf links door de bij 
de tweede paal geheel vrijstaande 
Milo Cremers kon worden binnen-
gekopt. Ook de twintig minuten 
daarna kwam Kleine Sluis er niet aan 
te pas, maar Vitesse vergat dat over-
wicht in de score tot uitdrukking te 
brengen. De grootste kans was voor 
Joey van Esveld, die in de 16e 
minuut door een mispeer van een 
verdediger ineens vrij voor de 
keeper verscheen. Zijn geplaatste 
inzet werd nog aangeraakt en dat 
zorgde ervoor dat de bal via de 
binnenkant van de verre paal rake-
lings voor het doel langs ging. Uit de 
daaropvolgende corner werd de bal 
hard ingeschoten maar die kon 
ternauwernood van de lijn worden 
gehaald. Na een klein half uur liet 
Vitesse de teugels wat vieren en 
kwam Kleine Sluis iets meer aan 
aanvallen toe. Dat leidde al snel tot 
een vrije trap op een gunstige 
positie midden voor doel. De bal 
ging wel langs de muur maar keeper 
Tom Laan redde bekwaam. Kort 
daarna kopte een van de aanvallers 

na een verre voorzet in vrije positie 
net voorlangs.

Na rust nam Vitesse het heft meteen 
weer in handen. In de 52e minuut 
was Martijn Kuijs al dichtbij de 2-0 
maar een ziedend afstandsschot van 
hem werd door de keeper met de 
vingertoppen uit de linker kruising 
getikt. De daaruit volgende corner 
was weer een prooi voor Ron 
Sche�er en die nam hij zo scherp 
dat de bal in het net verdween 
zonder dat iemand de bal raakte: 
2-0. Zo’n 10 minuten later deed spits 
Jort Kaandorp weer eens van zich 
spreken door een door Milo Cremers 
aangespeelde bal te controleren, 
weg te draaien bij zijn beide verde-
digers en van korte afstand hard in 
te schieten. In de 84e minuut wist hij 
dicht bij de cornervlag een van de 
verdedigers met een onnavolgbare 
actie te passeren. Zijn voorzet kwam 
via de prima debuterende Tom 
Jonker voor de voeten van Joey van 
Esveld die genadeloos hard binnen-
schoot: 4-0. Door dit prima resultaat 
is Vitesse nu koploper in de 2e klasse 
met 2 punten voorsprong met een 
duel nog een duel tegoed.

Morgen wacht Vitesse een zwaar 
bekerduel uit tegen het sterke 
AFC’34, de huidige koploper in de 
1e klasse.

Castricum - Het inhaalduel tegen Kleine Sluis uit Anna Paulowna bood 
Vitesse de mogelijkheid de koppositie over te nemen van VIOS uit 
Warmenhuizen. Al vroeg in de wedstrijd kwam Vitesse op voorsprong 
maar vergat daarna al in de eerste helft het duel in het slot te gooien. 
Ondanks dat kwam de thuisploeg nauwelijks in de problemen omdat 
Kleine Sluis gewoon de kwaliteit daarvoor ontbeerde. Toen na de rust 
eindelijk de 2-0 viel was het duel dan ook gespeeld en kon Vitesse free-
wheelend naar het eindsignaal.

Vitesse wint van Kleine Sluis: 4-0
Milo Cremers kopt de 1-0 onhoudbaar binnen. Foto: Joop Hollenberg

Door Joop Bakker

FCC kwam uitstekend uit de start-
blokken en na nog geen twee minuten 
gespeeld te hebben, kregen zij al de 
eerste corner. Dit bracht meteen de 
eerste doelkans, het schot van Tjidde 
Geerts werd van de doellijn gehaald via 
de rug van een speler. De corner die 
daarop volgde bracht de volgende 
kans, echter het schot van Elario Zweet 
ging net naast. Vijf minuten later kwam 
de eerste kans voor Jonathan, een 
kopbal ging net over. In de twaalfde 
minuut ging de keeper van Jonathan in 
de fout door het verkeerd inschatten 
van een terugspeelbal. Door het blok 
van Tjidde Geerts belandde de bal bij 
Carlo Vrijburg, die Elario Zweet 
inspeelde. Hij maakte vervolgens de 
openingstre�er; 0-1.
FCC begon meer druk te zetten. Een 
prachtige pass van Jeroen Mooij op 

Carlo Vrijburg, die als een raket weg 
was, bracht de bal voor en daar stond 
Elario Zweet, die hem snoeihard in de 
kruising schoot; 0-2. Nadat Carlo Vrij-
burg op een assist van Elario Zweet de 
0-3 erin knalde, zakte het geloof van 
Jonathan op een goede a�oop in de 
schoenen. Daardoor raakten verschil-
lende spelers geïrriteerd en liet men 
zich niet meer van hun sportieve kant 
zien. In de veertigste minuut maakte 
Tjidde Geerts er 4-0 van door het 
wederom onderscheppen van een bal 
van de tegenstander, dit was ook de 
ruststand. In de tweede helft werd de 
wedstrijd gecontroleerd en zakelijk 
verder afgespeeld en kregen alle 
wisselspelers de kans om zich te laten 
zien. De wedstrijd was eigenlijk in de 
eerste helft al gespeeld.
Uiteindelijk scoorde Jonathan één keer 
in de 72ste minuut. Dat bracht de eind-
score op 1-4.

Castricum - FC Castricum heeft in de tweede knock-outronde voor de 
KNVB-beker zaterdag wederom goed van zich laten horen. Er werd met 
maar liefst 4-1 gewonnen van Jonathan uit Zeist.

FC Castricum weer ijzersterk

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
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