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Castricum - Vorige week woensdag-
avond sloegen de klokken van de 
dorpskerk op hol. Ze luidden uren-
lang onafgebroken, tot iemand de 
zekeringen uit de kerktoren 
verwijderde.

Kerkklokken op hol

Castricum - De aankomst van Sinterklaas had deze keer �ink wat voeten in de aarde: een zinkende boot, alle pakjes 
naar de haaien, huilende kinderen op de bank, boze ouders en Sinterklaas die in allerijl zijn privéjet moest starten om 
op tijd in Nederland te zijn. Gelukkig stonden er in Madrid geen lange rijen zoals op Schiphol en lukte het Sint om zijn 
kist en een lading nieuwe pakjes hier op tijd aan de grond te zetten. Afgelopen zaterdag werden Sint en z’n Pieten fees-
telijk in Castricum onthaald. Ondanks alle tegenslagen was er geen greintje stress op het gezicht van de Goedhei-
ligman te bespeuren. Een beeldverslag van de intocht treft u verderop in dit blad aan. Tekst en foto: Henk de Reus

Sint en z’n Pieten feestelijk onthaald

Door Hans Boot

Onder voorzitterschap van Elize Bon 
(CDA) werd deze commissie 
gehouden, waarin Peter Pinkhaar als 
indiener namens de PvdA de motie 
‘van kort-tijdelijk naar lang-tijdelijk 
en permanente huisvesting’ 
toelichtte. Hij stelde met de andere 
indiener Mariska El Ouni (D66) vast 
dat de tijdelijke huisvesting van 
wooneenheden in Limmen, 
Castricum en Alkmaar door status-
houders, spoedzoekers en jongeren 
kwetsbare groepen betreft die een 
veilige woonomgeving nodig 
hebben. Daar is volgens de indieners 
geen sprake van en dus stellen zij in 
de motie voor dat het college binnen 
drie maanden aan de raad een plan 
voorlegt, waarin de huidige bewo-
ners van de �exwoningen aan de 
Puikman, Oosterzijweg en Picasso-
laan huisvesting wordt geboden 
voor een periode van langer dan tien 

jaren. Bovendien zou voor deze 
woningen de basiskwaliteit gehan-
teerd moeten worden zoals die geldt 
voor een sociale huurwoning (mini-
maal schoon, heel en veilig).

Op de motie kwam direct al een 
reactie van Ivo van Donselaar (CDA) 
die opmerkte dat jongeren ‘beslist 
niet’ tot kwetsbare groepen gere-
kend kunnen worden.

Permanente woningbouw
Harold Ebels (D66): ,,Wij waren geen 
voorstander van de �exwoningen 
aan de Puikman. Het wordt hoog tijd 
om klare wijn te schenken en het 
vraagstuk vraagt om een heldere 
visie en om meer concreet in tempo 
te acteren. De vraag is ook hoe we 
omgaan met de steeds grotere groep 
asielzoekers en de doorstroming.’’

Gerard Brinkman (GroenLinks) 
haakte daarop in: ,,We hebben welis-

waar de plicht om statushouders 
passend te huisvesten, maar een 
perspectiefregeling moet wel haal-
baar zijn. Om die binnen drie 
maanden op te stellen is niet realis-
tisch. In plaats van �exwonen voor 
tien jaar kan je beter kiezen voor 
de�nitieve bebouwing. De locaties 
zijn er echter niet, dus wij steunen de 
motie niet.’’

Gerrit Krouwel (VVD) was blij met de 
48 �exwoningen aan de Puikman, 
maar vond het belangrijker dat de 
raad zich richt op passende, perma-
nente woningbouw. Als mogelijke 
locaties daarvoor noemde hij de 
school aan Koekoeksbloem en het 
winkelcentrum Kooiplein. Ook pleitte 
hij voor het werken aan de realisatie 
van een grotere hoeveelheid kleinere 
woningen.

Van Donselaar sloot zich aan bij de 
VVD en zei: ,,We moeten bij de feiten 
blijven en willen eerst wachten tot 
bekend is met welke regeling het 
college komt.’’

Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - De constatering van PvdA en D66 dat kwetsbare groepen in 
tijdelijke woonvormen in een onveilige woonomgeving leven was voor 
deze raadspartijen aanleiding om een motie in te dienen die donderdag-
avond in een commissie werd behandeld. Met uitzondering van De Vrije-
Lijst werd deze motie door de overige partijen niet ondersteund.

Motie om bewoners flexwoningen 
langdurig te huisvesten haalt het niet
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DONDERDAG 17 NOVEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00-12.00 uur open kerk met 
kerkcafé, plek voor ontmoeting 
en gesprek.

VRIJDAG 18 NOVEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00-12.00 uur kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te 
steken.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.30-12.30 uur open kerk met 
stilte en bezinning bij het 
aansteken van een kaars.

ZATERDAG 19 NOVEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
19.00 uur Margo de Wolf m.m.v. 
de Inzinggroep. Kinderviering 
met bezoek van Sint Nicolaas in 
de kerk.

Corneliusparochie Limmen
19.00 uur schoenendoosactie, 
gezins-woord- en communievie-
ring met kinderkoor. Voor-
ganger: Pastor M. Nagtegaal.

ZONDAG 20 NOVEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.15 uur kapelaan Jaider met 
Gemengd Koor.

RK parochie Sint-Jacobus 
Major, Akersloot
10.00 uur WCV met Herenkoor, 
lector P. Schut, voorganger: J. 
Eekels.

Protestantse Gemeente 
Limmen
10.00 uur ds. E. J. Kooiman, 
Eeuwigheidszondag.

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur Feest van Caecilia. 
Woord- en Communieviering 
met Corneliuskoor. Voorganger: 
Pastor M. Nagtegaal.

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geester-
hage (Geesterduinweg 3)
10.00 uur Geert Balder

Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur pastor Eveline Masetti 
en ds. Rik Willemsen. Gedachte-
niszondag m.m.v. Liturgiekoor.
17.00 uur pastor Eveline Masetti 
en ds. Rik Willemsen. Gedachte-
niszondag. Gelijktijdig op 
Omroep Castricum en via een 
livestream (link op www.pkcas-
tricum.nl).

MAANDAG 21 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
19.00 uur Taizé-avondgebed.

DINSDAG 22 NOVEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

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 uw BSN-nr, zorg 
dat u dit paraat heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. Info via 
websites, deurposters en tele-
foonbandjes. Van 21 t/m 25 
november is de praktijk van 
Coppoolse gesloten.

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m 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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Vervolg voorpaginaverhaal

Willem Laan (Lokaal Vitaal) was kort 
van stof en verwees simpelweg naar 
de afspraken in het coalitieakkoord. 
Ook zijn partij had geen behoefte 
aan de motie. Dat gold ook voor 
Ralph Castricum (Forza!) die eraan 
toevoegde: ,,Het voorstel lijkt wel 
een verkapte vorm om statushou-
ders weer voorrang te geven.’’

Bärbel Böhling (De VrijeLijst) had wel 
begrip voor de motie. Zij steunde 
die met als commentaar: ,,Wij propa-
geren de bouw van kleine woningen 
voor jongeren, statushouders en 

kwetsbaren. Volgens mij zijn er ook 
wel locaties die tien jaar leeg staan, 
zoals de Koekoeksbloem.’’

In dit geval waren er twee wethou-
ders die mochten reageren. Eerst 
was dat Falgun Binnendijk (CDA), die 
zei: ,,Het college begrijpt donders-
goed de noodzaak van een regeling 
en daarmee zijn we ook aan de slag. 
Deze moet echter juridisch goed 
worden getoetst en goed uitlegbaar 
zijn, dus zorgvuldigheid is uiterst 
belangrijk. Het streven is om de 
regeling uiterlijk in 2024 in de raad 
te brengen.’’

Zijn collega Paul Slettenhaar (VVD) 
meldde: ,,Wij zijn in regionaal 
verband met �exwoningen bezig en 
onderzoeken of er in dit geval ook 
uitwisseling mogelijk is. Het doel 
blijft de realisatie van grotere 
hoeveelheden permanente 
woningen, maar we ontkomen ook 
niet aan de bouw van 
�exwoningen.’’

Uit dit debat trok de voorzitter de 
conclusie dat de motie het niet ging 
halen. De indieners gaan nog wel 
met elkaar in overleg of deze op 24 
november nog in stemming moet 
worden gebracht.

Falgun Binnendijk: ‘College 
begrijpt noodzaak van regeling’

Castricum - Voor Thijs (10), David (10, Jamyem (10) en Tobias (11) was het waarschijnlijk de laatste keer dat ze met hun 
lampion de huizen langsgingen, omdat de baard in de keel er zit aan te komen. Reden om nog even �ink snoep in te 
slaan. Het muziekrepertoire blijkt niet verder te reiken dan het liedje ‘Elf november is de dag’. Tobias schat in dat ze dit 
vrijdagavond zo’n 200 keer hebben gezongen. Dit deed niet af aan het uiteindelijke resultaat. Alle vier gingen ze met 
een tas vol snoepgoed naar huis. Foto: Henk de Reus

Volle tassen met snoepgoed

Door Ans Pelzer

In een brief aan het College liet de 
Adviesraad Sociaal Domein eind 
oktober weten ‘teleurgesteld en 
ontevreden te zijn over de wijze 
waarop het College heeft geacteerd 
op het terrein van het sociaal 
domein’. 
Gemeenteraadsleden reageerden 
geschrokken op het besluit van de 
adviesraad. Wethouder Binnendijk 
was niet bij die raadscommissie 
aanwezig.

‘Zelfre�ectie voor College’
Binnendijk: ,,Het besluit van de 
adviesraad om te stoppen vraagt om 
zelfre�ectie aan de kant van het 
College. Wat ging er niet goed? En 
hoe kunnen we dat in de toekomst 
beter doen? Ik vind het bijzonder 
jammer dat de adviesraad opstapt. 
De inzet en de kwaliteit zal gemist 
worden. Ik heb dit oprecht niet zien 
aankomen, anders had ik natuurlijk 
eerder stappen ondernomen.’’

‘Tijd nodig voor oplossing’
Voor oplossingen is er tijd nodig, 

aldus de wethouder. Dit in reactie op 
vragen van onder andere de PvdA 
naar concrete plannen. Binnendijk: 
,,Kant-en-klare oplossingen heb ik 
niet. Het probleem van de bestuur-
lijke complexiteit speelt ook in de 
andere BUCH-gemeenten. Ik wil met 
collega-bestuurders, de adviesraad 
en de gemeenteraad nu eerst goed 
evalueren wat er mis is gegaan en 
hoe we het in de toekomst anders en 
beter kunnen doen.’’

‘Raad heeft vertrouwen’
Wethouder Binnendijk vraagt de 
gemeenteraad tijd ‘om het een en 
ander uit te werken’. Na ampel 
beraad melden de kritische fracties 
‘er vertrouwen in te hebben dat te 
wethouder met verbeteringen aan 
het werk gaat’.

Castricum - Ruim twee weken geleden werd in een speciaal ingelaste 
raadscommissie gesproken over het plotselinge opstappen van de 
gehele Adviesraad Sociaal Domein. Wethouder Falgun Binnendijk 
reageert nu op het vertrek: ,,De communicatie is niet goed verlopen. Dat 
trek ik me aan.’’

Reactie wethouder op vertrek 
adviesraad: ‘bijzonder jammer’

Limmen - Op zaterdag 26 november 
komt Sinterklaas naar Limmen voor 
een bijzondere show. Burgemeester 
Mans is aanwezig om het evenement 
o�cieel te openen. De gehele 
opbrengst van deze avond gaat naar 

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

In Heeren van Limmen ontvangt de 
Sint bekende en minder bekende 
gasten en is er muziek van verschil-
lende zangers en zangeressen. De 

festiviteiten gaan om 20.30 uur van 
start, inloop vanaf 20.00 uur. 
Toegangskaarten kosten €12,50 en 
zijn verkrijgbaar via Slagerij Snel en 
Stuifbergen (beiden gevestigd aan 
de Kerkweg in Limmen).

Sinterklaasfeestavond in Limmen



woensdag 16 november 2022

Gemeentenieuws

     

Voorlopige agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 17 november 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
.   .   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-
fie, tot uiterlijk .  uur op de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur. Het eerst-
volgende raadsspreekuur is op maandag 
28 november 2022.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en 
organisaties in Castricum van harte uit om 
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast 
van de raad wordt u om 18.45 uur, vooraf-
gaand aan de vergaderingen, ontvangen in 
de publiekshal van het gemeentehuis. Daar 
wordt u opgehaald voor een kop koffie of 
thee en iets lekkers. Een medewerker van 
de griffie en een of meerdere raadsleden 
leggen u de ‘spelregels’ van de gemeente-
lijke politiek uit. Ook lichten ze de agenda-
punten van die avond verder toe. Daarna 
kunt u vanaf de publieke tribune de verga-
deringen bijwonen. U kunt zich aanmelden 
bij de griffie en een datum prikken. 

onta t met de gri e
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/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 24 november 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Bestemmingsplan Zanderij Zuid deelgebied 3 (Kaptein Kaas)
21.00 – 22.30 Diversen Limmen Zandzoom:

- Bestemmingsplan rotonde Rijksweg/Visweg te Limmen 
- Bestemmingsplan Tegro-Schilder, herziening locatie Rijksweg 

te Limmen 
- Exploitatieplan ‘Limmen- Zandzoom, 8e herziening’ en 

Exploitatieplan ‘Rotonde Rijksweg-Visweg Limmen
Commissies Trouwzaal

19.30 – 20.45 Commissiebehandeling van de volgende documenten m.b.t. 
water en riolering:
• Programma Water en Riolering 2023-2026;
• Aansluitverordening;
• Verordening eenmalig rioolaansluitrecht;
• Verordening afvoer hemel- en grondwater 

21.00 – 22.00 Zienswijze op derde begrotingswijziging BUCH naar aanleiding 
van 2e voortgangsrapportage BUCH

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2022
1B.   Brieven aan de raad 24 november 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 24 november 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Ruimtelijk kader Santmark inclusief amendement 
B otie DO DD inzake e wonen
5 Sluiting 

Participatieavond 23 november 
verkeersplan Limmen-West
In Zandzoom Limmen wordt een groot 
aantal woningen gebouwd en dat heeft 
gevolgen voor het verkeer in Limmen. 
Vooral aan de westkant wordt het druk-
ker. Om dit in goede banen te leiden 
gaat de gemeente een nieuw integraal 
verkeersplan (IVP) opstellen. Dit plan 
vormt de basis voor de wegenstructuur 
en de verkeersstromen aan de west-
kant van Limmen voor de komende 
10 tot 15 jaar. 

Uw input helpt ons verder
Aan de start van dit plan gaat de gemeente 
graag in gesprek met de bewoners van het 
gebied: wat gaat goed en wat moet beter 
qua verkeer? Denkt u mee? U bent van 
harte welkom op 23 november 2022 van 
19.00 tot 21.00 uur in de Heeren van Lim-
men. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Aanmelden en voorkeur aangeven
Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u 
zich tot 21 november aanmelden via 
atiedekker@debuch.nl. ermeld daarbij 

naar welk gebied uw interesse uitgaat:
1. Hogeweg (ten zuiden van de Burg. 

Nieuwenhuijsenstraat) en Kapelweg 
2. Westerweg 
3. Noordelijke oost- en westverbindingen 

(excl. Driehoek Visweg/Pagenlaan/
Dronenlaantje)

4. Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat;
We maken gesprekstafels per deelge-
bied en delen u in bij de tafel van uw 
keuze. Uiteraard wordt aan alle tafels 
ook naar geheel Limmen West gekeken, 
aangezien de wegen met elkaar in 
verbinding staan.

Mogelijke tweede avond 
Door u aan te melden, kunnen wij een 
goede inschatting maken van de interesse 
per deelgebied en de gesprekstafels goed 
inrichten. Als er meer aanmeldingen zijn 
dan er plek is, wordt een tweede bijeen-
komst georganiseerd. Aanwezigheid op 
23 november gaat dan op volgorde van 
inschrijving. De overige inschrijvingen wor-
den geïnformeerd over een tweede datum. 

Vraag de energietoeslag nu nog aan

Het Gehandicapte Kind collecteert
van 13 t/m 19 november 2022.

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

Aanvragen energietoeslag kan nog in 
maand november
Denkt u ook in aanmerking te komen voor 
deze toeslag, dan kunt u tot en met 30 
november 2022 een aanvraag indienen via 
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Gemeentenieuws
woensdag 16 november 2022

Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Tussen 14 november en 9 december werkt gemeente Heemskerk aan de 
Rijksstraatweg, dat is het verlengde van de Beverwijkerstraatweg. Het gaat om 
werkzaamheden ter hoogte van de Duinweg (bij de Patatoloog). In de nachten van 
28, 29 en 30 november is deze weg tussen 19.00 en 6.00 uur afgesloten voor 
al het gemotoriseerde verkeer. Reist u naar Heemskerk? Rijd dan via de N203. 
Omleidingsroutes staan aangegeven. (Brom)fietsverkeer blijft wel mogelijk. 

Overdag wordt er ook aan de weg gewerkt, maar dan is de overlast beperkt tot 
oponthoud. 

Meer informatie: www.heemskerk.nl/laatste-nieuws/rijksstraatweg-s-nachts-afgesloten-
op-28-29-en-30-november 

Rijksstraatweg naar Heemskerk dicht in de nachten van 28, 29 en 30 november

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 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.

Gemeente viert Boomfeestdag 
met zeven nieuwe pluim-essen
Vandaag, woensdag 16 november, 
plant wethouder Valentijn Brouwer 
met hulp van 23 leerlingen van groep 5 
van de Montessorischool zeven pluim-
essen (Fraxinus ornus “Louisa lady”). 
Dit gebeurt in het kader van de lande-
lijke Boomfeestdag. De jonge bomen 
komt te staan in de Anna van Buren-
straat in Castricum. 

Van tevoren legt de wethouder samen met 

de groenbeheerder van de gemeente in de 
klas het thema uit van de Boomfeestdag: 
‘(Met) Bomen werken’. ‘We hebben als 
college beloofd dat we meer gaan investe-
ren in klimaat en duurzaamheid. Concreet 
betekent dit dat we werken aan meer groen 
in onze gemeente, dat wil zeggen: we wil-
len 500 bomen erbij. Dit zijn er alvast zeven. 
Hoe fijn is het dat juist de jongste generatie 
op deze manier aan zo’n groene toekomst 
meehelpt.’

Gemeente haalt weesfietsen weg bij 
station Castricum
Wie per fiets naar het stationsgebied komt, 
kan hem daar gerust achterlaten in de 
bewaakte of onbewaakte stalling. Maar 
niet voor eeuwig. Veel stallingsplek wordt 
ingenomen door fietsen die zijn achtergela-
ten en door de eigenaar niet meer worden 
meegenomen. Dat is zonde van de stal-
lingsruimte. Het is ook lastig voor andere 
fietsers die een plek zoeken. Daarom haalt 
de gemeente van tijd tot tijd zulke ‘wees-
fietsen’ weg. 

Om zeker te weten dat het om weesfietsen 
gaat, krijgen zulke rijwielen eerst een label. 
Staat die fiets met label er na 4 weken 

nog steeds, dan wordt hij verwijderd. De 
gemeente begint op 20 november 2022 
met het labelen van de weesfietsen.

Geen weesfiets?
Wie toch zijn fiets terug wil, kan contact 
opnemen met de Buitengewoon Opspo-
ringsambtenaar (BOA) via 14-0251.

Snoeien overhangend groen
Castricum is een gemeente met veel groen. 
Daar zijn wij met zijn allen trots op en daar 
kunnen wij dagelijks van genieten. 
Regelmatig constateert de gemeente dat 
bewoners het groen in hun tuin fors laten 
uitgroeien met als gevolg dat struiken of 
boomtakken hinderlijke, maar ook gevaar-
lijke situaties kunnen opleveren.

Wij vragen u om eens kritisch naar uw 
groen aan de kant van de openbare weg 
te kijken en de overhangende beplanting te 
snoeien. Zo houdt u het trottoir vrij en kunt 
u voorkomen dat bijvoorbeeld takken de 
zichtbaarheid van een verkeersbord belem-
meren.

Aangevraagd

Doodweg 5 in Castricum, het gewijzigd uitvoeren van de vergunde kelder, 
datum ontvangst 7 november 2022 (Z22 099524)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand, 
datum ontvangst 4 november 2022 (Z22 099300)
Dr. Ramaerlaan 7 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst 
9 november 2022 (Z22 099867)
Hollaan 2 in Castricum, het vergroten van het bouwvlak, datum ontvangst 
4 november 2022 (Z22 099212)
Jacob Catsstraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
7 november 2022 (Z22 099450)
Julianaweg 13a en 13b in Akersloot (Julianaweg 13), het realiseren van twee 
appartementen, datum ontvangst 4 november 2022 (Z22 099309)
Oude Parklaan 8 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst 
9 november 2022 (Z22 099832)
Zeeweg 50 in Castricum, het verplaatsen van het paviljoen, datum ontvangst 
9 november 2022 (Z22 099869)
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

Dr. Jacobilaan 23 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
9 november 2022 (Z22 090650)
Rijksweg 64 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 november 
2022 (Z22 098974)
Willem de Zwijgerlaan 2 in Castricum, het vergroten van de woning en het plaatsen 
van een dakopbouw, verzenddatum 8 november 2022 (Z22 094494)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Pagenlaan 2 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 27 oktober 
2022 (Z22 079955)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Duinweg 13a in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 5 oktober 
2022 (Z22 087442)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Beatrixlaan 1b in Akersloot (Julianaweg achter 47 perceel A 3180), het bouwen 
van een woning (Z045907)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 november zes weken ter 
inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 16 november een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsvergunning is digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te vinden door te zoeken op bovenge-
noemd adres. 

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende vergunning verkoop vuurwerk Vuurwerkspektakel op donderdag 
29 december, vrijdag 30 december en zaterdag 31 december 2022, 
Overtoom 7 in Castricum, verzenddatum 7 november 2022 (Z22 097704)

• Verleende evenementenvergunning kerstsamenzang Emergo, op zaterdag 
24 december 2022, op het Schulperplein aan de Van der Mijleweg in Bakkum,
verzenddatum 7 november 2022 (Z22 092373)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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De gratis kennismakingsles voor 
slagwerk (vanaf 7 jaar) is op dinsdag 
29 november van 15.30 tot 16.15 uur 
bij Toonbeeld in cultureel centrum 
Geesterhage. Docent Mark van de 
Werf zal dan laten zien en horen 
welke slagwerkinstrumenten er alle-
maal zijn. En natuurlijk sla je zelf ook 
op de verschillende slagwerkinstru-
menten. De gratis kennismakingsles 
voor de blaasinstrumenten is op 
donderdag 1 december van 16.00 tot 
16.45 uur voor kinderen vanaf 7 jaar 

en van 16.45 tot 17.30 uur voor 
kinderen van 5 en 6 jaar. Dan staat 
docent Nico Strubbe klaar om samen 
met de kinderen op de blok�uit al 
een eerste liedje te leren spelen.

Natuurlijk kunt u uw kind of uzelf ook 
aanmelden voor een proe�es op een 
van de vele andere instrumenten 
waarop les wordt gegeven bij Toon-
beeld Geesterhage. De docenten 
maken hiervoor graag een afspraak 
met u. Aanmelden voor deze gratis 

kennismakingslessen kan via www.
toonbeeld.tv en dan de knop Proef-
lessen voor jong en oud. Of stuur een 
mail naar info@toonbeeld.tv om aan 
te melden. Na aanmelding ontvangt 
u een bevestiging.

Wie na de kennismakingsles slag-
werk of blazersklas de smaak van het 
samen muziek maken te pakken 
heeft, kan zich aanmelden voor de 
cursus. Deze bestaat uit tien tot vijf-
tien lessen en die zijn inclusief lesma-
teriaal en een blok�uit dan wel 
drumstokken. Deze cursus is niet 
gratis. Wel graag muziekles, maar een 
kleine beurs? Kijk dan op https://
jeugdfondssportencultuur.nl voor 
subsidiemogelijkheden of bel met de 
administratie van Toonbeeld Geester-
hage (0251 659012).

Castricum - Toonbeeld Geesterhage start in samenwerking met muziek-
vereniging Emergo weer met nieuwe cursusgroepen voor slagwerk en 
blaasinstrumenten. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen eerst in een gratis 
openbare les kennis maken met zelf muziek maken, luisteren, samenspel 
en een eerste begin van noten lezen en tellen. Deze les is een introductie 
voor de blazer- of slagwerkklas, die weer een opstapje is naar de vervolg-
cursus op een muziekinstrument.

Gratis kennismakingslessen
bij Toonbeeld Geesterhage

De slagwerk- en blazersklas van Toonbeeld Geesterhage. Foto: aangeleverd

Limmen - Op zondag 20 november 
verzorgt harmonieorkest Excelsior in 
samenwerking met fanfareorkest 
Eensgezindheid uit Egmond-Binnen 
een herfstconcert in de Cornelius-
kerk. Dit concert begint om 15.00 uur 
en is gratis toegankelijk.

Onder leiding van Ruud Pletting zal 
de harmonie onder andere het werk 
Armenian Dances van Alfred Reed 
ten gehore brengen, een suite waarin 
verschillende Armeense volkslie-
deren uit de verzameling van 
Komitas Vardapet zijn 
samengebracht. 
Een ander muziekstuk dat gespeeld 
zal worden is Persis, dat invloeden 

heeft van muziek uit het Midden-
Oosten en exotisch, kleurrijk en beto-
verend wordt genoemd.

Fanfare Eensgezindheid uit Egmond-
Binnen staat onder leiding van Marije 
Koopmans en na hun concert op 12 
november, waarbij zij de ‘Beste 
Zangers van Egmond-Binnen’ bege-
leidden, spelen ze dus ook op het 
herfstconcert van Excelsior. Ze 
hebben een gevarieerd muziekpro-
gramma met onder andere de �lm-
muziek La Cali�a van Ennio Morri-
cone, en The Saint and the City van 
Jacob de Haan, waarin de mythe 
rondom de stad Zwolle wordt 
beschreven.

Herfstconcert harmonie Excelsior

Limmen - Op zondag 20 november om 15.00 uur treedt de groep One More 
op bij jazz session club Vredeburg. De vijf topmuzikanten Cees van Nieuwburg 
(slagwerk), Rieks Schreuder (contrabas), Jan Horjus (saxofoon), René Nijenhuis 
(gitaar) en Hans Gosselink (hammondorgel) spelen pure jazz met bekende en 
minder bekende standards. De toegang is gratis. Foto: aangeleverd

Optreden One More in Vredeburg

Bakkum - Bij vereniging Perspectief 
aan de Van Oldenbarneveldtweg 37 
kunnen belangstellenden op zondag 
11 december van 10.00 tot 16.00 uur 
beeldhouwen in hout. Anja Jonker 
heeft al een jarenlange ervaring waar 
het gaat om het vervaardigen van 
beeldhouwwerken in hout. Bij 
Perspectief begeleidt zij de hout-
groep en op 11 december legt ze de 
focus op de contouren en het 
silhouet van het hout. Er wordt 
aanvankelijk gewerkt met beitel, guts 
en klopper en later, om het beeld 

glad af te werken, met rasp en 
schuurpapier. Om het voor zowel 
gevorderden als beginners aantrek-
kelijk te maken wordt er gewerkt in 
lindehout, dat van nature een zachte 
houtsoort is. Voor het beeldhouwen 
in hout is het ook belangrijk dat je op 
een andere manier naar het mate-
riaal kijkt om een zo sterk mogelijk 
beeld te verkrijgen. 

Kijk op www.perspectiefcastricum.nl 
of mail naar activiteitenperspectief@
gmail.com voor meer informatie.

Workshop beeldhouwen in hout

Anja Jonker tijdens het maken van een beeldhouwwerk van hout. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
The Lost King

vrijdag & zondag 15.00 uur
maandag 20.00 uur

Stromboli
donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur

zondag 13.00 uur
maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur

Casa Coco
zondag  19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Fisherman’s Friends: 
One and All

zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

Ticket to Paradise 
vrijdag 15.00 uur

Good Luck To You, Leo Grande
zondag 13.00 uur

De Club van Sinterklaas 
en de Race tegen de Klok

Programma 17 nov t/m 23 nov

Na een bezoek aan de vertoning van 
het Shakespeare-stuk ‘King Richard’ 
krijgt de altijd ongeziene Philippa 
Langley compassie voor de – in de 
geschiedenisboeken beschreven – 
barbaarse koning. In haar strijd naar 
gerechtigheid voor Koning Richard lll 
krijgt Phillipa een visioen over waar 
de restanten van het lichaam van de 

koning zich zouden bevinden, onder 
een parkeerplaats in Leicester. Ze bijt 
zich vast in het onderzoek, hetgeen 
leidt tot veel onbegrip in haar omge-
ving. Experts en academici reageren 
sceptisch op haar ideeën, maar 
Philippa zet door en met succes. 
Gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal.

The Lost King

Sara arriveert met een ko�er vol 
wodka en een uitgeput hart op het 
eiland Stromboli. 
Ze komt bij een retraite terecht waar 

Stromboli ze, samen met een bont gezelschap 
andere dolende zielen, onder 
leiding van de charismatische 
goeroe Jens de confrontatie 
aangaat met de demonen uit haar 
verleden.
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Castricum - Dat het opladen van de 
elektrische auto thuis goedkoper is 
dan bij de openbare laadpalen, is bij 
de meeste automobilisten inmiddels 
wel bekend. Een eigen laadpaal aan 
huis is dus �nancieel aantrekkelijk. 
Wat veel mensen echter niet weten, 
is dat het uitmaakt op welk moment 
van de dag je de auto oplaadt. Jako 
Langeveld van elektrisch installatie-
bedrijf OIT is specialist in het leveren 
en plaatsen van laadpalen. Hij legt 
uit: ,,Op bepaalde uren zijn de elektri-
citeitstarieven aanzienlijk lager. Met 
een dynamisch energiecontract kun 
je van die voordelige uren pro�teren. 
Wij leveren de laadpaal Zappi, een 
slim apparaat met een ingebouwde 

‘boost timer’. Wanneer je die optie 
inschakelt, wordt je auto automatisch 
in die voordelige uren opgeladen. Je 
heb dan het beste laadtarief en 
bespaart dus �ink op de elektrici-
teitskosten. Via de app kun je zelf 
aangeven wanneer je de auto nodig 
hebt, hoeveel je gaat rijden of 
hoeveel je maximaal wilt betalen.’’

Bij een dynamisch energiecontract 
varieert de prijs door de dag heen. 
Dit is dus anders dan bij een variabel 
energiecontract, waarbij de prijs 
bijvoorbeeld per maand of per kwar-
taal wordt aangepast. 
Het dynamische energiecontract 
volgt van uur tot uur de inkoopprijs 

van de leverancier en ligt soms iets 
boven het statische tarief en dan 
weer enige tijd eronder. Het grootste 
deel van de tijd ligt dit tarief onder 
de gemiddelde vaste energieprijs. Je 
kunt dit vergelijken met het tanken 
van brandstof aan de benzinepomp, 
waar de prijs ook van dag tot dag 
kan verschillen. De laadpaal Zappi is 
bovendien uitgerust met slimme 
software, die ervoor zorgt dat de 
auto altijd met de meest uitgebalan-
ceerde laadsterkte opgeladen wordt, 
zonder dat de hoofdzekering overbe-
last raakt. Deze techniek maakt het 
mogelijk om een auto veel sneller en 
veiliger op te laden. Kijk op https://
laadpaal.store voor meer informatie.

Altijd opladen tegen het
laagste elektriciteitstarief

Door Hans Boot

Nadat voorzitter Ron de Haan de 
inspraakbijeenkomst op 13 oktober 
had samengevat, kregen de verte-
genwoordigers van acht politieke 
partijen het woord. Op haar verzoek 
beet Elize Bon (CDA) het spits af en 
zei: ,,Voor mij is niet duidelijk voor 
wie er gebouwd wordt op het 
terrein, waar nu zowel een vitale 
doelgroep als mensen met zorgindi-
catie wonen. Daarnaast vind ik het 
ontwerp voor het nieuwe gebouw 
‘lego-achtig’ en massief en verwijs 
dat terug naar de tekentafel. Het 
CDA stelt voor om eventueel een 
blauwe zone of parkeervergunning 
aan de Tromplaan in te voeren als 
dat bevordert dat de juiste mensen 
hier parkeren.’’

Harold Ebels (D66) onderschreef de 
behoefte aan sociale woningbouw, 
wat ook voor ouderen geldt. Zijn 
partij had kennisgenomen van de 
reacties en sentimenten die in de 
vorige commissie naar voren 
kwamen. Verder zei hij onder meer: 
,,Wij vragen ons af hoe de parkeer-

norm van 0,7 zich verhoudt tot de 
nota Parkeernormen van de raad en 
of deze toereikend is. Mijn partij 
heeft minder problemen met de 
geschetste overlast van bezoekers 
bij het toevoegen van parkeer-
plaatsen in de Tromplaan. Wij pleiten 
ook voor meer kwaliteit in de vorm-
geving. Het participatieproces is 
goed doorlopen en gelukkig krijgt 
iedereen nog de gelegenheid om 
een zienswijze in te dienen.’’

Meer uitstraling
De volgend spreker was Ralph 
Castricum (Forza!). Hij begon met 
een stukje sentiment door te 
vertellen dat hij als jongetje graag 
naar zijn oma in de Santmark ging 
en later wel in een laagbouwwoning 
wilde wonen. Hij voegde daaraan 
toe: ,,Hoe groot willen we eigenlijk 
worden door zo’n kolossaal gebouw 
op een postzegel neer te zetten? Het 
ontwerp doet ons denken aan de 
�exwoningen op de Puikman. Zoals 
het er nu uitziet kan mijn partij niet 
instemmen met het raadsvoorstel.’’

Gerrit Krouwel liet namens de VVD 

blijken dat ‘het gebied niet ernstig 
wordt aangetast door het bouwplan, 
maar dat het gebouw best wat meer 
uitstraling verdiende als rekening 
wordt gehouden met het hoofdge-
bouw van de Santmark’. Zijn partij 
vond het niet nodig om een hogere 
parkeernorm aan te houden, maar 
wel dat de nieuwe woningen aan 
Castricummers met een zorgbe-
hoefte moeten worden toegewezen. 
Parkeren langs de Tromplaan was 
volgens dit raadslid geen probleem. 
Wel vond hij het verstandig om nog 
eens goed naar de bevoorrading te 
kijken.

Vervoersvoorziening
Gerard Brinkman (GroenLinks) hield 
het volgende betoog: ,,We kampen 
met woningnood en op zich is het 
goed dat er op deze locatie 29 
woningen bijkomen. 
Een nadeel is dat dit ten koste van 
groen gaat. Wat ons betreft kan het 
parkeerprobleem op de Tromplaan 
worden opgelost en misschien is 
bevoorrading aan de voorzijde van 
de Santmark mogelijk. Mijn fractie 
stemt met het ruimtelijk kader in.’’

Namens de PvdA stelde Aad 
Nijmeijer: ,,Het plan heeft grote 
impact op de omgeving en Woon-
zorg Nederland heeft verzuimd om 
de bewoners aan de Tromplaan mee 
te nemen in de participatie. Het 

Castricum - Omdat er in de commissie van 13 oktober veel weerstand was 
van insprekers tegen het plan van Woonzorg Nederland om 37 apparte-
menten te bouwen op het terrein van de Santmark en daarvoor acht 
bestaande woningen te slopen, vond de politieke behandeling van het 
voorstel plaats in de commissie van afgelopen donderdagavond. Ook 
daaruit bleek dat de realisatie van het project nog geen gelopen koers is.

Nog veel te sleutelen aan plan 
uitbreiding woningen Santmark

landelijke en groene karakter van 
deze straat wordt ernstig aangetast. 
Wij stellen voor om de parkeer-
plaatsen aan de waterzijde van de 
straat te realiseren en het aanzicht 
van de nieuwbouwwoningen te 
verbeteren. Laten we ook eens kijken 
naar een betere vervoersvoorziening 
voor ouderen, omdat de bussen niet 
meer langs de Santmark rijden.’’

‘Blokken- of schoenendoos’
Volgens Lenie Kelder (Lokaal Vitaal) 
zorgt deze manier van bouwen voor 
minder stikstof en een kortere bouw-
overlast voor de omgeving. 
Zij vond dat deze 37 woningen 
‘doorstroming bevorderen en vooral 
moeten worden toegewezen aan 
Castricummers die een woning 
achterlaten.’ Een betere bevoorra-
dingsroute was ook voor Lokaal 
Vitaal van harte welkom en wellicht 
kan het invoeren van deelauto’s 
bijdragen aan de oplossing van het 
parkeerprobleem.

Bärbel Böhling (De VrijeLijst) sloot de 
rij en deelde mee: ,,Mijn partij ziet de 
leefkwaliteit voor zittende en nieuwe 
bewoners niet in het plan terug. De 
bouw van een blokken- of schoenen-
doos kan niet de ambitie zijn. Er zijn 
tal van voorbeelden van sociale 
woningbouw met hoge kwaliteit, 
zoals de 48 woningen op Duin en 
Bosch. Het is onze taak om toege-
voegde waarde voor de leefomge-
ving te bieden, dus ga spelen met 
het plan.’’

Amendement
Zoals gebruikelijk mocht portefeuil-
lehouder Slettenhaar (VVD) een 

reactie geven. Hij vatte die als volgt 
samen: ,,Het raadsbesluit en behan-
delvoorstel komen niet met elkaar 
overeen, dus daar is nog aanpassing 
nodig. Het plan sluit aan bij het 
masterplan uitbreidingen. Wat de 
procedure betreft zijn er nog genoeg 
mogelijkheden voor inspraak. Er is in 
het kader van het bestemmingsplan 
een nieuwe stikstofberekening 
nodig. Verder moet er vervolgonder-
zoek plaatsvinden naar de aanwezig-
heid van vleermuizen. Ook de 
parkeernorm van 0,7 wordt herzien. 
Deze hebben wij aangehouden, 
omdat die geldt voor tiny houses. Als 
we alle zorgwoningen rondom de 
Santmark bij elkaar optellen komen 
we op 140. Die beschikken over 119 
parkeerplaatsen dus dat komt neer 
op een norm van 0,59 en die dus 
lager is dan de 0,7.’’

Uit de publieke tribune kwam 
tenslotte nog een opmerking van 
Helma de Koning die benadrukte ‘dat 
de bewoners van de Tromplaan een 
stukje veiligheid missen en veel 
meer drukte ervaarden dan er is 
gemeten’.

De conclusie van de voorzitter kon 
niet anders luiden dan dat op Forza! 
en De VrijeLijst na de raad akkoord 
gaat met de vaststelling van bedoeld 
ruimtelijk kader. Forza! kondigde 
daarop nog een amendement aan 
dat toegespitst is op het aantal 
woningen en de bouwhoogte. 
Afhankelijk van dit amendement kan 
op 24 november besluitvorming 
volgen, waarna mogelijk de wijzi-
ging van het bestemmingsplan voor 
dit project in procedure kan.

Gratis energieadvies: bijeen-
komst in dorpshuis De Kern

Sinds de energiecrisis hebben huis-
houdens steeds meer moeite met het 
betalen van hun energierekening. 
Het aantal inwoners dat hiermee te 
maken heeft, loopt alleen maar 
verder op. Ankie Dil, voorziet van 
CALorie: ,,We moeten elkaar helpen, 
want we zitten allemaal in hetzelfde 
schuitje.’’ Belangstellenden kunnen 

zaterdag advies inwinnen van 
energie-experts, om zo meer inzicht 
te krijgen in hoe zij hun energiesitu-
atie kunnen verbeteren. 

Met tips, uitleg en een gratis informa-
tiepakket kunnen bezoekers vervol-
gens hun eigen energierekening 
verlagen. Vervolgens kunnen ze op 

een makkelijke manier deze infor-
matie doorgeven aan buren, 
vrienden, kennissen en familie en zo 
ook hen eenvoudig verder helpen. 

De bijeenkomst is een initiatief van 
alle energiecoöperaties door heel 
Nederland. 
Zij hebben geen winstoogmerk en 
geven puur vanuit een maatschap-
pelijk belang onafhankelijk advies. 
Aanmelden voor de bijeenkomst is 
niet nodig.

Castricum - Op zaterdag 19 november vindt in dorpshuis De Kern (Over-
toom 15) een bijeenkomst plaats onder het motto ‘Samen de winter door’. 
Energie-experts geven vanaf 13.00 uur gratis adviezen aan de bezoekers.

Castricum - Zaterdag 26 november 
speelt cabaretier Jochen Otten, 
vooral bekend van het hilarische TV 
sketch-programma Sluipschutters, 
zijn comedy-voorstelling ‘Zijn stin-
kende best’ in Theater Koningsduyn 
Geesterhage. Jochen: ,,Het is een 
programma waarin ik de meest hila-
rische stukken uit mijn oeuvre verza-
meld heb. Het is een soort BEST OF, 
met ook nieuwe stukken. Het is een 
stand-up-special over hoe ontroe-
rend het is dat iedereen zijn stin-
kende best doet. En hoe pijnlijk het 
is dat dat soms niet genoeg is. En dat 
we daar samen in een theaterzaal 
alleen nog maar om kunnen lachen.’’

Jochen: ,,Ik heb de laatste jaren door 
Sluipschutters en mijn groeiende 
bekendheid in de theaters zoveel 
nieuwe fans erbij gekregen die 
vragen of mijn eerdere programma’s 
ergens te bekijken zijn. Daarom 
haalde ik voor dit cabaretpro-

gramma veelal tijdloze grappen uit 
vier eerdere voorstellingen en koos 
de verhalen die mij nog steeds diep 
raken en waar ik nog steeds heel 
hard om kan lachen. Voor mij een 
prachtige zoektocht door mijn eigen 
grappen heen, naar hoe ik en mijn 
generatie zich door de tijd heen 
worstelen.’’
Jochen Otten kijkt in de voorstelling 
‘Zijn stinkende best’ naar zichzelf en 
zijn eigen generatie. Een generatie 
die het moeilijk heeft met het niet 
kunnen inlossen van de veel te hoge 
verwachtingen en de belachelijke 
eisen die ze stelt aan het leven. 
Generatie nix. De patatgerenatie. 
Een generatie die de scheefgroei 
niet wil zien, en denkt dat ze overal 
recht op heeft. Jochen zal zijn stin-
kende best doen om die bubbel 
door te prikken. De voorstelling 
begint om 20.00 uur. Kijk op www.
geesterhage.nl voor meer 
informatie.

Cabaretier Jochen Otten 
doet ‘zijn stinkende best’

Cabaretier Jochen Otten. Foto: aangeleverd
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Sint en Pieten tóch nog op tijd

Door Henk de Reus

Rond 13.15 uur komt de Sint, luid 
toegejuicht door de kinderen en hun 

ouders, in zijn rijtuig bij Geesterduin 
aan. De stoet rijdt vervolgens door 
het dorp. Het eindpunt is de Pancrati-
uskerk waar, evenals vorige jaren, 

Castricum - Het zit Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar niet erg mee en het 
was dan ook de vraag of het ze na alle pech zou lukken om op tijd in 
Castricum te arriveren. De vele kinderen die zich langs de weg hadden 
opgesteld om een glimp van de Goedheiligman en zijn Pieten op te 
vangen werden gelukkig niet teleurgesteld.

De aankomst van Sinterklaas bij Geesterduin. Foto: Henk de Reus

Tijdens het optreden van de dansgroep van Club Mariz gaat het helemaal los. Foto: 
Henk de Reus

Dolle pret tijdens de Pietendans. Foto: Henk de Reus

Pietenonderonsje. Foto: Henk de Reus

twee voorstellingen worden 
gegeven. Beide zijn uitverkocht.

Als presentator Maurits Hazeleger de 
Sint welkom heet en ook burge-
meester Toon Mans is aangeschoven, 
barst het feest los met een optreden 
van een dansgroep van Club Mariz. 

De vele mini-Sintjes en Pietjes 
dansen enthousiast mee. Ook 
ontbreekt de ‘Pietendans’ deze keer 
niet. Bij de ‘Pietenbattle’ zingen vier 
Pieten met hulp van het jeugdige 
publiek alle vier tegelijk een verschil-
lend Sinterklaasliedje. Sint moet 
raden welke liedjes dit zijn. 

Het lijkt een onmogelijke opgave, 
maar gelukkig blijkt de burge-
meester naast een goed bestuurder 
ook een uitstekende muziekkenner 
te zijn. Samen komen ze er uit. 

Nadat Sint zelf nog een liedje heeft 
gezongen mag presentator Henny 
Huisman de voorstelling met het lied 
‘Met z’n allen’ afsluiten. 
Het publiek zingt mee en gaat hierna 

Finn (7), Beau (7), Nick (5) en Zoë (4) kijken of het rijtuig van Sinterklaas al de bocht 
om is. Foto: Henk de Reus

41 23 68 7 61 54 21 62   

6 42 49 22 1 52 63 

14 29 55 50 45

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 leuk  6 deskundig  12 knapperig  14 ijzer-
vlechtwerk  15 familielid  17 pl. in Flevoland  20 ten name  
21 ivoor  22 snavel  23 arbeidsovereenkomst (afk.)  24 en 
volgende  25 golfbeweging op een tribune  27 honingbij  30 
personal computer  31 epiloog  33 bedehuis  35 riv. in Frank-
rijk  37 plant  38 vol kieren  40 keukenkruid  42 mannelijk 
dier  46 zwijgplicht  48 rugzak  50 bolgewas  51 ongaarne  53 
gier  54 Vrije Universiteit  55 vogeleigenschap  56 gebouw in 
Amsterdam  58 schrijfgerei  59 slee  60 betalen  64 noordzuid  
65 deel v.e. trap  66 tijdvak  68 sportterm  69 sterrenstelsel.

Verticaal: 1 van harte  2 als boven  3 voor  4 haarvet  5 in 
samenwerking met  7 ik  8 gebrande suiker  9 aanslibbing  10 
spil  11 knijpbril  13 Spaanse uitroep  16 Spaans landvoogd  
18 een zekere  19 Japanse gordel  20 plakband  25 cowboyfilm  
26 trouweloze handeling  28 pronkkastje  29 voortreffelijk  32 
Romanum Imperium  34 per expresse  36 water in Utrecht  37 
Engelse titel  39 vleesgerecht  40 selenium  41 schoonmaak-
gerei  43 slot  44 de lezer heil  45 stuntelig  47 insect  49 
moment  52 roem  53 Chinese deegwaar  57 grote bijl  60 
vlaktemaat  61 mannelijk dier  62 ontkenning  63 gril  65 tot 
en met  67 Wet Werkeloosheidsvoorziening.

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
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Paola’s
kapsalon

Win een kappersbehandeling 
voor wassen-knippen-
fohnen t.w.v. €36,50 bij:
www.paolaskapsalon.nl  
Burgemeester Mooijstraat 24c 
Castricum
Tel.0251 730469
Mail de oplossing voor
maandag  22 november naar 
puzzel@castricummer.nl





12 inderegio.nl • 16 november 2022NIEUWS

Castricum - Sinterklaas is weer in 
Castricum en dat betekent spannende 
dagen voor veel kinderen. Aan de 
Burgemeester Mooijstraat 7 bevindt 
zich het Sinterklaashuis en daar zijn 
kinderen elke woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur 
welkom. De kleintjes mogen er ook 
hun (papieren) schoen komen zetten. 
Via de basisscholen in Castricum zijn 
kleurplaten met de afbeelding van 
een schoen uitgedeeld in de groepen 
1 en 2. Deze kleurplaten mogen de 

kinderen zo mooi mogelijk gaan 
inkleuren. Daarna knippen ze de 
afbeelding uit en zetten ze de schoen 
in elkaar. Het zetten van de schoentjes 
gebeurt op 30 november van 14.00 
tot 17.00 uur. Op 2 en 3 december 
kunnen de schoentjes, door Sinter-
klaas gevuld met een leuk cadeautje, 
weer ophalen, eveneens van 14.00 tot 
17.00 uur. 
Geen kleurplaat ontvangen? Ze zijn 
ook bij boekhandel Laan en bij het 
Sinterklaashuis af te halen.

Schoentje knutselen en zetten

LEZERSPOST

Vaak hoor ik voorbijgangers 
zeggen dat de straat zo is 
opgeknapt. De Poelven. 
Natuurlijk, goed geïsoleerd en 
zonnepanelen, dat komt heel 
�jn uit met de energiecrisis. 
Maar ik noem graag even een 
kleinigheidje, een schoon-
heidsfoutje. Het begon met de 
vondst van een slak. En nog 
een aantal. Ook ontstonden er 
vaak roestvlekjes op de kunst-
stof kozijnen. Als ik een 
magneet over het zand in de 
tuin haal, dan trek ik op tien 
centimeter al een behoorlijk 
aandeel voor magnetisme 
gevoelig materiaal uit dat 
(grauwe) zand. Voor de renovatie had ik mooie grond om het huis liggen, 
vol regenwormen, die zijn allemaal vertrokken. Die deeltjes die aan de 
magneet bleven kleven heb ik gefotografeerd, tachtig maal vergroot. Het 
lijken net miniatuurlavasteentjes, in verschillende kleuren. Een tijd lang 
dacht ik dat dit van de Hoogovens afkomstig kon zijn, maar het soortelijk 
gewicht was te laag voor staalslak. Er bestaat helaas geen interesse vanuit 
de verhuurder naar welk materiaal hier in de tuinen ligt, bij iedereen 
ongeveer. Er is een onderzoek gedaan, na monstername, door een labora-
torium. Daaruit kwam dat er geen sprake was van aanwezigheid van 
sto�en die zorgwekkend zouden zijn. Helaas is er geen uitspraak gedaan 
over wat we in de tuinen gekregen hebben. Naar mijn stellige overtuiging 
verbrandingsrestanten vanuit een vuilcentrale, die nooit op een derge-
lijke manier in het milieu gebracht mogen worden. Daar zijn regels voor 
en handhaving. Een buurman van me trof een brok aan van 265 gram, en 
een uitspraak over wat dit is blijft achterwege. Het lijkt er op dat ik maar 
vrede moet hebben om op deze wijze bij te dragen aan de circulaire 
economie.

Ton Megens

Onze tuinen

Hans komt persoonlijk bij de klant 
langs voor een vrijblijvende en 
duidelijke o�erte op maat en voert 

het werk zelf uit. Dus geen verras-
singen achteraf. Bij Hans v.d. Berg 
kan men terecht voor zowel binnen- 

als buitenschilderwerk, wanden, 
plafonds sauzen en behangen van 
alle soorten behang. Maar ook voor 
water- of roetschade. Vraag nog voor 
10 december een o�erte voor 
binnenwerk aan en ontvang als 
cadeau een 1/5de staatslot XL bij de 
o�erte. Wie de o�erte accepteert en 
voor 20 december ondertekend 
retour stuurt ontvangt een slagersca-
deaubon van 25 euro. (Slager naar 
eigen keuze). Zo kan men zelf kiezen 
voor een lekker stukje vlees met 
Kerst. De cadeaubon geldt alleen 
voor een o�erte van minimaal drie 
dagen arbeid.

O�erte
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend met 
professionele materialen en volgens 
de geldende richtlijnen. Bel vrijblij-
vend voor een o�erte of informatie 
naar 0251-248030 of 0622228516. 
Mailen naar: hvdbschilderwerken@
outlook.com. Website: www.hansvd-
bergschilderwerken.nl. Het is natuur-
lijk ook mogelijk een o�erte aan te 
vragen voor het buitenschilderwerk 
voor aankomend jaar.

Regio - De winter staat voor de deur en dan is het weer tijd om de binnen-
boel een frisse schilderbeurt te laten geven voor de komende jaren. Goed 
uitgevoerd schilderwerk hoeft per de�nitie niet duur te zijn. Hans v.d. 
Berg is een gediplomeerd schilder met al meer dan 38 jaar ervaring, 
waarvan 23 jaar als zelfstandige.

Tijd voor de winterschilder…!

Vraag een vrijblijvende en duidelijke o�erte aan bij Hans v.d. Berg Schilderwerken. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Natuurlijk is de Dorps-
straat met de her-asfaltering aardig 
opgeknapt, op wat schoonheids-
foutjes na. Zo worden marktkooplui 
horendol van de �etsers over het 
marktterrein. Gelukkig wordt daar bij 
regelmaat tegen opgetreden door 
‘Handhaving’ met forse boetes. De 
toenemende overlast komt doordat 
de piketpaaltjes niet meer in de 

houders passen en er noodgrepen 
nodig zijn met tie-wraps en markt-
rekken om nog enigszins de �etsers 
tot zelfs scooters te weren. Onbe-
gonnen werk, blijkt in de praktijk, met 
veel ergernis bij de ambulante handel, 
maar ook bij bezoekers van de markt. 
Verbetering is aangekondigd, maar de 
ambtelijke molens staan waarschijn-
lijk op winterstand. Tekst: Aart Tóth

Marktkooplieden moeten zich 
behelpen

Noodgrepen om voor duidelijkheid te zorgen. Foto: Aart TóthDoor Hans Boot

Alhoewel Paulien van Tol (1962) uit 
Limmen al van kinds af aan is geïn-
teresseerd in vogels en alles wat 
met de natuur te maken heeft, had 
ze allerlei andere bezigheden voor 
ze aan de slag ging als vrijwilliger 
bij Vogelbescherming Nederland, 
zoals ze vertelt: ,,Eerst heb ik een 
aantal jaren gewerkt als zelfstandig 
illustrator voor onder andere tijd-
schriften en kinderboekjes. Daarna 
was ik actief in de thuiszorg en vrij-
willigerswerk. Ruim twee jaar 
geleden was Vogelbescherming 
Nederland op zoek naar tuinvogel-

consulenten, waarvoor ik mij 
aanmeldde. Deze functie houdt in 
dat je op aanvraag bij mensen thuis 
komt om hen te adviseren over een 
vogelvriendelijke tuininrichting, 
waar biodiversiteit het trefwoord 
is.’’

Facebook
De Limmense vogelliefhebber legt 
uit hoe een en ander in zijn werk 
gaat: ,,Degenen die een aanvraag 
indienen bij Vogelbescherming 
Nederland om advies te krijgen, 
kunnen op hun website zien bij wie 
ze moeten zijn via de postcode van 
hun adres en met de betre�ende 

consulent een afspraak maken. Zo 
omvat mijn gebied Castricum en 
omstreken.’’

Over de aanleiding voor haar 
boekje zegt Paulien: ,,Op een 
gegeven moment werd vanuit 
Vogelbescherming Nederland aan 
de consulenten gevraagd of ze 
persoonlijke ervaringen met vogels 
in eigen tuin wilden delen op Face-
book. Dat ben ik gaan doen in de 
vorm van korte verhaaltjes. Daarop 
kreeg ik hele leuke reacties op mijn 
Facebookpagina ‘Tuinvogelver-
halen’. Inmiddels heb ik meer dan 
vijfhonderd volgers. Nadat iemand 
liet weten dat hij een boekje voelde 
aankomen en omdat ik zelf ook al 
een tijdje met dat idee speelde, 
vond ik dat ik de koe maar eens bij 
de horens moest vatten en ben 
begonnen met schrijven, wat ik 
met heel veel plezier heb gedaan.’’

Bestellen
Volgens Paulien gaat het in haar 
boekje niet alleen om nuttige infor-
matie: ,,Ik heb geprobeerd de 
verhaaltjes op een luchtige en een 
humoristische manier te vertellen 
om op die manier de aandacht van 
de lezers vast te houden. Ook de 
titels moeten nieuwsgierigheid 
opwekken. Die luiden bijvoorbeeld 
‘Pezige pimpeltjes’, ‘Hijgertjes’ of 
‘Koliborstje’. Verder heb ik alle illus-
traties gemaakt, waarbij mijn 
beroepservaring natuurlijk goed 
van pas kwam.’’

Over de uitgave van ‘Tuinvogelver-
halen’ laat de schrijfster weten: ,,De 
boekjes zijn uitgegeven in eigen 
beheer en te bestellen bij mij, alle 
boekwinkels of via internet. Na de 
presentatie op 20 november is het 
boekje bij deze adressen 
verkrijgbaar. 
Belangstellenden die het bij mij 
willen bestellen kunnen dat doen 
via een mail naar paulienz@
hotmail.nl.’’

Limmen - Tuinvogelconsulent Paulien van Tol schreef vanuit deze vrijwil-
ligersfunctie bij Vogelbescherming Nederland haar ervaringen op in 
korte verhaaltjes die enthousiast werden begroet op haar Facebookpa-
gina. Het resulteerde in het grappige boekje ‘Tuinvogelverhalen’ dat op 
20 november wordt gepresenteerd en vanaf die datum verkrijgbaar is.

Paulien presenteert 
boekje met tuinvogelverhalen

Paulien van Tol. Foto: Hans Boot





Vaak wordt er wat makkelijk over ge-
daan. “Afvallen is gewoon een kwes-
tie van minder eten en meer bewegen”. 
Vooral door de mensen die zelf niet te 
maken hebben gehad met overgewicht. 
Minder eten is niet makkelijk wanneer je 
vaak honger hebt of veel stress ervaart en 
uren zweten op de sportschool is meest-
al ook niet de oplossing. In de praktijk 
komt hier veel meer bij kijken.

Met name de stofwisseling is erg bepa-
lend, en deze is niet voor iedereen het-
zelfde. Deze wordt grotendeels hor-
monaal aangestuurd en verschillende 
factoren hebben hier invloed op. Hier-
bij kun je denken aan anticonceptiva, 
zwangerschap en de menopauze, maar 
ook slechte eetgewoonten, “moderne” 
voedingsmiddelen, bepaalde medicijnen 
en stoppen met roken. 

Door een hormonale disbalans ontstaat 
er een stofwisselingsprobleem en kun je 
in een vicieuze cirkel belanden. De con-
trole over het hongergevoel wordt dan 
ook steeds minder, en doordat je meer 
of vaker gaat eten, verergert zich het pro-
bleem. 
Het Cure4Life programma brengt het 
lichaam weer in balans.  Het medisch 
team van Cure4Life stelt op basis van 
een uitgebreide vragenlijst, bloed- en 
urineonderzoek een persoonlijk voe-
dingsprogramma samen. De kracht zit 
in de hoeveelheden en combinaties van 
natuurlijke voeding, zonder dieetpillen 
of shakes.  
De begeleiding tijdens het programma is 
erg belangrijk. Er wordt ook aandacht be-
steed aan coaching en emotie-eten. Hen-
riëtte Hummel is Cure4Life consulent in 
Hoorn en begeleidt haar cliënten tijdens 
het hele traject. 

Zij is gewichtsconsulent, orthomolecu-
lair adviseur en therapeut natuurvoe-
ding. Daarbij heeft zij psychosociale me-
dische basiskennis en is specialist op 
gebied van emotie-eten. 

Henriëtte: “Wie het programma correct 
volgt kan een gewichtsverlies verwach-
ten van 5 tot 8 kilo per maand, en zon-
der hongergevoel. Mensen voelen zich 
fitter, energieker en zitten lekkerder in 
hun vel. Tevens heeft het programma 
ook een hele positieve invloed op ge-

relateerde gezondheidsklachten zoals 
hoge bloeddruk, diabetes type 2, maag- 
en darmklachten en ademhalingsproble-
men”.

Tijdens het programma krijg je een goed 
inzicht in welk voedingspatroon voor jou 
werkt. Eenmaal in balans en met behulp 
van “de richtlijnen voor de toekomst” is 
het goed mogelijk om de resultaten te 
behouden. Ook nadat je een gezond ge-
wicht hebt bereikt, vinden er nog na-con-
sulten plaats. 

Het proces begint met een uitgebreide 
intake. Geïnteresseerden kunnen hier-
voor een vrijblijvend informatief consult 
aanvragen van 75 minuten.

Gezond zijn en gezond blijven is in 
deze periode helaas niet meer zo van-
zelfsprekend. Door nu bewust te kiezen 
voor een gezonde leefstijl kunt u zelf 
een een belangrijke invloed uitoefenen 
op uw totale welzijn. Dit hoeft u niet al-
leen te doen, Henriëtte Hummel van 
Cure4Life Alkmaar staat voor u klaar!

Ook Cure4Life conformeert zich aan 
de strikte landelijke richtlijnen van 
het RIVM. Wij nemen uw gezondheid 
en onze eigen gezondheid zeer seri-
eus. Dit betekent dat wij de maatrege-
len en adviezen van het RIVM in acht 
nemen en hiermee ervoor zorgen dat 
uw bezoek aan onze Cure4Life prak-
tijk zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. 
Wij zijn aangesloten bij beroepenver-
eniging: BGN Beroepenvereniging Ge-
wichtconsulent Nederland & alternatie-
ve geneeswijze BATC.

Bent u aanvullend verzekerd? 
Dan heeft u mogelijk recht op een 
(gedeeltelijke) vergoeding via uw 
zorgverzekeraar. Informeer naar de 
mogelijkheden voor vergoedingen bij 
Cure4Life Alkmaar / Hoorn

Voor meer informatie: 
Cure4Life Hoorn
Verlengde Lageweg 19, 
06-23579555
Cure4Life Alkmaar
Jan Ligthartstraat 1, 
06-23579555
www.cure4life.eu

Overgewicht niet alleen een kwestie van calorieën
De stofwisseling en de hormoonhuishouding zijn erg bepalend

Henriëtte Hummel – Cure4Life

Henriëtte Hummel van Cure4Life in Alkmaar: 
“Cure4Life herstelt de hormoonhuishouding dankzij een persoonlijk voedingsprogramma:’

“De oorzaak van overgewicht is vaak een 
verstoorde hormoonhuishouding”

Overgewicht is een groot maat-
schappelijk probleem. Circa 50% 
van alle Nederlanders is te zwaar.
En de gevolgen zijn groot. Over-
gewicht en obesitas lijden in veel 
gevallen tot gezondheidsrisico’s
zoals diabetes type 2, hart- en 
vaatziekten, hoge bloeddruk, ver-
moeidheid en psychische proble-
men. Doordat de zorg steeds duur-
der wordt, raakt het ook nog eens 
ieders portemonnee. Het credo van
Cure4Life: ‘pak de oorzaken van 
overgewicht aan en bestrijd niet 
alleen de symptomen? 

Henriëtte Hummel: “Onderzoek 
wijst uit dat de oorzaak van over-
gewicht mede wordt veroorzaakt 
door een verstoorde hormoon-
huishouding. Het programma van 
Cure4Life verbetert de disbalans in 
de hormoonhuishouding waardoor 
mensen op een verantwoorde ma-
nier hun gezonde gewicht bereiken. 
Hoe? 
Door een individueel voedingspro-
gramma dat wordt samengesteld 
door specialisten. Gezonde en 
uitgebalanceerde voeding als me-
dicijn. Op basis van een uitgebreide 
medische vragenlijst, bloed-, urine- 
en mondslijmvliesonderzoek stelt 
het specialistisch team van Cure-
4Life een persoonlijk voedingspro-
gramma samen:’ Maatwerk dus.

Het persoonlijke voedingspro-
gramma van Cure4Life verbetert 
de hormoonbalans
Hormonen die o.a. een rol spelen 
bij overgewicht, zijn het groei-
hormoon, insuline en serotonine. 
Wanneer deze hormonen niet in 
balans zijn, wordt voedsel niet 
omgezet in energie, maar in vet. 
Daarbij wordt het verlangen naar 
ongezond voedsel groter en wordt 
het steeds lastiger om deze vicieu-
ze cirkel te doorbreken. Henriëtte: 
“Dat is juist wat met ons persoon-
lijke voedingsprogramma wel be-
reikt kan worden. Het gevolg is dat 
de meeste mensen niet alleen tot 
een gezond gewicht komen, maar 
ook dat de algehele gezondheid 
verbetert. Klachten verminderen 
of verdwijnen. In veel gevallen kan 
medicatie afgebouwd worden. Vaak 
horen we: ‘ik heb mijn leven weer 
terug!’ Daar doen we het voor. Ons 
streven is, een gezond gewicht en 
een gezond leven voor iedereen.” 

Wat maakt Cure4Life zo succesvol?
Een algemeen dieet voor iedereen 
werkt niet, dat is bekend. Ieder 
mens is uniek en speci�ek. Henri-
ette: “Door de focus te leggen op de 
individuele situatie en omstandig-
heden van de cliënt, zijn we in staat 
om de oorzaken goed in kaart te 
brengen. Dit doen we tijdens een 
eerste gratis intakegesprek:’ Het 

persoonlijke voedingsprogramma 
is dan ook volledig afgestemd op 
het individuele pro�el van de cliënt. 
Cure4Life hee� veel kennis en erva-
ring op het gebied van overgewicht, 
voeding en gezondheid. Deze unie-
ke combinatie wordt ingezet om 
iede re cliënt persoonlijk te bege-
leiden naar een passende leefstijl. 
Door kennis en inzicht over te dra-
gen, is de cliënt in staat om de juiste 
keuzes te maken voor een gezond 
en gebalanceerd leven. 
Henriëtte: “Wie het programma 
correct volgt kan een gewichtsver-
lies verwachten van 5 tot 8 kilo per 
maand, zonder hongergevoel:’ 

Meld je aan voor een gratis consult
Tijdens het gratis consult brengen 
we -geheel vrijblijvend- de speci�e-
ke oorzaken van uw overgewicht in 
kaart. We informeren u uitgebreid 
hoe het Cure4Life-programma 
werkt en wat u kunt verwachten. 
Uiteraard is er alle ruimte uw vra-
gen te stellen. 

Na dit eerste gratis consult bepaalt 
u samen met uw consulent of het 
Cure4Life pro gramma bij u past. 
“Graag tot ziens in mijn praktijk aan
de Jan Ligthartstraat 1 in Alkmaar.’

Voor meer informatie:
www.cure4life.eu

Mijn naam is Henriëtte Hummel. Sinds 2012 heb ik mijn eigen praktijk in de pro-
vincie Noord-Holland. Ik begeleid mensen naar een gezond en gelukkig lichaam. 
Naast dat ik gewichtsconsulent ben, ben ik ook therapeut natuurvoeding en or-
thomoleculairtherapeut. Wilt u afvallen? En woont u in de omgeving van Almaar? 
Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging. Daardoor zijn er mogelijk-
heden tot vergoeding via de zorgverzereraar.

Henriëtte Hummel
Cure4Life Center Alkmaar

Locatie
Comeniusstraat 3  
1817 MS Alkmaar

Meld je nu aan, het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.
info@qyoutis.nl  /  072 203 40 34

Onze specialisten vertellen wat je kunt 
doen aan huidveroudering met: 

  Botox en fillers
  Plastische chirurgische ingrepen 
  Peelings, Skinboosters en 

Forever Young BBL

Kijk mee met diverse live demonstraties.

Huidveroudering
Woensdag 30 november

19.00 - 21.00 uur

Informatieavond

Informatieavond huidveroude-
ring: wat kun je er aan doen?

Wat is huidveroudering? Als je ouder wordt, verandert je huid. Deze wordt slapper en er 
ontstaan onregelmatigheden en kleurverandering. Ook krimpen je gezichtsbotten en verlies 
je spier- en vetweefsel. Vanaf je 30e begint dit proces. In de loop van de jaren nemen de 
kenmerken van veroudering steeds verder toe. De huid wordt slapper, gaat hangen en wordt 
droger. Er ontstaan rimpels, plooien, (pigment)vlekken en rode vaatjes.

Wat kun je er aan doen? Gelukkig heel veel! 
Naast botox en �llers kan een chirurgische 
ingreep, zoals een ooglidcorrectie, een oplos-
sing zijn. Daarnaast kan de huid behandeld 
worden met laser of �itslicht, peelings of 
skinboosters.

Informatieavond
Bij Qyoutis vind je alle cosmetische specia-
lismen onder één dak. Het team bestaat uit 
plastisch chirurgen, huidtherapeuten en 
dermatologen. Zij organiseren op woensdag 
30 november een informatieavond over plasti-

sche chirurgie, 
botox, �llers en 
diverse huidver-
jongende en 
verbeterende 
behandelingen. 
Naast uitleg zijn 
er live 
demonstraties.

Tijd: 19.00 - 21.00 
uur, locatie: 
Comeniusstraat 3 
in Alkmaar.
De toegang is 
gratis, graag 
aanmelden via 
072 2034034 of
info@qyoutis.nl.

Qyoutis heeft alle cosmetische specialismen onder één dak. Foto: aangeleverd



Door de toepassing van de succes-
volle fysio-re�exmethode kunnen 
veel klachten met voetre�exmassage 
e�ectief behandeld worden. 
Blokkades worden opgeheven en 
verdwijnen doordat de oorzaak van 
een klacht wordt behandeld. 

Daarom wordt ook gekeken naar de 
werking tussen lichaam en geest. 
Voetre�extherapie is voor alle leef-
tijden geschikt, dus jong en oud 
zijn welkom.

Zo behandelde Judith een 
oudere dame die last had van 
stressincontinentie. 
Deze mevrouw durfde hierdoor 
het huis niet meer uit. 
Enkele behandelingen bleken 
hier ook e�ectief en de client kon 
weer de deur uit. 
Judith ervaart hiermee veel 
voldoening uit haar werk, het 
verschil uitmaken waardoor 
mensen weer verder kunnen. 

De vele mogelijkheden om 
klachten succesvol te behan-
delen, maken dat Judith met 
passie werkt. 

Daarbij staat persoonlijke aandacht 
voorop. De praktijk is aangesloten bij 
het Collectief Alternatief 
Therapeuten.

Nu als kennismaking 25% korting op 
de eerste behandeling. 
Kijk voor nadere informatie over 
welke klachten behandeld kunnen 
worden op www.judithnaber.com of 
bel 06 20650750.

GELDIG T/M 12 DECEMBER 2022

winkelcentrum 't Loo / Hei loo

FitBudget helpt ouderen aan financieel voordeel na verpleeghuisopname

Echtparen met partner in een verpleeghuis 
laten honderden, soms duizenden euro’s liggen

De krantenkop-
pen staan er bol 
van: hoge inflatie, 
schulden en heel 
veel gezinnen die 
niet rond kunnen 
komen. Dat geldt 
ook voor echtpa-
ren, waarvan een 
van de partners in 
een verpleeghuis 
wordt opgenomen. 

Wanneer ouderen gescheiden wonen als gevolg 
van een verpleeghuisopname stuur de soci-
ale verzekeringsbank, verantwoordelijk voor 
de uitkering van de AOW, een brief waarin de 
mogelijkheden voor registratie als ‘gehuwd maar 
duurzaam gescheiden levend’ worden genoemd. 
Dat levert aan de ene kant een hogere AOW 
op, maar hee� aan de andere kant gevolgen 
voor de hoogte van de eigen bijdrage, die door 
het Centraal Administrtie Kantoor (CAK) wordt 
berekend. Een gevolg hiervan is dat er meer 
inkomstenbelasting betaald moet worden en een 
vermindering van de zorgtoeslag en huurtoeslag. 
En zo zijn er meer zaken waarin de AOW-keuze 
doorwerkt. 

Ciska Riezenkamp is budgetcoach en zij is zich 
gaan verdiepen in de financiën rondom het 
wonen in een verpleeghuis. Ze vindt het niet 
juist dat informatie om meer voordeel te beha-
len zo slecht te vinden is. Helaas is de wet- en 
regelgeving te ondoorzichtig. Hierdoor laten 
veel mensen het zoals het is en lopen daardoor 
inkomen mis.

Omdat elke situatie anders is, is deze berekening 

maatwerk. In grote lijnen komt het er op neer dat 
wanneer je partner in een verpleeghuis wordt 
opgenomen je allebei recht hebt op AOW voor 
alleenstaande. Dit houdt ongeveer in een netto 
verhoging van € 402 per persoon, per maand. 
Dit lijkt voordelig maar is dit in werkelijkheid niet 
altijd omdat de toeslagen en de eigen bijdrage 
voor het verpleeghuis hiermee samenhangen. 
Hierdoor kan het voordeel direct omslaan in een 
hele grote extra kostenpost!

Dat veel ouderen zich hier niet in verdiepen hee� 
ook te maken met de fase in het leven waarin ze 
zich bevinden, zegt Ciska. ,,Het is natuurlijk een 
hele lastige en emotionele periode als je levens-
partner vanwege dementie of andere ziektes 
naar een verpleeghuis gaat. Dan staat je hoofd 
niet naar het uitzoekwerk zoals wij dat doen.’’

De besparing die Ciska Riezenkamp gemiddeld 
bereikt is € 7.000. Dat voelt een oudere echt wel 
in zijn of haar portemonnee. Er zijn uitschieters 
bij tot € 20.000, maar er was ook eens een klant 
waar het voordeel beperkt bleef tot € 800. In alle 
gevallen levert het voordeel op voor de klanten, 
want als wij geen besparing kunnen vinden dan is 
onze hulp gratis. In alle overige gevallen vragen 
we een eenmalige vergoeding van 20% van het 
berekende voordeel over het komende jaar.’’

Meer informatie op www.fitbudget.nl, 
of bel: 06-19952210.

Advertorial

Welkomstactie voet-
reflex-therapie

Castricum - Per 15 november heeft Judith Naber haar nieuwe praktijk voor 
voetre�extherapie in Castricum geopend. Al van jongs af aan heeft zij een 
fascinatie voor mensen en vitaal blijven. Dit heeft haar uiteindelijk 
gebracht tot het afronden van de beroepsopleiding Voetre�extherapeut 
op hbo-niveau.

Voetre�extherapeut Judith Naber
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Door Henk de Reus

Peter Witte (71) inspecteert het 
duivenhok achter op zijn erf. Hier 
huizen dertig duiven. Een do�er 
(mannetje) probeert imposant te 
doen en start een koersalvo. Zijn 
soortgenoten reageren hier direct 
op en binnen de kortste keren 
ontstaat er een herrie van jewelste. 
Als Peter hierna z’n woning binnen-
loopt, zit medebestuurslid Gerhard 
Tromp al klaar om samen met hem 
de laatste zaken van de vereniging af 
te handelen. Vóór Gerhard staat een 
foto van zijn duif ‘Kasper’ die afge-
lopen seizoen in de Midfondcompe-
titie (afstanden van 300 tot 500 kilo-
meter) kampioen werd en 6000 
soortgenoten achter zich liet. Hij is er 
trots op.

Snelheid en afstand
De verslaggever krijgt alvast een 
map in z’n handen geduwd met 
hierin krantenknipsels, vluchtresul-
taten, interviews, foto’s en wetens-
waardigheden. Zo staat beschreven 
dat postduiven in de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog een belang-
rijke functie hadden bij het over-
brengen van berichten en dat hier-

door vele mensenlevens zijn gered. 
Als de verslaggever opleest dat 
duiven een topsnelheid van 130 kilo-
meter per uur kunnen halen, roept 
Gerard: ,,Met de wind in de poeperd 
kunnen ze zelfs 140 kilometer per 
uur halen.’’ Dat is wel handig als je in 
Barcelona wordt gelost, ruim 1200 
kilometer moet a�eggen en op tijd 
thuis moet zijn. Nog een weetje: de 
vrouwtjes doen het bij vluchten niet 
onder voor de anders sekse.

Het oog van de verslaggever valt op 
een artikel over ‘New Kim’, een post-
duif die voor een recordbedrag van 
1,6 miljoen euro van een Europese 
naar een Chinese eigenaar ging. Het 
geeft aan dat de duivensport big 
business kan zijn.

Feilloos oriëntatievermogen
Als de laatste administratieve hande-
lingen erop zitten heeft Peter tijd om 
uit te leggen hoe het komt dat 
duiven, zelfs vanaf een afstand van 
1200 kilometer, de thuishaven feil-
loos weten te vinden. ,,Uit onderzoek 
is gebleken dat duiven op de stand 
van de zon en het magnetisch veld 
rond de aarde letten. Verder ruiken 
zij verschil in geuren op allerlei 

plaatsen en horen zij infrageluiden 
met een zeer lage frequentie. Ze 
kunnen ook gebouwen, snelwegen 
en spoorlijnen herkennen.’’

Bevorderen prestaties
Een goede vlieger ben je niet 
zomaar. Gerhard: ,,Van belang zijn 
goede genen, hygiëne en voeding, 
training van het uithoudingsver-
mogen en het bevorderen van hun 
motivatie vlak voor een vlucht. Voor 
dit laatste is de bekende truc dat 
men mannetjes een week voor de 
vlucht van de vrouwtjes gescheiden 
houdt. Kort voor de vlucht mogen ze 
even bij elkaar zijn voor een vrij-
partij. Dit smaakt natuurlijk naar 
meer, dus er is de duif veel aan 
gelegen om na de vlucht zo snel 
mogelijk naar huis te vliegen. De 
beloning is immers seks.’’

De Gouden Wieken
De Gouden Wieken werd 21 
september 1967 in Limmen opge-
richt. Het was in een tijd dat elke 
plaats wel een of meer postduiven-
verenigingen had. De vereniging 
had in het begin dertien leden. 
Aanvankelijk werd er vergaderd in 
Hotel Friesland in Limmen. In 1976 
kreeg de vereniging een eigen club-
gebouw aan de Hogeweg. In 1990 
moest dit wijken voor nieuwbouw 
en verhuisde men naar het terrein bij 
de Dampegheestlaan. Vanaf dat jaar 
werden hier elk seizoen wedstrijd-
duiven ingekorfd om te worden 
vervoerd naar lossingsplaatsen in 
Nederland, België, Frankrijk, Duits-
land, en zelfs Spanje. De vereniging 
telde toen rond de dertig leden, 
waaronder ‘topmelkers’ die zowel op 
regionaal, provinciaal, nationaal en 
zelfs op internationaal niveau 
successen boekten.

Helaas ontstond er in West-Europa 
een krimp in de duivensport. Het 
aantal leden nam af en de vereni-
ging was genoodzaakt om zichzelf 
op te he�en. Het verenigingsge-
bouw werd recent overgedragen aan 

de gemeente. Enkele leden zijn met 
de sport gestopt, anderen hebben 
zich bij een vereniging in een van de 
omliggende gemeenten gemeld.

Terugblik
Gerhard en Peter kijken terug op een 
plezierige tijd bij de vereniging. 
Peter: ,,Het was een sociale vereni-
ging. De samenwerking was goed, 
lief en leed werd gedeeld, er was 
humor, en we genoten van de geza-
menlijke liefhebberij.’’ Hij tovert wat 
oude vergaderverslagen uit de map. 
Tijdens een vergadering in 1967 
werd een verzoek van een vrouw om 
lid te worden weggestemd. De 

redenen worden niet in het verslag 
vermeld. In 1977 werd een verzoek 
afgewezen om de echtgenotes van 
twee leden als lid aan te nemen. Ook 
hier ontbreekt de motivering.

Gerhard denkt te weten waarop de 
afwijzing was gebaseerd. ,,In de 
begintijd vergaderden we altijd in 

het café. Na a�oop van het serieuze 
gedeelte gingen we ‘bieren’. Men 
dacht waarschijnlijk ‘Hier moet je 
geen vrouwen bij hebben, dat geeft 
alleen maar onrust’’’.

Afscheid
De vereniging mag dan wel ter ziele 
zijn gegaan, Gerhard en Peter gaan 
door met de duivensport. Ze zijn 
uitgevlogen naar andere vereni-
gingen, Peter naar Egmond en 
Gerhard naar Heemskerk. Afscheid 
van de sport bestaat sowieso niet 
voor Peter: ,,Het is een fascinerende 
hobby die van alles in zich heeft. Het 
zijn prachtige vogels en ik vind het 

bijvoorbeeld boeiend om te kijken 
naar do�ers die duivinnen het hof 
maken en duiven die een luchtshow 
weggeven. Ook een duivenlossing is 
altijd spectaculair om te zien. En last 
but not least: de kick op het moment 
van thuiskomst van wedstrijdduiven. 
Als je eenmaal met het virus bent 
besmet raak je er niet meer vanaf.’’

Limmen - Na 55 jaar is het doek voor Postduivenvereniging ‘De Gouden Wieken’ uit Limmen gevallen. Reden: 
vergrijzing bij de leden, andere interesses bij de jeugd en nieuwbouw die ongeschikt is voor de duivenhouderij. 
Voorzitter Peter Witte en secretaris Gerhard Tromp blikken terug op een enerverende periode.

Vereniging opgeheven: Duivenmelkers 
van ‘De Gouden Wieken’ vliegen uit

Gerhard Tromp (l) en Peter Witte ronden de laatste zaken van de vereniging af en gaan hierna ieder hun eigen weg. 
Foto: Henk de Reus

Peter Witte: ,,Duivensport is een virus waar je niet meer van afkomt als je er eenmaal 
mee besmet bent.’’ Foto: Henk de Reus ‘New Kim’, goed voor een recordbedrag van 1,6 miljoen euro. Foto: aangeleverd

Peter: ,,Een duivenlossing is altijd een spectaculair gezicht.’’ Foto: aangeleverd

Het clubgebouw aan de Dampegheestlaan waar vanaf 1990 tot en met 2022 werd 
vergaderd. Foto: aangeleverd
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Door PR-commissie FC Castricum

De Volewijckers openden de score 
met een lage schuiver in de hoek, 
door Arbioui, die te machtig bleek 
voor keeper Lars Beukers en de 0-1 
op het scorebord deed belanden. 
Aan bedoelingen van de Castri-
cumse formatie lag het niet, er werd 

met veel inzet gevoetbald: een afge-
keurde goal van Zweet, een 
afstandsschot van Weber dat door 
de gestrekte keeper werd gepareerd 
en een mooie aanval via Peijs en 
Zweet, waarbij de laatste opnieuw 
keeper Vincken van De Volewijckers 
niet wist te passeren. Tegen het 
einde van de eerste helft dan einde-

lijk de gelijkmaker; een vrije trap van 
Heling die via het hoofd van Van der 
Werf in het doel belandde en voor 
de gelijkmaker zorgde. Vlak daarna 
nog een uitval van de Volewijckers 
middels een afstandsschot van 
Sodikromo, waarvoor keeper 
Beukers alle zeilen moest bijzetten 
om de bal uit het doel te tikken.

De tweede helft hetzelfde spelbeeld, 
over en weer kansen waarbij de 
beste kansen voor FC Castricum 
waren maar het vizier helaas niet op 
scherp stond. Halverwege de speel-
tijd vond de scheidsrechter dat Peijs 
onreglementair werd geblokkeerd 
door de doelman van de Volewijc-
kers en werd een strafschop 
gegeven. In de geest van de 
wedstrijd werd deze ook gemist, het 
schot van Zweet belandde op de 
paal. Even later kon Jansen op links 
opstomen en kwam alleen voor de 
Volewijckers-keeper die opnieuw 
een niet te passeren hindernis bleek 
te zijn. Een vrije trap bereikte Zweet 
en hij wist vervolgens te scoren, zo 
kwamen de Castricummers dan toch 
op een verdiende 1-2-voorsprong. 
Lang konden ze er niet van genieten, 
omdat Volewijcker De Weij met een 
hard schot keeper Beukers 
verschalkte. De Castricummers 
probeerden het tij nog te keren, 
maar de Volewijcker sluitpost dacht 
daar duidelijk anders over.

Waar het publiek zich opmaakte 
voor een gelijkspel wist Volewijcker 
El Bakkali nog voor reuring te 
zorgen; zijn schot op doel werd 
verkeerd ingeschat door keeper 
Beukers er belandde over de doellijn, 
waardoor de gasten opnieuw met 
een nederlaag naar huis reisden. 
Supporter Hassie van Wijk, die van 
de ingestorte dug-out, zal er het 
zijne van gedacht hebben...

Castricum - Bij tafeltennisvereniging 
Castricum aan de Gobatstraat 12a 
vond op 6 november het Zwitsers 
tafeltennistoernooi voor de jeugd (8 
t/m 19 jaar) plaats. De drie tafelten-
nisverenigingen in deze regio met 
een jeugdafdeling namen deel. TTV 
Limmen, TTV Rapidity uit Beverwijk 
en TTV Castricum brachten tezamen 
achttien spelers in stelling. Ze 
speelden allen in één poule met acht 
rondes. De allerjongsten speelden 

dapper en zeer knap hun eerste toer-
nooi. Voor de middengroep was het 
prettig om het geleerde toe te 
kunnen passen. Bij de ouderen was 
het de uitdaging om van elkaar te 
kunnen winnen.  De winnares van 
het toernooi was Sarah Miari (TTV 
Castricum). Voor alle deelnemers lag 
een prijsje klaar. De kinderen, 
coaches, ouders, helpers en organisa-
toren hebben allen genoten van het 
Castricumse tafeltennistoernooi.

Groot regiojeugdtoernooi 
tafeltennis in Castricum

Enkele deelnemers aan het Zwitsers tafeltennistoernooi in Castricum.
Foto: aangeleverd

FC Castricum doet zichzelf bij 
Volewijckers opnieuw tekort
Castricum - De tweede wedstrijd op rij stond FC Castricum na a�oop met 
lege handen, onrecht bestaat heus in voetballand. Na vorige week tegen 
de verhoudingen in van ADO’20 te hebben verloren werd gehoopt dat 
het lek boven water zou zijn in de uitwedstrijd tegen de Volewijckers. Een 
wedstrijd tegen een zeker niet imponerende tegenstander, vanaf het 
allereerste begin werd de aanval gezocht door FC Castricum maar ook 
tijdens deze wedstrijd ontbrak de scherpte en werd gegrossierd in slor-
dige passes met veel balverlies.

Volewijcker-speler in de mangel bij Haak en Buijnsters. Foto: Sandy Klaver

Door Willem Koot (vv Limmen)

De eerste dertig minuten wel een 
sterker Limmen, maar tot doelpunten 
leidde dat niet. Goede kansen voor 
Donker en De Boer tro�en geen doel. 
Toch werd in de veertigste minuut 
gescoord. Op het middenveld 
verstuurde Stan Donker een bal naar 
de snelle Jacco de Jong. Alleen voor 
de keeper schoot hij onberispelijk 
raak. Hilarisch was de laatste minuut 
voor rust. Een terugspeelbal van 
Limmen vanaf de middellijn kon 
ternauwernood door keeper Glorie 
van de lijn worden gehaald. De vrije 
trap werd keurig geblokt: rust.

Toch weer eenrichtingsverkeer en 
dat resulteerde in een mooie kans 
voor invaller Mees Duinmeijer. Zijn 
voorzet werd tot corner verwerkt 
Eigenlijk bleef Con Zelo zo in de 

wedstrijd, totdat Limmen met een 
mooie aanval alle illusies aan �arden 
schoot. Stan Donker kwam alleen op 
de keeper af en gaf Mika Miettinen 
een niet te missen kans: 0-2. Eén 
minuut later leek het prijsschieten op 
het doel. Alles werd van de lijn 
gehaald. Ook Con Zelo kreeg één 
kans die Jesse Glorie er prachtig uit 
had. Vijf minuten voor tijd kwam de 
derde tre�er. Björn Valkering brak 
door en trok terug op Stan Donker: 
0-3. Ook de 0-4 maakte Stan. Uit een 
mooie voorzet van Mees Duinmeijer 
kopte hij raak.

Zo pakte Limmen de eerste periode, 
doordat Zeevogels gelijk speelde 
tegen concurrent Koedijk. Komende 
zondag Alcmaria thuis. Iedereen 
weer present? Prachtig gezicht in de 
kantine van Con Zelo, al die oranje 
sjaals!

Limmen pakt periodetitel 
na 0-4-winst op Con Zelo
Limmen - Winst van Limmen en puntverlies van Koedijk zou voor Limmen 
een periodetitel betekenen. De bovenste tegen de degradatiekandidaat. 
Na de overwinning van een week eerder zou dat makkelijk kunnen, zou 
je zeggen.

LIMMEN - ALCMARIA VICTRIX

Pupil van de week: Sven Kerssens speler Limmen JO13-1
Balsponsors:  De Verzekeringswinkel Alkmaar

ZONDAG 20 NOVEMBER
Aanvang 14.00 uur

FC CASTRICUM 1 
ZVC’22 1

Zaterdag 19 november, 
sport park Noord-End
Aanvang 14.30 uur

Trainer IJsselstein kijkt tevreden naar talent Mees Duinmeijer. Foto: Harm Bongers

Castricum - De avond vóór het 
lastige uitduel tegen één van de 
titelpretendenten liet nota bene de 
hoofdtrainer van AGB aan het 
bestuur van Vitesse weten dat bij 
het duel in Amsterdam géén 
publiek toegestaan was. Dit als 
gevolg van een wel héél late sanctie 
van de KNVB voor onregelmatig-
heden aan het einde van vorig 
seizoen! Alle communicatiekanalen 
waren dus nodig om vergeefs 
afreizen naar het Amsterdamse te 
voorkomen. Het was daarom erg stil 
rond het hoofdveld op sportpark 
Ookmeer. Maar in die natuurlijk ook 

voor AGB bijzondere ambiance 
hield Vitesse het hoofd koel en wist 
in de tweede helft toe te slaan en 
geheel onverwacht de drie punten 
mee naar Castricum te nemen.

Vitesse, dat moest aantreden 
zonder de vaste basisspelers Max 
Lodewijks en Martijn Kuijs, startte 
met een versterkt middenveld om 
de individueel sterke Amsterdam-
mers zoveel mogelijk te kunnen 
ontregelen. Vooral voor rust was 
het vrijwel uitsluitend tegen-
houden. Na ruim een kwartier 
spelen kwam AGB op een 

verdiende 1-0 voorsprong maar 
daarna wist Vitesse een grotere 
voorsprong te voorkomen.

Alhoewel AGB ook na rust doorlo-
pend gevaarlijk bleef wist Vitesse 
langzaamaan meer aanvallende 
acties te ondernemen. En omdat 
AGB er niet in slaagde de voor-
sprong uit te breiden ontstond 
steeds meer het besef dar er 
wellicht tot iets te halen viel. Dat 
werd nog sterker toen Vitesse in de 
80e minuut een penalty kreeg 
toegekend die door Joey van Esveld 
werd benut: 1-1. Het kon ook 
daarna nog alle kanten op, maar 
het was toch Vitesse dat 7 minuten 
later door een merkwaardig eigen 
doelpunt zelfs op voorsprong 
kwam: 1-2! Vlak voor tijd kreeg 
Vitesse een 2e penalty, toen de 
ingevallen Bas Kiebert binnen de 16 
onderuit werd gehaald. Ditmaal 
schoot Ron Sche�er de bal in de 
kruising: 1-3. En zodoende liet het 
individueel sterke AGB zich 
verrassen door een heel hardwer-
kend en collectief sterk Vitesse!

Vitesse verrast titelkandidaat 
AGB zonder publiek: 1-3
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Door Nico Adrichem (Meervogels ’31)

Meervogels ’31 1 reisde af naar 
Ilpendam, dat nog puntloos 
onderaan bungelde. En toch kan 
het een lastige wedstrijd worden, 
want het eerste punt zal altijd dich-
terbij komen en het speelveld van 
Ilpendam kan ook in Madurodam 
liggen. Veel te klein van afmetingen, 
gras tot boven de enkels, oftewel 
een knollentuin. Hoe lekker zou het 

dan zijn als je binnen vijf minuten 
tweemaal gescoord zou hebben en 
de wedstrijd met zelfvertrouwen 
zou kunnen spelen. En die mogelijk-
heden zijn er zeker geweest: veel 
ruimte achter hun laatste lijn, maar 
geen gevoel in de passing of slechte 
afronding. De stand bleef zo maar 
0-0, ook doordat de buitenspelregel 
een extra weerstand bleek.
Ilpendam kreeg langzaam het 
geloof en stroopte de mouwen eens 
goed op.
De in de beginfase te coulante 
referee liet elf Ilpendammers op het 
veld staan, waar één of twee rode 
kaarten zeker op zijn plaats waren. 
En uitgerekend één van deze 
spelers kopte na een klein half uur 
de 1-0 binnen, omdat het bij ons 
echt niet goed stond. Dan weet je 
dat het een lastige middag wordt en 
dat bleek. 
Gelukkig wisten we wel snel de 1-1 
op het bord te krijgen door Jelle van 
der Eng. Dezelfde speler mocht vlak 
voor rust een strafschop verzilveren, 

nadat Tom Adrichem gehaakt werd 
binnen de 16 meter. Toch nog 1-2 
en opgelucht de rust in? Nou nee, 
de stemming in het veld werd 
grimmig en gelukkig konden we 
onze koppies erbij houden. Maar 
prettig was het zeker niet.

Na rust verzuimen we ook snel de 
partij te beslissen en dan breekt er 
een hele lastige fase aan: Ilpendam 
speelt va banque en enkele hache-
lijke situatie voor goalie Cas Hoog-
land zijn neus. Hier kwamen we 
toch echt goed weg. De vraag is 
natuurlijk wel hoe het kan, dat we 
zowel in balbezit als bij balbezit 
tegenstander zo matig acteerden. 
Enkele wissels moesten het tij keren 
en dat lukte enigszins: vooral Luuk 
Ploeg bracht wat meer rust aan de 
bal en al snel kon Jens Verduijn op 
prima aangeven van Lex Broertjes 
de verlossende 1-3 intikken. De 
laatste tien minuten brachten 
daarna echter ook niet veel goeds 
en het laatste �uitsignaal van de 
arbiter klonk als muziek in de oren.

Programma 20 november:
11.00 uur LSVV 2-Meervogels’31 2
14.00 uur Meervogels’31 1-Bergen1

Akersloot - Het tweede team van Meervogels ’31 wist onder prima 
omstandigheden een mooie 1-0-overwinning te boeken op koploper KFC 
2 en staat nu op één punt van deze laatste tegenstander. KFC is volgende 
week vrij, dus de koppositie lonkt in de reserve eerste klasse.

Meervogels ’31: Ilpendam uit, altijd lastig

Jens Verduijn mist grote kans. 
Foto: Jacky Adrichem

WOENSDAG 16 NOVEMBER
Lezing over de gierzwaluw door 
Evert Pellenkoft op uitnodiging 
van Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland om 20.00 uur in 
bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Johannisweg 2 in Castricum. 
Entreeprijs 3 euro (gratis voor 
leden VWMK).

DONDERDAG 17 NOVEMBER
Informatiebijeenkomst over lees-
club (moderne) literatuur om 14.00 
uur in Bibliotheek Kennemerwaard 
aan de Geesterduinweg 1 in 
Castricum. Deelname is gratis en 
vrijblijvend. Vooraf aanmelden via 
miek.vandesande@senia.nl in 
verband met beperkt aantal 
zitplaatsen.

Lezing ‘Romeinse infrastructuur 
voor transport over water in de 
Rijndelta’ door Jan Verhagen om 
20.00 uur in archeologiemuseum 
Huis van Hilde aan het Westerplein 
6 in Castricum. Entreeprijs 7,50 
(gratis met museumjaarkaart). Info 
op www.huisvanhilde.nl

VRIJDAG 18 NOVEMBER.
Lezing over het kadaster in de 19e 
eeuw door Thomas Vermaut om 
20.00 uur bij Oud-Castricum in zaal 
Koningsduyn van cultureel 
centrum Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Entreeprijs 5 euro (gratis voor 
donateurs).

G-disco van 20.00 tot 22.00 uur bij 
Welzijn Castricum in Discovery 2.0 
aan de Dorpstraat 30 in Castricum. 
Met DJ Dylan en DJ Mervyn. 
Entreeprijs 4 euro inclusief twee 
consumptiemunten. Thema: bling-
bling. Foto: aangeleverd

ZATERDAG 19 NOVEMBER

Tweede zangochtend Kantado 
Festivalo van 10.00 tot 12.00 uur in 
het gebouw van Tafeltennisvereni-
ging Castricum aan de Gobatstraat 
12a in Castricum. In deze editie 
Hebreeuws, Jiddisch en Sephar-
disch (Spaans-Joods) repertoire. 
Aanmelden/informatie bij Wim de 
Goede (info@wimdegoede.nl / 06 
12025767). Foto: aangeleverd

Sinterklaas van 15.30 tot 17.00 uur 
aanwezig in het Sinterklaashuis 
aan de Burgemeester Mooijstraat 7 
in Castricum.

ZONDAG 20 NOVEMBER
Kinderen ontbijten met Sinterklaas 

van 09.30 tot 11.00 uur in het 
Sinterklaashuis aan de Burge-
meester Mooijstraat 7 in Castricum. 
Deelname kost 12 euro per kind. 
Vooraf aanmelden via creatieve-
wieven@gmail.com.

Workshop anime- en mangate-
kenen van 13.30 tot 16.30 uur bij 
Perspectief aan de Van Oldenbar-
neveldtlaan 37 in Bakkum. 
Aanmelden via www.perspectief-
castricum.nl of e-mail naar activi-
teitenperspectief@gmail.com. 
Foto: Anita Kok

Cabaretmuziekvoorstelling ‘Café 
Galata’ door zangeres Meral en 
ensemble Tombaz om 15.00 uur in 
theater Koningsduyn aan de Gees-
terduynweg 3 in Castricum. Info en 
kaarten via www.geesterhage.nl. 
Foto: aangeleverd

Presentatie boek ‘Tuinvogelver-
halen’ door Paulien van Tol om 
15.00 uur in de Tuin van Kapitein 
Rommel aan de Stationsweg 
(schuin tegenover het NS-station) 
in Castricum. 

Optreden One More om 15.00 uur 
in jazz session club Vredeburg aan 
de Dusseldorperweg 64 in 
Limmen. Toegang gratis. Foto: 
aangeleverd

Herfstconcert harmonie Excelsior 
met fanfare Eensgezindheid uit 
Egmond-Binnen om 15.00 uur in 
de Corneliuskerk aan de Dussel-
dorperweg 74 in Limmen. Toegang 
gratis.

MAANDAG 21 NOVEMBER
Creatief Atelier onder leiding van 
Cornelie Swart van 12.30 tot 14.00 
uur bij Welzijn Castricum aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. Deel-
name kost 3,50 euro inclusief 
materiaal en ko�e/thee. 
Aanmelden via info@welzijncas-
tricum.nl of via 0251 656562.

Maandelijkse bijeenkomst voor 
slechthorenden van 14.00 tot 
16.00 uur in dorpshuis De Kern aan 
de Overtoom 15 in Castricum. 
Aanmelden is niet nodig, deel-
name is gratis. Ko�e en thee zijn 
voor eigen rekening. Info via c.
min@welzijncastricum.nl.

Alzheimer Trefpunt om 19.30 uur 
(inloop 19.00 uur) in de Kenterzaal 
van cultureel centrum Geesterhage 
aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Thema: delier bij 
dementie. Toegang gratis, 
aanmelden niet nodig.

DINSDAG 22 NOVEMBER
Auticafé Kennemerland om 20.00 uur 
(inloop 19.45 uur) OBS Juliana van 
Stolberg aan de Juliana van Stol-
bergstraat 3 in Castricum. Peter van 
Dijk spreekt over ‘Autisme, overle-
vingsstrategieën en camou�age’. 
Toegang gratis. Ook online via ZOOM 
te volgen. Aanmelden via www.auti-
cafekennemerland.nl/agenda kan die 
dag tot 17.00 uur.

EXPOSITIES
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. Tevens elk tweede week-
einde van de maand geopend op 
zaterdag en zondag 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).

In totaal hebben de vrijwilligers 
1556 uur stranddienst gedraaid. 
Normaal zijn er twee hulpverleners 
op de post aanwezig, maar op 
enkele erg mooie zomerdagen was 
de vraag zo groot dat extra vrijwil-
ligers werden opgeroepen. In het 
afgelopen strandseizoen hebben 
707 bezoekers de EHBO-post 
bezocht met een hulpvraag. Dit vari-
eerde van kwallen- of insectenbeten 
en splinters in de voet tot hitte-
klachten, botbreuken of een bewust-
zijnsstoornis. In het cirkeldiagram is 
de aard en de hoeveelheid klachten 
te zien. In 92 procent van de 
gevallen kon het slachto�er na 
behandeling door de eerstehulpver-
lener de stranddag vervolgen. Voor 
de overige slachto�ers was profes-
sionele hulp van de huisarts op de 
camping, de huisartsenpost of 112 
nodig. Ook kwam het regelmatig 
voor dat een EHBO’er samen met de 
reddingsbrigade naar het slachto�er 
op het strand of paviljoen ging om 
ter plekke hulp te verlenen.
De EHBO-vereniging is er trots op 
dat zij met de inzet van de vrijwilli-

gers op vrijwel alle dagen voor 
bezetting op de strandpost heeft 
kunnen zorgen. De bezettingsgraad 
bedroeg in de maanden juli en 
augustus zelfs 99 procent. De strand-
post levert daarmee een belangrijke 
bijdrage aan een veilige stranddag 
voor de vele bezoekers. Inmiddels is 
de strandpost gesloten en opge-
ruimd. De units zijn door de 
gemeente naar de winteropslag 
gebracht. Voor de EHBO-vrijwilligers 
betekent dit echter niet dat het werk 
erop zit. Het winterseizoen wordt 
gebruikt om de noodzakelijke 
herhalingslessen en bijscholing te 
volgen. Ook worden cursussen 
gegeven om nieuwe hulpverleners 
op te leiden. Heeft u al een geldig 
diploma eerstehulpverlener van het 
Oranje Kruis, dan kunt u volgend 
jaar ook aan de slag op de strand-
post. Neem contact op met info@
ehbocastricum.nl. om aan te 
melden. Alle informatie over het 
volgen van cursussen en het werk 
van de EHBO-vereniging is op www.
ehbocastricum.nl te vinden. Afbeel-
ding: aangeleverd

EHBO-vereniging Castricum kijkt 
terug op mooi strandseizoen
Castricum - Iedere zomer zijn de hulpverleners van EHBO-vereniging 
Castricum actief op de strandpost op het strand van Castricum aan Zee. 
De strandpost was dit jaar geopend van 10 mei tot en met 11 september. 
Door het mooie strandweer was het regelmatig vol op het strand en werd 
de EHBO-post druk bezocht.






