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Castricum - In de nacht van zaterdag 
op zondag is een reiziger in de trein 
beroofd van zijn telefoon en pasjes. 
Dankzij een �lmpje, gemaakt door een 
getuige, slaagde de politie erin om 
nabij het NS-station twee mannen aan 
te houden. Eén van hen wist bij de 
aanhouding te ontkomen, de ander is 
overgebracht naar het politiebureau 
in Alkmaar. In de rugtassen van beide 
mannen werden nog meer goederen 
aangetro�en die waarschijnlijk van 
diefstal afkomstig waren. Vermoedelijk 
maken de twee deel uit van een 
grotere groep.

Beroving in de trein

Castricum - In 2012 stortte de wereld van Bart Beentjes in als gevolg van een ernstig motorongeluk. De Castricummer 
knokte echter terug en deed er alles aan om weer zoveel mogelijk uit het leven te halen. Daartoe behoorde het leren 
surfen met behulp van fysiotherapeut Olof van der Steen. In december hoopt Bart mee te doen aan het wereldkampi-
oenschap parasur�ng in Californië, waar veel geld voor nodig is. Tekst en foto: Hans Boot
Lees het hele verhaal van Bart elders in deze krant.

l  ar  naar WK Parasurfing

Door Hans Boot

Nadat de gemeenteraad zijn waar-
dering had geuit voor de presen-
tatie van de Initiatiefgroep Nieuw 
Zwembad op 28 oktober dienden 
de partijen CKenG, GDB en PvdA 
een motie in voor de commissiever-
gadering van afgelopen donder-
dagavond. Daarin wordt het college 
opgedragen met de Initiatiefgroep 
in gesprek te gaan en haar plannen 
te duiden en te beoordelen op 
diverse relevante aspecten. Dit zou 
kunnen inhouden dat de bouw niet 
beperkt wordt tot alleen een 
zwembad, maar dat er sprake is van 
een compleet sportcentrum, inclu-
sief een nieuwe sporthal en toevoe-
ging van woningen op de plek van 
de huidige sporthal. In de motie 
wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze 
ontwikkelingen los moeten worden 
gezien van andere voorzieningen 
op het sportpark, zoals de herinrich-

ting, het parkeren en de aanleg van 
kunstgrasvelden.

Voor deze vergadering voerde de 
heer Kaper namens de omwo-
nenden van de zuidwestzijde van 
het sportpark als eerste het woord. 
Hij zei onder meer: ,,De uitgangs-
punten voor de bouw van een 
nieuw zwembad waren sober, doel-
matig en e�ciënt. De bewoners zijn 
totaal niet gekend in nieuwe 
plannen en gaan daar ook niet mee 
akkoord. Er is wat ons betreft geen 
enkele reden om de sporthal nu te 
verplaatsen met als gevolg kapitaal-
vernietiging. Het liefst zouden wij 
zien dat het nieuwe zwembad op 
de huidige locatie wordt herbouwd, 
maar uiteindelijk zijn we akkoord 
gegaan met veld 5. Prima, mits alles 
binnen de perken blijft.”
Vervolgens lichtte Roel Beems 
(CKenG) de motie toe: ,,Er is een 
weg ingeslagen door het college en 

een andere door de Initiatiefgroep. 
Het is de taak van de gemeenteraad 
om die wegen bij elkaar te brengen. 
Het college stelt in haar preadvies 
dat de meerkosten van nieuwe 
onderzoeken aanzienlijk zullen zijn 
en dat daarmee veel tijd is gemoeid. 
Wij denken dat er slechts een vertra-
ging zal zijn van een paar maanden 
en verzoeken het college niet in 
problemen te denken, maar in 
kansen. Ook geloven wij er absoluut 
niet in dat de bouw van een nieuwe 
sporthal van invloed kan zijn op de 
exploitatie van de sporthallen in 
Akersloot en Limmen, waarvoor in 
het preadvies wordt 
gewaarschuwd.”

Mede-indiener Herman Sterken 
(GDB) voegde hieraan toe dat uit 
het preadvies niet blijkt waar het 
precies mis is gegaan met dit 
project en derde indiener Ada 
Greuter (PvdA) gooide nog wat olie 
op het vuur door te stellen dat haar 
partij ‘zich schaamde voor dit 
preadvies’.

Lees het hele verhaal elders in deze 
krant.

Castricum –  Jammer dat het televisieprogramma Kanniewaarzijn van de 
VARA niet meer bestaat, wan de commotie rond de plannen voor een 
nieuw zwembad had daar naadloos in gepast. De raad voelt veel voor de 
voorstellen van de Initiatiefgroep, maar de portefeuillehouder geeft 
geen duimbreed meer toe.
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DONDERDAG 25 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, woord- en commu-
niedienst o.l.v een parochiaan. 

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

ZATERDAG 27 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met het koor Jubilate.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met gemengde zanggroep. 
Voorganger: De heer K. 
Kroone.

ZONDAG  28 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen. 
Eerste zondag van de Advent. 
Kinderdienst en opening van 
expositie. M.m.v. het Liturgie-
koor. Gelijktijdig op radio 
Castricum en via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, father Matthew met 
koor Cantare. Eerste zondag 
van de Advent.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. ds. L. J. 
Rasser.

Evangeliegemeente 
Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Bert Piet.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met zanggroep. 
Voorganger: De heer K. 
Kroone.

MAANDAG 29 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk , 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 30 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, pastor Van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

   
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

 

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Castricum - Een bewoonster van 
appartementencomplex Sans Souci is 
duizenden euro’s kwijtgeraakt door 
een oplichter die zich schuldig 
maakte aan zogenoemde WhatsApp-
fraude. De dader verstuurde een 
bericht via WhatsApp met de 
volgende tekst: ,,Hey mam, ik heb 
heel suf me telefoon bij de was 
gedaan. Er is niets van over. Hierbij 
me nieuwe nummer…’’ Daarop volgde 
een correspondentie waarin gevraagd 
werd om geld over te maken. De 
bewoners verkeerden in de veronder-
stelling daadwerkelijk met hun eigen 
dochter te communiceren en 
maakten enkele duizenden euro’s 
over naar een buitenlands rekening-
nummer, beginnende met LU20. Pas 
later bleek dat er niets aan de hand 
was met de telefoon van de dochter 
en dat er WhatsApp-fraude was 
gepleegd.

Oplichter maakt 
duizenden euro’s buit

Vervolg voorpaginaverhaal

Bart Beentjes (1988), een kleinzoon 
van de vroegere groenteboer Bertus 
uit de Torenstraat, reed op 26 juli 
2012 nietsvermoedend op zijn 
motor naar zijn werk. Bij Halfweg 
ging het mis, zoals hij vertelt: ,,Een 
auto wilde mijn weg kruisen en toen 
deze gas gaf kon ik ‘m niet meer 
ontwijken. Mijn motor gleed onder 
mij vandaan en ik kwam onder de 
auto terecht die over mijn romp, 
schouders en hoofd heen reed. Dat 
veroorzaakte tien hersenbloedingen 
en afasie, een taalstoornis die zich 
uitstrekt over de gebieden spreken, 
taalbegrip, lezen en schrijven.” Het 
herstel, voor zover mogelijk, werd 
een lange en zware weg: ,,Ik moest 
alles opgeven. Volgens de artsen zou 
ik voor de rest van mijn leven een 
kasplantje zijn, maar ik dacht daar 
anders over. Na mijn revalidatie in 
Heliomare ben ik in 2014 in behan-
deling gekomen bij Fysiotherapie 
Donker, Waal en Hilbers aan de Korte 
Cieweg. Daarvoor had de stichting 
Surftherapie.nl mij de eerste begin-
selen van surfen op zee geleerd. 
Omdat therapeut Olof van der Steen 
van de fysiopraktijk een enthousiast 
surfer was, heb ik mij met behulp 
van hem verder ontwikkeld. Dat kost 
een hoop energie, gevoel en lef. 
Vooral omdat de rechterkant van 
mijn lichaam verlamd is. Langzaam 
maar zeker kreeg ik de sport onder 
de knie en slaagde erin om in 
oktober van dit jaar de grootste 
beker van het toernooi Para Wave 
Challenge in Petten in de wacht te 
slepen.”

Respect
De fysiotherapeut van Bart kent zijn 
pupil inmiddels door en door: ,,Ik 
ben al vijftien jaar verbonden aan 
deze praktijk en heb Bart al een tijd 
onder mijn hoede. Dat geeft mij veel 
voldoening, want zelf surf ik vanaf 
mijn zeventiende en heb nu zesen-
twintig jaar ervaring in deze sport.” 
Het behoeft geen betoog dat er bij 

de oefeningen voor iemand met een 
lichamelijke beperking voor het 
uitoefenen van zo’n intensieve 
watersport meer komt kijken dan 
anders. Olof: ,,Bij Bart gaat het om 
veel krachttraining voor de armen, 
rug en benen. Daarnaast zijn voor 
hem balans- en stabiliteitsoefe-
ningen erg belangrijk. De afgelopen 
twee jaar hebben we ook wekelijks 
geoefend om van lig naar stand te 
komen op de surfplank en dat is 
hem gelukt dankzij zijn doorzet-
tingsvermogen Het doel nu is dat 
Bart de golven zelf kan ‘aanpeddelen’ 
en geen zetje krijgt van een bege-
leider. Hier ligt nog een hele grote 
uitdaging, maar ik zie het hem nog 
wel doen. Bart kan en durft namelijk 
dingen die veel valide mensen niet 
kunnen en daar heb ik bijzonder veel 
respect voor.”

Crowdfunding
Na het succes in Petten zijn de pijlen 
nu gericht op het World Champion-
ship Adaptive Sur�ng dat van 6 tot 
en met 12 december in Californië 
wordt gehouden. Bart heeft daar-
voor een wildcard gekregen en zou 
daar natuurlijk graag naartoe willen, 

mits corona geen roet in het eten 
gooit. Omdat Bart de reis niet alleen 
kan ondernemen, wil Olof hem 
graag op 3 december vergezellen. 
Dat geldt ook voor surfcoach Carlien. 
Zij is aan Surftherapie.nl verbonden 
en tweede coach van Bart. Achter de 
schermen regelt zij de inschrijving 
voor dit WK, inclusief de reis, het 
verblijf, materialen etc. Uiteraard is 
daar veel geld voor nodig. Olof: 
,,Financieel is er op dit moment nog 
veel onduidelijk. De International 
Sur�ng Association (ISA) heeft 
toegezegd dat er voor Bart een 
bedrag is gereserveerd, maar we 
hebben nog geen idee hoeveel dit is. 
Daarom zijn we een crowdfunding 
gestart. Er kan worden gedoneerd 
via rekeningnummer NL80 ABNA 
0833757091 van Stichting Surfthe-
rapie.nl ten name van ‘Bart naar de 
top’. Het geld dat we overhouden zal 
worden geschonken aan genoemde 
stichting, waardoor meer mensen 
met niet aangeboren hersenletsel 
sur�essen kunnen krijgen. Die 
worden dan een onderdeel van hun 
revalidatie. Tot slot wijs ik erop dat 
Bart via instagram is te volgen via: @
nah_surferbart.”

Crowdfundingsactie: help Bart 
naar WK Parasurfing in Californië

Bart leeft zich uit tijdens het surfen op zee. Foto: aangeleverd

Vervolg voorpaginaverhaal

Zoals gewoonlijk zijn er tijdens zo’n 
discussie altijd weer fractieleden die 
zich niet in moties kunnen vinden. 
Fer Wilms (CDA) heeft dat wat dit 
dossier betreft al een aantal keren 
laten blijken en stelde ook nu: ,,De 
raad heeft zich eerder duidelijk uitge-
sproken over het plan zonder 
sporthal en woningbouw, dus daar 
moeten we verder mee.”

Gerrit Krouwel (VVD) uitte nog wat 
twijfels, maar wilde de motie een 
kans geven onder voorwaarde ‘dat er, 
zoals afgesproken, zo spoedig moge-
lijk met de parkeervoorzieningen en 
aanleg van kunstgrasvelden zou 
worden begonnen’. 

Quick scan
De nieuwe ontwikkelingen waren 
wel koren op de molen van Harold 
Ebels (D66): ,,Mijn partij heeft altijd 
gepleit voor het gelijktijdig realiseren 
van een zwembad en sporthal gezien 
de investeringen en exploitatie. Het 
biedt in één keer helderheid voor de 

omgeving en je houdt grond over 
voor woningbouw. Het denkwerk 
van de groep wordt dus zeer 
gewaardeerd.”

Bärbel Böhling, partijgenoot van de 
verantwoordelijk wethouder, zei: 
,,Fantastisch dat inwoners zich zo 
inzetten voor de samenleving, maar 
we gaan niet mee met de motie. Het 
slopen van de huidige sporthal kost 
een miljoen, terwijl we geen geld 
hebben voor de bouw van een Inte-
graal Kindcentrum.”

Ook Tino Klein keurde namens Forza! 
de motie af, omdat er volgens hem 
‘opnieuw burgerparticipatie nodig is 
als het plan wordt gewijzigd en dat 
zou teveel tijd kosten’. Beems 
ontkrachtte het laatste door te 
stellen ‘dat er binnen twee maanden 
een quick scan zou kunnen liggen’.
Als laatste raadslid verkondigde Aart 
Waterman (GroenLinks) dat ‘de voor-
stellen van de Initiatiefgroep veel te 
laat waren ingediend en de 
gemeente zich daaraan niet hoeft te 
committeren’. 

Pompen of verzuipen
Tot slot mocht wethouder De Haan 
op het debat reageren. Als een 
commandant ging hij voor zijn 
troepen staan en probeerde de 
raadsleden met krachtige taal te 
overtuigen: ,,Bestudeer het preadvies 
nog eens aandachtig. Het project is 
volledig afgerond en de architect 
staat in de startblokken. Alle stake-
holders zijn binnenboord en er is met 
de clubs overeenstemming over 
compensatie. Het nieuwe initiatief is 
prachtig, maar zou een vertraging 
van meer dan een jaar opleveren. Het 
betekent ook appels met peren 
vergelijken. U heeft als raad op 21 
november 2019 een besluit 
genomen over het zwembad. Daar 
hou ik u aan en u krijgt dus geen 
quick scan.” 
Op de expliciete vraag van Beems of 
de wethouder de motie gaat 
uitvoeren, als deze wordt aange-
nomen, antwoordde De Haan ‘dat hij 
dat niet van plan was’. 

In de raad van deze week wordt 
besloten of de motie het gaat halen.

Duidelijkheid over zwembadmotie
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Knots, dat is de titel van een nieuw 
kinderboek van Tijs van Marle. De 
populaire schrijver was vorige week bij 
de Juliana van Stolbergschool om zijn 
boek te presenteren aan de tientallen 
verzamelde leerlingen. Burgemeester 
Mans en wethouder De Haan (Onderwijs) 
waren van de partij.

Uitreiking 
kinderboek Knots

Gemeentenieuws

Steunpunt Monumenten en Archeologie 
Noord-Holland heeft de zesde editie van 
de glossy SCHATRIJK gepresenteerd. 
Dit jaar staat SCHATRIJK in teken van 
het Oer-IJ. De rijke archeologie in het 
Oer-IJ is een parel in Noord-Holland 
en in de Nederlandse archeologie. 
Het strekt zich uit over de gemeenten 
Bergen, Beverwijk, Castricum, Uitgeest, 
Heemskerk, Zaanstad en Velsen.

SCHATRIJK Oer-IJ brengt u een magazine 
vol inspirerende foto’s en informerende 
artikelen over bijzondere vondsten, 
archeologische onderwerpen en dé 
topvondsten van de wethouders van de 
zeven gemeenten in het gebied. En natuurlijk 
leest u alles over Hilde uit Castricum, 
waar het archeologiecentrum van de 

provincie Noord-Holland naar is vernoemd. 
SCHATRIJK Oer-IJ is online te lezen via de 
website www.steunpunterfgoednh.nl

Voor erfgoedinstellingen, bibliotheken, 
musea, VVV’s, archeologische en historische 
verenigingen in Noord-Holland is het 
mogelijk om exemplaren te verkopen. 
Het magazine is ook verkrijgbaar bij het 
provinciaal Archeologiecentrum Huis van 
Hilde in Castricum. 

SCHATRIJK zet archeologie
Oer-IJ in de spotlights

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum
Op 25 november vergadert de raad in 
het gemeentehuis. Vanwege de corona-
maatregelen is de publieke tribune helaas 
gesloten. Wel kunt u via castricum.raadsin-
formatie.nl de vergaderingen live volgen en 
achteraf terugkijken. Op dezelfde pagina 
vindt u tevens alle vergaderstukken. Op 2 
december vergadert de raad virtueel via de 
vergaderapplicatie Zoom. Meer informatie 
hierover vindt u ook op castricum.raadsin-
formatie.nl. 

Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffie. ij commissies die ijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken. 

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

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

     

Agenda raadsinformatieavond
2 december 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Auditcommissie
18.00 – 19.30    Auditcommissie 

Raadsinformatiebijeenkomsten
20.00  21.15 resentatie financiële situatie jeugd en mo 
20.00 – 21.15 Presentatie voortgangsrapportage Limmen Zandzoom 

Pauze
21.30 – 22.30  Presentatie burgerinitiatief de Groene Variant door 

initiatiefnemers dhr. Lute en dhr. Van der Eng 

Foto: Henk de Reus

     

Agenda Raadsplein 25 november 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 20.45 Vervolgbehandeling stand van zaken uitvoering moties 

inzake herinrichting sportterrein Noord-End en parkeren 
zwembad*

19.30 – 20.45 Adviesrecht, participatie & delegatiebesluit rondom 
Omgevingswet 
Pauze

21.00 – 22.30 Vervolgproces locatiekeuze nieuwbouw kindcentrum Cunera
21.00 – 22.00 Vervolgbehandeling verklaring van geen bedenkingen m.b.t. 

Jasmijnlint Limmen* 
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

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

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

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

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
B Motie onderzoek voorstel initiatiefgroep Nieuw Zwembad 
C Voorbereidingskrediet Hospice Dampegheest
D Verlenging huidige integraal veiligheidsbeleid met één jaar 

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

behandeling)
5 Sluiting

Collectieve Zorgverzekering 
Minima 

Meer informatie:
www.castricum.nl/ziektekostenverzekering

Wilt u overstappen? Direct aanmelden: 
gezondverzekerd.nl 

Heeft u een laag inkomen en weinig 
spaargeld en bezit? Dan kunt u zich 
mogelijk verzekeren via de Collectieve 
Zorgverzekering. 

- Uitgebreide zorgverzekering met lage 
kosten.
- Gemeente betaalt een gedeelte van de 
premie.
- Uitgebreidere vergoeding.
- Overstappen? Doe dit dan vóór 31 
december.

Collectieve Zorgverzekering 
Minima 

Meer informatie:
www.castricum.nl/ziektekostenverzekering

Wilt u overstappen? Direct aanmelden: 
gezondverzekerd.nl 

Heeft u een laag inkomen en weinig 
spaargeld en bezit? Dan kunt u zich 
mogelijk verzekeren via de Collectieve 
Zorgverzekering. 

- Uitgebreide zorgverzekering met lage 
kosten.
- Gemeente betaalt een gedeelte van de 
premie.
- Uitgebreidere vergoeding.
- Overstappen? Doe dit dan vóór 31 
december.

Collectieve Zorgverzekering 
Minima 

Meer informatie:
www.castricum.nl/ziektekostenverzekering

Wilt u overstappen? Direct aanmelden: 
gezondverzekerd.nl 

Heeft u een laag inkomen en weinig 
spaargeld en bezit? Dan kunt u zich 
mogelijk verzekeren via de Collectieve 
Zorgverzekering. 

- Uitgebreide zorgverzekering met lage 
kosten.
- Gemeente betaalt een gedeelte van de 
premie.
- Uitgebreidere vergoeding.
- Overstappen? Doe dit dan vóór 31 
december.

Kerk in Actie collecteert 
van 21 t/m 27 november.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 24 november 2021 

Gemeentenieuws

Het wijzigen naar de bestemming recreatie ten behoeve van volks- en moestuinen, 
extensieve sport- en dagrecreatieve activiteiten en een kleinschalige kinderboerderij.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 
officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 25 november 2021 tot 
en met 6 januari 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode 
kunt u een zienswijze indienen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Plannen & Projecten via (072) 
888 00 00.

Ontwerp bestemmingsplan Klein Dorregeest

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Op 18 november 2021 is besloten maatwerk te stellen voor het cateringbedrijf aan 
Brakersweg 8 in Castricum. Het betreft maatwerkvoorschriften m.b.t. vrijstelling 
vetafscheider (op verzoek).

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, 
gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift 
indienen bij de gemeente Castricum.

Meer informatie
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 
088 –1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.351737).

Aankondiging besluit maatwerkvoorschriften afvalwater, 
Brakersweg 8 in Castricum

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Alle officiële publicaties online 
Sinds 1 juli kunt u al onze officiële 
publicaties online lezen, op de website 
www.officielebekendmakingen.nl. Daar 
leest u bijvoorbeeld welke aanvragen voor 
een omgevingsvergunning we hebben 
ontvangen. Of voor welke activiteiten 
toestemming is gegeven (dus ‘verleende 
vergunningen’), een verkeersbesluit of een 
verordening. Via de overkoepelende site 
www.overheid.nl kunt u eenvoudig een 
actueel overzicht krijgen van onze lokale 
bekendmakingen. U kunt ook een over-

zicht krijgen van meldingen uit een andere 
gemeente, als u dat wilt.

Automatisch op de hoogte 
U kunt zich binnenkort ook abonneren 
op nieuwe bekendmakingen. Dan krijgt u 
automatisch via de mail een melding van 
besluiten die uw buurt raken. Dit heet de 
Attenderingsservice. De rijksoverheid biedt 
deze dienst in het nieuwe jaar aan. U leest 
daar tegen die tijd meer over.

Aangevraagd

Brakersweg 2 en 2b in Castricum, het wijzigen van de bestemming, datum 
ontvangst 16 november 2021 (WABO2102188)
Johan Willem Frisostraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 15 november 2021 (WABO2102175)
Koningin Julianastraat 1 in Castricum, het opnieuw indelen van de gevel van de 
zijaanbouw, datum ontvangst 16 november 2021 (WABO2102182)
Oranjelaan 4 in Castricum, het plaatsen van een dak opbouw aan de voorzijde, 
datum ontvangst 17 november 2021 (WABO2102193)
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

Bartókstraat 17 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
16 november 2021 (WABO2102003)
Kastanjelint 8, Limmen ((kavel 4), het bouwen van een woning, verzenddatum 
12 november 2021 (WABO2101108)
Molenweide 46 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
16 november 2021 (WABO2102054)
Oude Parklaan 100 in Castricum (nabij 243), het bouwen van een woonzorglocatie 
(28 appartementen en een algemene ontmoetingsruimte), verzenddatum 16 november 
2021 (WABO2101242)
 ‘t Stet 17 en 17a in Akersloot (eerder ’t Stet 15a en 15b), het bouwen van een 
twee-onder-een-kap woning met bijgebouwen, verzenddatum 18 november 2021 
(WABO2101565)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum, het realiseren van een B&B, 
verzenddatum 12 november 2021 (WABO2101847)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd en te vinden door te 
zoeken op bovengenoemd adres. 

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende alcoholvergunning voor de slijterij Albert Heijn B.V. op het adres 
Raadhuisweg 3 in Akersloot, verzenddatum 16 november 2021 (HORECA210118)
Verleende alcoholvergunning voor DeKaMarkt I B.V. Torenstraat 48 in Castri-
cum, verzenddatum 17 november 2021 (HORECA210124)
Verleende ontheffing riet verbranden in gemeente Castricum 2022 in de Hem-
polder in Akersloot, Klaas Hoorn- en Kijfpolder in Akersloot, Het Die” de Groot 
Limmerpolder in Akersloot, Oosterveld in Limmen in de periode van maandag 
3 januari 2022 tot en met woensdag 30 maart 2022, verzenddatum 17 november 
2021 (APV2100695)
Verleende alcoholvergunning en een terrasvergunning, Carter Castricum 
op het adres Dorpsstraat 61 in Castricum, verzenddatum 18 november 2021 
(HORECA210028)
Verleende tijdelijke standplaatsvergunning Sanquin 2022 op 23 februari 
2022,11 mei 2022, 3 augustus 2022, 28 september 2022 en 23 november 2022. 
Van Haerlemlaan 31 in Castricum, verzenddatum 18 november 2021 (APV2100743)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Jij zorgt voor ons groen. En 
daar hebben we best veel 
van. Je doet het onderhoud. 
Maait het gras. Zorgt voor 
onze bomen. En de spullen 
waar je mee werkt. Je gaat 
aan de slag met vragen van 
inwoners. En werkt in een 
fijn team. In de winter ga 
je de strijd aan tegen de 
gladheid.

Reactietermijn voor 28 november 2021. 
Voor meer informatie ga naar werkenbij.debuch.nl

Gezocht: medewerker wijken 

Afvalstoffenheffing 2022
De afvalstoffenheffing voor volgend jaar 
is vastgesteld. De vaste en variabele 
heffing zijn hetzelfde als in 2021. Wel 
zijn er extra kosten voor een derde gft-
container en een tweede restafvalcontainer. 
De afvalstoffenheffing is voor iedereen in 
2022 verschillend. U betaalt namelijk een 

vast tarief (vooraf) en een variabel tarief 
(achteraf). Het variabele tarief hangt af van 
het aantal keer u uw restafvalcontainer aan 
de weg zet of een zak in de ondergrondse 
restafvalcontainer gooit. Kijkt u voor een 
overzicht van alle tarieven op 
www.castricum.nl/afval.

Vaste afvalstoffenheffing 2022
Vast tarief eenpersoonshuishouden € 204,12
Vast tarief tweepersoonshuishouden € 227,52
Vast tarief > tweepersoonshuishouden € 269,40
Variabele kosten
140 l. container restafval per leging € 3,64
240 l. container restafval per leging € 6,25
Inworp ondergrondse container (inwerptrommel 60 liter) € 1,10
Inworp ondergrondse container (inwerptrommel 30 liter) € 0,55
Extra rolcontainers  
3e gft-container € 85,00
2e restafvalcontainer € 115,00
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Hoe is die fascinatie voor kleur 
ontstaan? Marianne: ,,Toen ik een 
paar jaar geleden tijdens culturele 
manifestaties bezoekers vroeg naar 
hun voorkeur voor een kleur, koos uit 
driehonderd personen één jongen 
van negen jaar pertinent voor de tint 
grijs. Drie bezoekers kozen zwart en 
niemand vond bruin een mooie 
kleur. Verreweg de meeste mensen 
verklaarden van blauw en groen te 
houden, met als tweede keuze rood 
en geel, primaire kleuren dus. Ik nam 
waar dat kunstenaars vaak andere 
kleuren gebruiken. Dat verschil in 
opvatting was de opstap naar het 
denken over het toepassen van kleur 
in de beeldende kunst en de ervaring 
en het waarnemen van kleur door de 
toeschouwer. Na eindeloos lezen en 
studeren ligt het boek er nu en daar 
ben ik blij mee.’’

Het boek gaat over de geboorte van 
kleur als een zelfstandig begrip en de 
zoektocht van kunstenaars, �losofen 
en wetenschappers naar het 
benoemen van kleuren. Daarnaast 

wordt ingegaan op onderzoek 
binnen de psychologie en neurologie 
naar het waarnemen en ervaren van 
kleuren in een kunstwerk. Wat is het 
belangrijkste doel van het boek? 
Marianne: ,,Ik wil de lezer vooral 
aanmoedigen om mee te denken 
over de vraag waar kleur in de beel-
dende kunst toe dient.’’ (ISBN: 
9789082636116)

Boek: De Kleur van Kunst
Castricum - Na twee jaar bronnenonderzoek en lezen publiceerde de 
Castricumse beeldend kunstenaar Marianne Roodenburg het boek De 
Kleur van Kunst. Het ligt nu in Boekhandel Laan en in de museumwinkels 
van enkele grote musea in Nederland.

Marianne Roodenburg. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Tot 27 januari hangen in 
de expositieruimte van de Tuin van 
Kapitein Rommel tekeningen van Jan 
Liefting. Jan is een gepensioneerde 
hovenier, die al van kinds af aan een 
liefde voor tekenen had. Na zijn 
pensionering heeft hij weer tijd 
gekregen om deze hobby uit te 
oefenen. Hij maakt vooral heel gede-
tailleerde portretten met potlood in 
zwartwit. Zijn favoriete onderwerp is 
kinderen en natuurlijk vooral zijn 
eigen kleinkinderen. 

De Tuin van kapitein Rommel is 
maandag tot en met vrijdag tussen 
09.30 en 16.30 uur vrij toegankelijk. 
De ingang bevindt zich schuin tegen-
over het NS-station van Castricum.

Expositie portrettekeningen 

Een tekening, gemaakt door Jan 
Liefting. Foto: aangeleverd

Het fanfareorkest van muziekvereni-
ging Emergo speelt inmiddels op het 
hoogste muzikale niveau. Door het 
enorme vakmanschap van dirigent 
Erik van der Kolk en het grote 
enthousiasme van zowel leden als 
dirigent  is het orkest in Nederland 
inmiddels een begrip geworden in 
de fanfarewereld. Het is dan ook niet 
vreemd dat het orkest regelmatig 
verzoeken krijgt van conservatorium-
studenten om praktijklessen te 
mogen volgen in het kader van hun 
opleiding tot dirigent. Onder leiding 
van hun docenten komen zij dan 
praktijkervaring opdoen tijdens de 
repetities. Zo hebben al verschillende 
studenten van de conservatoria van 
Den Haag en Groningen repetitie-
ervaring opgedaan bij Emergo. Voor 
de leden van het orkest is het ook 
interessant om de verschillen in diri-
geerstijlen van de studenten te 
ervaren. En dan blijkt telkens weer 
hoe moeilijk het vak van dirigent is. 
Veel mensen denken dat het alleen 

een kwestie is van de maat 
aangeven. Maar het is vele malen 
moeilijker dan dat. En hoe mooi is 
het dan als een student de eind-
streep van de opleiding heeft 
gehaald en zijn examen mag doen.

Olav slaagt bij Emergo als dirigent
Castricum - Nederland is weer een goede dirigent rijker. Olav Dorst deed 
als student van het conservatorium van Groningen vorige week zijn 
examen bij de Castricumse muziekvereniging Emergo en slaagde met 
een ruim cijfer.

Olav Dorst tijdens zijn examen bij 
muziekvereniging Emergo. 
Foto: aangeleverd

Castricum - In de dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 wordt zondag 28 
november om 10.00 uur tijdens de 
viering op de eerste zondag van de 
advent een expositie geopend met 
werk van Leo Nieuwenhuize. 
De kunstenaar heeft vijftien schil-
derijen gemaakt speci�ek voor 
deze advent-/kerstperiode die aan 
de kerk ter beschikking zijn gesteld. 
Hij zal over een aantal schilderijen 
een toelichting geven. 

Maaike de Wijs ondersteunt het 
geheel met passende melodieën 
op haar Chinese harp. De expositie 
is tot en met 2 januari 2022 elke 
donderdag en zaterdag van 10.00 
tot 12.00 uur te bezoeken.

Opening expositie ‘Licht 
dat ons aanstoot in de morgen’

Maaike de Wijs bespeelt de Chinese harp. Foto: aangeleverd

Het schilderij ‘Lichtdragers’ van Leo Nieuwenhuize. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

 donderdag 20.00 uur
zaterdag 15.15 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 19.30 uur
The Rescue

vrijdag 14.45 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 19.30 uur
Riders of Justice

vrijdag 15.00 uur
zondag 13.00 uur

maandag 19.30 uur
Spencer

donderdag 19.30 uur
Tre Piani

vrijdag & zaterdag 20.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Alles op Tafel
vrijdag & zaterdag 19.30 uur

zondag 15.30 uur
No Time To Die

zondag 20.00 uur
The Father

zaterdag 15.30 uur 
zondag 13.15 uur

De club van Sinterklaas
 en het vergeten Pietje

Programma 25 november t/m 1 december

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

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

(vanaf 14 jaar) verplicht!

In de zomer van 2018 voltrok zich in 
Thailand een groot drama. Twaalf 
jongens in de leeftijd van elf tot 
zestien jaar, allen lid van voetbalteam 
Wild Boars, gingen samen met hun 
25-jarige trainer de grot Tham Luang 
in. Ze werden overvallen door een 
plotselinge regenbui en slaagden er 
vervolgens niet meer in om de grot 

The Rescue te verlaten. De negen dagen durende 
zoektocht die volgde, werd wereld-
nieuws. Lange tijd werd gevreesd 
voor het leven van de voetballers, 
maar uiteindelijk kwam het verlos-
sende bericht dat ze het er allen 
levend hadden afgebracht. 
De �lm The Rescue, van de makers 
van ‘Free Solo’ vertelt op meesterlijke 
wijze dit bijzonder spannende 
verhaal.

Het jonge Pietje Fernando dreigt 
onbedoeld het Sinterklaasfeest in 
gevaar te brengen. Hij krijgt de 
belangrijke taak om op de gouden 
sleutel van Sinterklaas te passen, 
maar dan mist hij de boot. 
Met zijn beste vriend Pony draaft hij 

zo snel hij kan over land naar Neder-
land, maar komt hij nog op tijd? Een 
klein ramp dreigt, want zonder 
sleutel zal Sinterklaas geen cadeau-
tjes kunnen brengen bij alle kinderen 
die in huizen zonder schoorsteen 
wonen.

De Club van Sinterklaas
en het vergeten Pietje
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BURGERLIJKE STAND
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). Uit 
privacy-overwegingen kiezen steeds 
minder personen voor publicatie. 

GEBOORTES
Limmen: 14-10-2021 Rens Winder, 
zoon van Frank Winder en Berdien 
Olling. 05-11-2021 Benjamin James 
Veldt, zoon van Maarten P.J. Veldt 
en Nathalie Nuijens. 09-11-2021 
Maeve de Gier, dochter van 
Herman de Gier en Corina Sant. 
Elders: 11-09-2021 Isa Elisabeth 
Petronella Castricum, dochter van 
Thomas A. Castricum en Tally E. 
van Westerop. 17-09-2021 Fleur 
Elise Bleijendaal, dochter van Fons 
Bleijendaal en Anne J. Scholten. 
18-09-2021 So�e Sche�erlie, 
dochter van Fredericus H.M. Schef-
ferlie en Suzanne den Baas. 20-09-
2021 Hugo Willem van Delden, 
zoon van Martijn W. van Delden en 
Claire N. Filbri. 27-09-2021 Thijs 
Lucas König, zoon van Johannes F. 
König en Josee S. Dekker. 29-09-
2021 Owen Molenaar, zoon van 
Krijn Molenaar en Jolien Bolle-
meijer. 02-10-2021 Aaf Elisabeth 
Maria van Wijngaarden, dochter 
van Nico J. van Wijngaarden en 
Marlies Wierda. 04-10-2021 Melvin 
Meinardus Winder, zoon van Koen 
M. Winder en Cheryl Collins. 05-10-
2021 Lucas Beentjes, zoon van 
Gijsbertus A.M. Beentjes en 
Marloes Zomerdijk. 05-10-2021 
Faas Philip Groenland, zoon van 
Joris Groenland en Bente A.E. 

Breedveld. 07-10-2021 Jayden Arie 
Cats Klöpping, zoon van Arie Cats 
Klöpping en Hendrica D. van Rook-
huizen. 07-10-2021 Eva Zonneveld, 
dochter van Erik L. Zonneveld en 
Mieke L. Muntjewer�. 08-10-2021 
Rein Joe Metselaar, zoon van 
Jeroen Metselaar en Charlotte E. 
Amson. 09-10-2021 Lily Hoskens, 
dochter van Willem Hoskens en 
Roos Bloedjes. 10-10-2021 Rosalie 
Westdorp, dochter van Jonathan 
Westdorp en Maya L. Hemminga. 
15-10-2021 Fenne Anne Volten, 
dochter van Niels Volten en Lianne 
C.Q. Admiraal. 19-10-2021 Lola 
Elaine Blok, dochter van Justin Blok 
en Sophie M. de Jonge. 22-10-2021 
Denn Dirkson, zoon van Paul 
Dirkson en Kirsten M. Bos. 28-10-
2021 Ben Tibbe Vels, zoon van 
Jordi J. Vels en Lori A. Buma. 29-10-
2021 Arthur Willem Hendriks, zoon 
van Robert Hendriks en Suzanne E. 
Blaauw.

HUWELIJK/GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP

Castricum: 26-09-2021 Huwelijk: 
Daan Ireneo Johannes Croes en 
Roos Bleijendaal. 02-10-2021 
Huwelijk: David Jacco Haringman 
en Marleen Scherpenzeel. 20-10-
2021 Huwelijk: Delano Jerrel 
Bergers en Jenny de Ruig. 22-10-
2021 Huwelijk: Johannes Gerardus 
Maria Marcker en Désirée Hendrika 
Tuijp. 29-09-2021 Geregistreerd 
Partnerschap: Marnix Christiaan 
Kol en Nelsi Ovalia.

LEZERSPOST

Er ‘moet’ een spoorviaduct komen. Dit ‘moet’ omdat in het nieuwe jaar 
zonder spoorboekje gereden wordt. Dan wordt het nog drukker bij het 
spoor, want dan staan de spoorbomen nog vaker en langer open. Dit ‘moet’ 
omdat het Rijk (Den Haag) het treinviaduct in Heiloo heeft medege�nan-
cierd (met geld dat voor het project spoor Castricum was gereserveerd, maar 
de gemeente Castricum was te besluiteloos). Dit ‘moet’ omdat Castricum dan 
op de toekomst voorbereid is.

Waarom al die rare bokkesprongen? Ik, als geboren en getogen Castri-
cummer, betaal ook mee aan al die dolle varianten van dure bureaus, al 
voordat het gerealiseerd is! Ik stel voor, dat de gemeente gaat samenwerken 
met ProRail om met een gunstige oplossing te komen voor beide kanten. 
Ten eerste: maak het centrum van Castricum éénrichting verkeer voor gemo-
toriseerd verkeer. Vanaf het spoor (Beverwijkerstraatweg) de Dorpsstraat in, 
tot aan de rotonde Smeetslaan-Prinses Beatrixlaan, Ruiterweg, Mient, Stati-
onsweg. Ten tweede: haal de knik uit de weg van het �etspad komende van 
de Beverwijkerstraatweg in het begin van de Dorpsstraat. Ten derde: maak 
de zijweg naar rechts net over het spoor vanaf de Beverwijkerstraatweg, de 
Van Ginhovenstraat-Schoutenbosch, dicht voor gemotoriseerd verkeer. Met 
uitzondering van ambulance, brandweer en politie. Ten vierde en deze 
bedoelde ik met samenwerken met ProRail in plaats van ‘wie gaat dit 
betalen’: maak de treinstellen korter, zodat de spoorbomen niet te veel en te 
lang open staan! Omdat de treinen dusdanig lang zijn, staan ze altijd voor de 
sensor ‘treinbaan bezet’ zodat de spoorbomen dicht blijven. Bij Uitgeest of 
bij Alkmaar kan er zo een wagon aangekoppeld worden bij vollere treinen.

Sandra van Rijn

(bijdrage ingekort door de redactie. De volledige tekst is op 
www.castricummer.nl te vinden)

Het spoor… bijster!

TUI Retail Regio Manager Ranil 
Koopman : ,,We merken dat zeker in 
deze tijd onze klanten veel waarde 
hechten aan persoonlijk contact en 
advies. Het is �jn als er dan een reis-
bureau in de buurt is waar je heen 
kunt met al je vragen. En dat kan nu 
dus ook bij TUI Castricum. Loop 

gerust een keer binnen, de ko�e 
staat klaar!’’

Kans op prijzen
Droom je al van je volgende 
vakantie? Vraag op www.tui-checkin.
nl je boardingpass aan en kom 
inchecken bij de incheckbalie in de 

nieuwe winkel. Hierbij maak je kans 
op een van de reischeques ter 
waarde van 50 euro of de hoofdprijs: 
een driedaagse stedentrip naar 
Maastricht op basis van logies en 
ontbijt. 

Inchecken kan van 16 december t/m 
24 december. Reisbureau TUI is 
gevestigd op het adres Geesterduin 
15 en zes dagen per week geopend. 
Een afspraak maken is niet nodig. 
Liever digitaal contact? Maak dan 
een afspraak voor een persoonlijk 
gesprek via videobellen.

Castricum - In het voormalige pand van D-Reizen is vorige week Reisbu-
reau TUI geopend. Een enthousiast team van ervaren reisprofessionals 
staat klaar om klanten te adviseren en te helpen bij het samenstellen en 
boeken van de mooiste reizen. Er is een ruime keuze uit het eigen aanbod 
van TUI maar ook reizen van andere aanbieders zijn bij TUI Castricum te 
boeken.

TUI Reisbureau opent deuren

Castricum - Het leek allemaal leuk en gezellig, ontbijten met Sinterklaas in zijn prachtige verblijf aan het Bakkers-
pleintje. Helaas kan dat geen doorgang vinden vanwege de covidperikelen. Er blijven echter genoeg mogelijkheden 
over om Sinterklaas in levenden lijve te ontmoeten. Sla je slag! Tekst en foto: Aart Tóth

Geen ontbijt met Sinterklaas

Door Hans Boot

In het raadsvoorstel wordt uiteen-
gezet dat het plangebied Dampeg-
heest, waarvan de gemeente eigenaar 
is, de bestemming Sport, Recreatie en 
Groen heeft. Tot 2015 was op het 
terrein een openluchtzwembad 
gevestigd, dat sindsdien braak ligt. 
Verder wordt gesteld dat het gebied 
goede mogelijkheden biedt voor 
herontwikkeling voor een hospice met 

daarnaast drie woningbouwkavels. Na 
een vervolgparticipatietraject kan 
volgens het college een verkavelings-
plan worden opgesteld en de condi-
ties voor een hospice worden bepaald. 
Voor de uitvoering van deze opdracht 
wordt de gemeenteraad verzocht een 
voorbereidingskrediet van € 75.000,- 
exclusief BTW beschikbaar te stellen. 
Deze kosten worden uiteindelijk 
gedekt uit de nog vast te stellen 
grondexploitatie.

Afgelopen donderdag vond de behan-
deling van het voorstel in de 
commissie plaats. Alle partijen waren 
unaniem positief in hun betoog, 
vooral omdat er op dit moment geen 
hospice in de gemeente Castricum 
bestaat en men moet uitwijken naar 
omliggende gemeenten als Alkmaar, 
Beverwijk of Egmond aan Zee.
Er kleeft misschien nog wel een risico 
aan de voorgestelde locatie, want de 
kans is altijd aanwezig dat de 
provincie deze niet geschikt acht voor 
genoemde bestemmingen. Namens 
CKenG kwam Mariska Tauber daarop 
met de vraag of er hierover niet eerst 
een akkoord zou moeten zijn bereikt 
alvorens het gevraagde krediet wordt 
ingezet. Volgens wethouder Binnen-
dijk zijn de gesprekken met de 
provincie dermate ver gevorderd dat 
de overlap van het besluit van de 
provincie en de aanvang van de eerste 
onderzoeken zeer beperkt is.
Ook op het gebied van de participatie 
was de gehele commissie het eens. 
Dat houdt in dat tijdig overleg met de 
omwonenden en overige betrokkenen 
van belang is voor de voortgang van 
dit project.
De besluitvorming over dit onderwerp 
wordt verwacht in de raad van 25 
november.

Limmen - Na ruim zeven jaar zoeken naar een geschikte locatie voor een 
vestiging van de Stichting Hospice Castricum, lijkt er eindelijk licht aan 
het eind van de tunnel te komen. Het college heeft de raad voorgesteld 
voor de ontwikkeling van deze voorziening op een braakliggend terrein 
aan Dampegheest een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Voorbereidingskrediet
voor hospice is hamerstuk

Het braakliggende terrein aan Dampegheest. Archie�oto: Hans Boot

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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Driehuis - In het vorige week 
verschenen boek Mijn vader en zijn 
twee vrouwen plaatst Alice Loeters 
haar eigen familiegeschiedenis in de 
context van de beeldvorming van 
boerenfamilies in de 20e eeuw. Hierbij 
zorgt de afwisseling tussen objectieve 
beschrijvingen van de omgeving, de 
maatschappelijke en familiale relaties 
en bewegingen voor een unieke kijk 
op het leven van een niet alledaagse 
boerenfamilie. Dit boek met een histo-
risch thema wordt sinds vrijdag 19 
november uitgegeven door Uitgeverij 
Boekscout.
In dit boek beschrijft Alice Loeters een 
eeuw eigen familiegeschiedenis 
waarin haar vader en zijn twee 
vrouwen centraal staan. Het indrin-
gende verhaal beschrijft hoe het leven 
van deze niet alledaagse boerenfa-
milie in een klein dorp in de Achter-
hoek verloopt.
Wat waren de normen en waarden in 
relaties en opvoeding? Hoe gingen ze 
om met ziekte en dood? Wat bete-
kende noaberschap als kernwaarde in 
het dorp? Wat was de rol van de 
katholieke kerk? Wat was de beleving 
van de Tweede Wereldoorlog? En 
daarop volgende wederopbouw? Hoe 
verliep de industrialisatie in de land-
bouw in het dorp? Hoe werd de 
ontkerkelijking en de emancipatie van 
de vrouw ervaren? Later in het verhaal 
beschrijft ze haar eigen ontwikkeling 
en beleving als jongste dochter in het 
grote gezin. Dit steeds in relatie tot de 

hoofdpersonen: haar vader en zijn 
twee vrouwen.

Over de auteur
Alice Loeters groeit op in een grote 
boerenfamilie in een klein dorp in de 
Achterhoek. Later studeert ze sociale 
wetenschappen aan de Universiteit 
van Amsterdam. Ze werkt daarna in 
coördinerende en managementfunc-
ties in verschillende organisaties, maar 
altijd gecombineerd met schrijven. Ze 
publiceerde een boek, was eindredac-
teur van een universiteitsblad en 
redactielid van vele tijdschriften. De 
laatste jaren schrijft ze columns in de 
weekbladen in de regio Haarlem, 
Kennemerland en IJmond. Alice 
Loeters heeft een uitvaartonderne-
ming in Velsen.

Nieuw boek Alice Loeters

Het boek is te koop via de webwinkel 
van Boekscout. Foto: aangeleverd

Regio - De winter staat voor de deur en 
dan is het weer tijd om de binnenboel 
een frisse schilderbeurt te laten geven 
voor de komende jaren. Goed uitge-
voerd schilderwerk hoeft per de�nitie 
niet duur te zijn. Hans v.d. Berg is een 
gediplomeerd schilder met al meer 
dan 37 jaar ervaring, waarvan 22 jaar 
als zelfstandige. Hans komt persoonlijk 
bij de klant langs voor een vrijblijvende 
en duidelijke o�erte op maat en voert 
het werk ook zelf uit, dus geen verras-
singen achteraf. 
Bij Hans v.d. Berg kan men terecht voor 
zowel binnen- als buitenschilderwerk, 
wanden, plafonds sauzen, 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 1/5 staatslot XL bij de o�erte. Wie 

de o�erte accepteert en voor 20 
december ondertekend retour stuurt 
ontvangt een slagerscadeaubon van € 
25,00 (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. 
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend met 
professionele materialen en volgens de 
geldende richtlijnen. 
Bel vrijblijvend voor een o�erte of 
informatie naar 0251-248 030/06-2222 
8516 of mail naar: 
hvdbschilderwerken@outlook.com.
Website: 
www.hansvdbergschilderwerken.nl. 
Het is natuurlijk ook mogelijk alvast 
een o�erte aan te vragen voor het 
buitenschilderwerk voor aankomend 
jaar.

Tijd voor de winterschilder!
Hans v.d. Berg heeft al meer dan 37 jaar ervaring. Foto: aangeleverd

Castricum - De winkeliers in Geesterduin zijn helemaal klaar voor de naderende feestdagen. Het winkelcentrum is weer 
helemaal feestelijk versierd met duizenden lampjes aan de gevels. Ook staan op diverse plaatsen bekende Disney�-
guren en dat zorgt voor een gezellige, winterse sfeer. Foto’s: aangeleverd

Geesterduin klaar voor feestdagen

AGENDA
DONDERDAG 25 NOVEMBER

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

Tweede van vier lezingen over de 
Romeinen in Velsen om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) in archeolo-
giemuseum Huis van Hilde aan het 
Westerplein 6 in Castricum. Toegang 
7,50 euro (gratis met Museumjaar-
kaart) en via www.huisvanhilde.nl 
reserveren.

VRIJDAG 26 NOVEMBER

Initiatievencafé van 17.00 tot 18.00 
uur bij clubMariz Lounge aan de 
Dorpsstraat 72 in Castricum. Gasten: 
Lucas Winnips (Extinction Rebellion), 
Jeroen van den Hoorn (Herenboeren 
Kennemerland) en Frank Drost 
(Klimaatburgemeester Castricum). 
Aansluitend netwerkborrel. Info op 
www.initiatievencafecastricum.nl. 
Foto: aangeleverd

ZATERDAG 27 NOVEMBER
Informatiedag door energiecoöpe-
ratie CALorie vanaf 10.30 uur in 
bezoekerscentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2 in Castricum met 
presentaties van weerman Jan Visser 
en Jessie Harms, lid van de Jonge 
Klimaatbeweging. Tevens kramen 
van lokale ondernemers.

Signeersessie Tijs van Marle (auteur 
van de kinderboekenreeks ‘Knots’) 
om 14.00 uur bij boekhandel Laan 
aan de Burgemeester Mooijstraat 19 

in Castricum. Foto: aangeleverd

Zaailingen inleveren van 14.00 tot 
17.00 uur bij ‘Meer Bomen Nu’ bij de 
bomenhub aan de Duinenboschweg 
(einde Zanderijweg).

Proefrijdag elektrische deelauto’s van 
14.00 tot 16.00 uur op de parkeer-
plaats aan de Van der Mijleweg in 
Castricum. Aanmelding (www.bit.
ly/322FdFP) en geldig coronatoe-
gangsbewijs verplicht.

ZONDAG 28 NOVEMBER

Eerbetoon aan de 80-jarige Bob 
Dylan om 15.00 uur in de Cultuur-
koepel aan de Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo. Kaarten à 15 euro via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl of bij 
het VVV kantoor op Landgoed Willi-
brordus. Foto: aangeleverd

Optreden en cd-presentatie van 
Henk Jan van Harten om 15.00 uur 
(inloop vanaf 14.30 uur) in dorpshuis 
De Zwaan aan de Middelweg 50 in 
Uitgeest. Toegang gratis, reserveren 
via info@henkjanvanharten.nl is 
verplicht. Foto: Edith Paol

MAANDAG 29 NOVEMBER
Kinderdiëtist Ilse Rotteveel om 09.30 
uur in het Peutercafé in het buurt- en 
biljartcentrum aan de Van Speykkade 
61 in Castricum. Thema: het belang 
van voeding bij de kleintjes. Info via 
www.welzijncastricum.nl/ouders of 
bel: 06 42892157.

WOENSDAG 1 DECEMBER
Interactieve lezing over preutsheid 
en erotiek in Castricum de jaren 60 

door Petra Boers van 14.00 tot 16.00 
uur (inloop vanaf 13.45 uur) bij Hotel 
Fase Fier aan de Van Oldenbarne-
veldweg 25 in Bakkum. Aanmelden 
via info@stichtingkist.nl / www.stich-
tingkist.nl / 06 16625571. Afbeelding: 
aangeleverd

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

Anja Sijben exposeert tot en met 11 
december tekeningen en objecten 
van keramiek bij lijstenatelier André 
Weda aan de Torenstraat 38. Info op 
www.andreweda.nl en www.
anjasijben.com.

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

Portrettekeningen van Jan Liefting te 
zien in de expositieruimte van de 
Tuin van Kapitein Rommel tot 27 
januari 2022. De tuin is maandag tot 
en met vrijdag tussen 09.30 en 16.30 
uur toegankelijk.

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

Sylvia Jansen exposeert vanaf 1 
december haar strandschilderijen bij 
Johanna’s Hof aan de Johannisweg 3 
in Castricum. Info op www.sylvia-
jansen.com. De expositie is te zien 
tot en met 31 januari 2022.
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Castricum - De politie doet onder-
zoek naar twee overvallers die 
zondagavond rond 20.30 uur 
geprobeerd hebben een snackbar 
aan de Burgemeester Mooijstraat 
te beroven. Er worden getuigen 
gezocht. 

Rond 20.30 uur kwamen twee 
mannen de snackbar binnen en 
bedreigden het aanwezige perso-
neel. Zij eisten geld en probeerden 
de kassa leeg te halen. Toen zij de 
kassa niet open kregen, vluchtten de 
twee te voet de snackbar uit en 
liepen in de richting van de Dorps-
straat. Niemand raakte bij de overval 
gewond en werd niets buitgemaakt.

De twee verdachten waren mogelijk 
rond de 20 jaar oud, droegen 
donkere kleding waarvan één een 
blauwe broek en de ander een 
zwarte broek. Beiden droegen 
donkere handschoenen en een 
mondkapje.

Heeft u rond 20.30 uur de mogelijke 
verdachten gezien in de buurt van de 
Burgemeester Mooijstraat? Heeft u 
camerabeelden waarop verdachte 
personen te zien zijn voor of na de 
overval? Of heeft u andere informatie 
over deze overval. Bel met de politie 
via 0900-8844 of gebruik het tipfor-
mulier op politie.nl. Hier kunt u ook 
beeldmateriaal uploaden.

Getuigen gezocht van
poging overval snackbar

Velsen - De Scholenmarkt van alle 
Velsense scholen voor voortgezet 
onderwijs, die op dinsdagavond 30 
november in het BUKO-stadion 
plaats zou vinden, gaat helaas niet 
door. ,,Door het oplopende aantal 
COVID-besmettingen en de maatre-
gelen die zijn afgekondigd vinden 
we het niet verstandig om dit evene-
ment door te laten gaan’’, aldus de 
gezamenlijke scholen.
Gelukkig zijn er bij alle afzonderlijke 
scholen nog ruimschoots mogelijk-
heden om kennis te komen maken, 
zowel voor leerlingen als voor 
ouders. Er is een breed aanbod aan 

kennismakingslessen, workshops, 
masterclasses, informatieavonden en 
open dagen gepland om u en uw 
kind de gelegenheid te geven infor-
matie over de scholen te verzamelen 
en de sfeer te komen proeven. Heeft 
uw kind interesse in kennismakings-
activiteiten op één of meer Velsense 
scholen? Ga naar de website van de 
desbetre�ende school voor de meest 
actuele informatie. Het Felisenum, 
het Ichthus Lyceum, het Maritiem 
College Velsen, het Technisch College 
Velsen, het Tendercollege en het 
Vellesan College hopen jullie snel te 
ontmoeten!

Scholenmarkt gaat niet door

Door Hans Boot

Het voornemen van ProRail om in de 
toekomst meer treinen te laten rijden 
tussen Amsterdam en Alkmaar was 
onlangs aanleiding voor de inwoners 
Fons Lute en Henk van der Eng om als 

nieuw burgerinitiatief een zesde 
variant voor te leggen aan de fractie-
voorzitters van de gemeenteraad. Het 
presidium besloot vervolgens op 11 
november om het burgerinitiatief 
geldig te verklaren en het in te dienen 
voor behandeling door de raad.

Het initiatief, dat de naam ‘De Groene 
Variant’ heeft gekregen, wordt door 
Fons Lute als volgt toegelicht: ,,Kort 
samengevat behelst dit plan het 
verleggen van het huidige spoortracé 
naar de oostzijde van Castricum. Deze 
nieuwe ruimtelijke variant is in vele 
opzichten beter dan de verkeersvari-
anten die eerder door de gemeente-
raad zijn geselecteerd om de verkeer-
sproblemen bij de spoorwegover-
gang aan de Beverwijkerstraatweg op 
te lossen. De nieuwe rails zouden 
langs de provinciale weg N203 
moeten komen, grofweg tussen 
Heemskerk en Limmen. Of die 
toekomstige spoorlijn door 
beschermd gebied zal lopen, moet 
worden uitgezocht. In ieder geval ligt 
de infrastructuur daar al klaar. Het valt 
niet te ontkennen dat deze variant 
aanvankelijk veel geld kost, maar 
uiteindelijk levert het meer op, ook 
maatschappelijk.’’
Het burgerinitiatief wordt naar 
verwachting 2 december behandeld 
in de raadscommissie en een week 
later in de gemeenteraad.

Castricum - Het is alweer enige tijd stil rond de discussie over oplossingen 
die zijn aangedragen voor het knelpunt Beverwijkerstraatweg. De 
gemeente zou dit jaar een keuze maken uit vijf varianten die hiervoor in 
aanmerking zouden komen, maar is daarin tot nu toe niet geslaagd. 
Volgens twee inwoners kon er nog wel een burgerinitiatief aan worden 
toegevoegd onder de naam ‘De Groene Variant’.

Nieuw burgerinitiatief voor 
het verleggen van de spoorrails

Volgens het nieuwe initiatief rijden de treinen straks langs deze weg. Archie�oto: 
Hans Boot

Limmen - Voor de negende keer is 
Anastasia omgetoverd in een inspire-
rende winterse sfeer. De winkel in 
creatieve cadeaus, brocante en sfeer-
volle decoraties aan de Dusseldor-
perweg 97/99 trok in het afgelopen 
weekeinde al veel bezoekers. Zij 
hebben genoten van de sprookjes-
achtige wintersfeer, uiteraard aange-
past aan de huidige coronaregels. In 

een ontspannen sfeer met de heer-
lijke geuren van glühwein en een 
gezellige knetterende open haard 
werden velen verrast en geïnspireerd 
door de lieve, leuke en creatieve 
cadeautjes met een persoonlijk tintje. 
Anastasia in wintersfeer is nog de 
komende drie weekeinden geopend. 
Voel je welkom op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Geniet van sprookjesachtige 
wintersfeer bij Anastasia

Een sprookjesachtig wintertafereel bij Anastasia. Foto: aangeleverd

De kleur oranje staat symbool voor 
een zonnige toekomst, vrij van 
geweld tegen vrouwen en meisjes. 
De actie start op Internationale Dag 
tegen Geweld van Vrouwen en 
eindigt op 10 december, de Internati-
onale Dag van de Rechten van de 
Mens.

Geweld voorkomen
Meisjes zouden altijd en overal veilig 
moeten zijn. Helaas krijgt wereldwijd 
een op de drie vrouwen en meisjes te 

maken met geweld. In Nederland is 
dat zelfs 45%. Geweld begint én 
stopt niet vanzelf. Wil je geweld 
aanpakken, dan is het belangrijk om 
je ogen er niet voor te sluiten, 
melding te maken of hulp te vragen. 
Help door geweld bespreekbaar te 
maken, door als actieve omstander te 
zorgen dat meisjes en vrouwen zich 
veilig kunnen voelen. Of ze nu op 
straat, op het werk of op school zijn. 
Ook jij kunt je uitspreken dat geweld 
tegen meisjes en vrouwen altijd 

onacceptabel is, waar dan ook!

Meld geweld
Tijdens de landelijke actiedagen is er 
extra aandacht voor de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen en tegen 
elke vorm van huiselijk geweld. De 
actie is er om de schaamte, het 
schuldgevoel en taboes te door-
breken. Zodat mensen (huiselijk) 
geweld gaan melden en er hulp en 
ondersteuning geboden kan worden 
voor slachto�ers, getuigen en 
plegers. Zie je een alarmerende situ-
atie, groot of klein? Kijk dan op www.
veiligthuis.nl of bel met 0800 2000. 
Bij direct gevaar is 112 bellen het 
advies.

Castricum - Morgen start in meer dan honderd landen wereldwijd 
‘Orange The World’. Dit is een campagne tegen geweld tegen vrouwen. 
Door het uitlichten van het gemeentehuis laat Castricum zien dat zij deze 
strijd tegen geweld volledig steunt.

Gemeentehuis Castricum tien 
dagen lang in het oranje licht

Elke boom of struik produceert ieder 
jaar zaailingen. In een achtertuin is 

vaak geen ruimte voor al die zaai-
lingen om volwassen bomen of 
struiken te worden. Maar iemand 
anders wil ze graag hebben! Lever 
zaailingen en stekken in en ‘Meer 
Bomen Nu’ zorgt ervoor dat ze een 
goed plekje krijgen. Zo planten we 
samen een miljoen bomen voor 
klimaat en biodiversiteit!
Ga in de tuin op zoek naar zaai-
lingen van bomen en struiken 
tussen 50 en 150 centimeter hoog. 
Haal het hele boompje/struikje uit 
de grond met zoveel mogelijk 
wortel. De kluit kun je er afschudden 
en hoef je niet mee te geven. 
Stekken zijn ook welkom. Elke tak 
van een wilg, populier, vlier, vlinder-

struik of vijg kun je in de grond 
steken en dan groeit er een nieuwe 
boom of struik. Vlier, vijg of druif: 
snoei de houtige delen terug in 
stukken van ongeveer 50 à 60 centi-
meter en zet ze met de onderkant in 
water of grond, zodat ze niet 
uitdrogen (dit kan ook met vlinder-
struik, maar pas later in het seizoen).

Populier/wilg: schuin afzagen of 
knippen, liefst 2 à 3 meter lang, bij 
planten minimaal 50 centimeter in 
grond. A�eggers van bramen, fram-
bozen, ribes, kruisbes met wortel 
afsteken. De zaailingen hoeven niet 
in potten te zitten, ze worden bij 
ontvangst gelijk ingekuild, geplant 
of tijdelijk in de sloot gelegd. Het is 
�jn voor de ontvanger als de zaai-
lingen zijn voorzien van een label 
met de soortnaam erop. Lever ze in 
bij Bomenhub Bakkum op zaterdag-
middag 27 november tussen 14.00 
en 17.00 uur.

Castricum - De organisatie ‘Meer Bomen Nu’ gaat dit jaar een miljoen 
bomen (ver)planten. Iedereen kan daarbij helpen door zaailingen uit 
eigen tuin (of uit die van de buren of oma) te doneren. Op zaterdag 27 
november kun je zaailingen inleveren op honderden plekken in het land. 
In Bakkum kan dat bij de MeerBomenNu Bomenhub aan de Duinenbo-
schweg (einde Zanderijweg).

Lever deze zaterdag zaailingen 
in bij bomenhub Meer Bomen Nu

In het hele land worden zaterdag 
zaailingen ingezameld. 
Foto: aangeleverd
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De replica van boerderij Albert’s hoeve aan de Laan van Albert’s hoeve met de 
voormalige eendenkooi vertegenwoordigt een belangrijk deel van het erfgoed. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Voor de verkiezingen 
van de gemeenteraad in maart 2022 
werken de politieke partijen aan hun 
programma’s voor de komende jaren. 
Daarom vraagt de stichting Oud-
Castricum nu opnieuw aandacht 
voor het erfgoed. Daar verstaat men 
monumenten onder, maar zeker ook 
karakteristieke buurten, bijzondere 
cultuurlandschappen en archeolo-
gisch belangrijke terreinen. ,,Er is in 
onze gemeente heel veel moois te 
zien en te beleven’’, stelt men.

Oud-Castricum heeft bij de plaatse-
lijke politieke partijen wensen voor 
de komende vier jaar neergelegd. 
Meer �nanciële ondersteuning bij 
het beheer van het erfgoed is 
volgens de organisatie noodzakelijk. 
,,Er is onvoldoende budget voor 
instandhouding van monumenten. 
Dat is zeer demotiverend voor eige-
naren, die verantwoordelijk zijn voor 
het behoud van hun gebouwen en 

terreinen die deel uitmaken van ons 
erfgoed.’’ De inhoud van de al tien-
tallen jaren bestaande subsidierege-
lingen moet volgens Oud-Castricum 
in goed overleg worden herzien. 
,,Overbodige regels moeten 
geschrapt worden. Ook bevordering 
van het lidmaatschap van de Monu-
mentenwacht, de organisatie die 
bouwtechnische ondersteuning 
aanbiedt is van groot belang. Een 
door het gemeentebestuur voorge-
nomen evaluatie van de beschikbare 
ambtelijke uren voor erfgoedzaken 
zou een hoge prioriteit moeten 
krijgen.’’ Dat het erfgoed van groot 
belang is voor de aantrekkelijkheid 
van de gemeente, ook uit toeristisch 
en recreatief oogpunt, is al vaak door 
het gemeentebestuur benadrukt. 
Erfgoed geeft vorm aan de identiteit 
van de gemeente en daar moeten we 
wat voor over hebben. Oud-
Castricum ziet vol verwachting de 
partijprogramma’ s tegemoet.

Oproep: Oud-Castricum wil 
toekomst voor ons verleden

Mahadi Abdi Ali en Bram Anderie-
ssen startten tijdens de lange cross 
mannen. Abdi Ali stelde zich na een 
aantal goede trainingsweken een 
top-10 klassering als doel. Helaas 
glipte dit doel in de laatste twee 
ronden uit zijn handen, hij werd 13e. 
Achter Abdi Ali was het Anderiessen 
die zijn race nagenoeg perfect 
indeelde en in de laatste rondes een 
o�ensief plaatste. De 1500 meter 
loper wist zijn teamgenoot Abdi Ali 
in de laatste 150 meter in te halen 
en liep naar een 12e plaats. Edwin 
Sjerps eindigde als 20ste. De 
verdwaalde 800-meterloper Djoao 
Lobles zocht wat uitdaging en liep 
een knappe wedstrijd door als 27ste 
over de �nish te komen.
Jennifer Gulikers heeft in de afge-
lopen acht maanden sinds ze bij het 

team zit een reuze ontwikkeling 
doorgemaakt. De wegatlete pur 
sang mocht zich afgelopen 
weekend klaarmaken voor haar 
eerste lange cross. Ze werd 21ste, 
Lotte Krause eindigde als 23ste.

Korte cross mannen; één en al 
geweld
Bij de korte cross mannen deden 
maar liefst vier atleten mee. Duncan 
Steenbakker liet zien als eerste jaar 
senior goed met de grote mannen 
mee te kunnen en werd 21ste. 
Achter Steenbakker was het Koen 
Grandiek die 31ste werd, Twan 
Pormes 32ste en Thijmen Hoedjes 
36ste. Noah Baltus mocht zich weer 
klaarmaken voor het crossen en 
werd tweede, Jesse Scheltema 
20ste.

Atleten TDR trappen het 
crossseizoen af in Mol
Castricum/Mol - Onlangs reisden de atleten van Team Distance Running 
(TDR) af naar Mol om daar het crossseizoen af te trappen. Noah Baltus 
liep een prachtige race en pakte een podiumplaats bij de junioren A. 
Verder waren er ook nog prima resultaten bij de vrouwen en mannen 
lange cross en de korte cross mannen.

Meer ruimte voor groen, een lagere 
parkeerdruk en minder CO2-uitstoot. 
Dat is wat CALorie met het initiatief 
wil bijdragen aan het verduurzamen 
van de mobiliteit in de gemeente. 
Het doel is om op betaalbare en 
toegankelijke manier de eigen auto’s 
in buurten te vervangen door deel-
auto’s. Autodelen is in veel gevallen 
voordeliger dan het bezit van een 
eigen auto en je hoeft je geen zorgen 
meer te maken over onderhoud en 
verzekering. Het initiatief gaat van 
start met twee auto’s, een Hyundai 
Kona en een Volkswagen ID.3 met 
trekhaak. Ze komen te staan op één 
locatie: de parkeerplaats aan de Van 
der Mijleweg. Mochten er aanmel-
dingen binnenkomen uit andere 
delen van Castricum, dan kan er op 
zeer korte termijn ook een deelauto 
komen op een andere locatie. Het 

doel is uiteindelijk om deelauto’s in 
heel Castricum van de grond te 
krijgen. Hoe meer inwoners er 
meedoen, hoe meer auto’s er ook op 
andere locaties kunnen bijkomen, 
binnen Castricum, Akersloot, Limmen 
en de Woude.

Proefrijdag 27 november
Op 27 november (14.00 - 16.00 uur) 
wordt het deelinitiatief gestart op de 
parkeerplaats aan de Van der 
Mijleweg. Inwoners zijn van harte 
uitgenodigd om langs te komen voor 
informatie en om een proefrit te 
maken in een van de deelauto’s. 
Vanwege de coronamaatregelen is 
aanmelding + geldig coronatoe-
gangsbewijs verplicht. Via www.bit.
ly/322FdFP kan men zich aanmelden 
voor een proefrit. Geef direct aan 
welk tijdslot jouw voorkeur heeft.

Castricummers kunnen
weer elektrisch autodelen
Castricum - Op initiatief van energiecoöperatie CALorie kunnen inwoners 
van Castricum vanaf 27 november weer elektrische auto’s met elkaar 
delen. Dan start onder de naam Samen Slim Rijden Castricum een deelau-
toconcept in samenwerking met OnzeAuto. Op 27 november is er een 
proefrijmiddag voor belangstellenden.

Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor een proefrit. Foto: aangeleverd

Castricum - Per 12 december wijzigt 
Connexxion de dienstregeling voor 
de lijnbussen in deze regio. Ook in 
Castricum gaan dingen veranderen. 
Buslijn 79 wordt opgeheven, het 
tracé van deze lijn wordt in delen 
overgenomen door andere lijnen. 
Buslijn 73 vanaf Castricum Station 
rijdt voortaan niet meer naar 
Uitgeest. De lijn gaat voortaan via 
het centrum van Heemskerk naar 
Beverwijk en dan door naar Velser-
broek en Haarlem. Wie vanuit 
Castricum naar Uitgeest wil, kan in 
Heemskerk overstappen op lijn 71. 
De Sprintertreinen van de NS 
vertrekken voortaan een kwartier 

later vanuit o.a. Beverwijk en Heems-
kerk naar Haarlem/Amsterdam en 
Uitgeest. Daarnaast verschuiven niet 
alleen de vertrektijden van de spit-
sintercity’s Alkmaar-Beverwijk-
Haarlem, maar gaan deze treinen ook 
in de tegenspits rijden (dus ’s 
morgens rijden er ook Intercity’s rich-
ting Alkmaar en ’s avonds ook rich-
ting Haarlem). Als u zowel gebruik 
maakt van de trein als de bus, kan 
het zijn dat u wellicht beter via een 
ander station kunt reizen dan u 
gewend was. Kijk op www.9292.nl of 
www.ns.nl (trein) en www.
connexxion.nl/hij (bus) voor meer 
informatie.

Wijzigingen in dienstregelingen 
Connexxion per 12 december

Castricum - Het voorstel om de 
tarieven voor de afvalverwerking te 
verhogen, is door de gemeenteraad 
verworpen. Dit jaar is men in 
Castricum gestart met een betere 
gescheiden inzameling van afval-
sto�en. Waar inwoners van deze 
gemeente voorheen nog ongeveer 
tweehonderd kilo restafval per 
persoon produceerden, is dat dit jaar 
teruggelopen tot net iets boven de 
honderd kilo. Uiteindelijk moet de 
hoeveelheid restafval verder 
afnemen tot hooguit dertig kilo per 
persoon per jaar.

Dat burgemeester en wethouders 
ervoor kozen om de afvalsto�enhef-
�ng met meer dan drie procent te 
laten stijgen, beviel de fracties van 
GroenLinks, VVD, PvdA en Lid Kooter 
niet. Ze dienden donderdag een 
amendement in dat door een meer-
derheid van de raadsleden werd 
gesteund. Ook een amendement van 
GroenLinks en PvdA over het 
omruilen van kapotte afvalcontainers 
kreeg voldoende steun. De voorge-
stelde eigen bijdrage van veertig 
euro bij vervanging werd daarmee 
van tafel geveegd.

Afvaltarieven niet verhoogd

Akersloot - De politie heeft Vorige 
week woensdag wederom een snel-
heidscontrole uitgevoerd op de 
Geesterweg, dit maal ter hoogte van 
de jachthaven. De maximaal toege-
stane snelheid op deze locatie 
binnen de bebouwde kom is 50 kilo-
meter per uur. De controle vond 
plaats tussen 08.38  en 11.38 uur. In 
dit tijdvak passeerden 696 de contro-
lepost, daarvan reden 57 bestuurders 
te hard. De hoogst gemeten snelheid 
was 75 kilometer per uur.

57 snelheids-
overtredingen

Castricum - Een melding over een 
achtergebleven ko�er in de trein 
naar Den Helder heeft er vorige week 
dinsdag voor gezorgd dat de trein 
geheel werd ontruimd. De ko�er 
stond al geruime tijd onbeheerd in 
de trein en dat vond een reiziger 
verdacht. In overleg met het 
NS-personeel besloot de politie om 
de trein voor de zekerheid te 
ontruimen. Toen men vervolgens de 
trein doorzocht, werd de ko�er niet 
aangetro�en. De ko�er bleek 
eigendom te zijn van een andere 
reiziger. Deze reiziger verklaarde dat 
de ko�er te groot was om op een 
stoel te zetten. Daarom had hij 
ervoor gekozen om de ko�er elders 
in de trein neer te zetten. Hij maakte 
vervolgens de ko�er open, daarin 
bleek alleen een ontdooide pizza te 
liggen. De trein is daarna weer vrijge-
geven en de reizigers konden weer 
instappen.

Trein ontruimd

Castricum - De politie krijgt regel-
matig aangiftes binnen betre�ende 
gestolen �etsen. In Castricum zijn 
het de laatste jaren vaak �etsen van 
het merk Cortina die gestolen 
worden. Vooral de Urban / U4 Trans-
port lijkt favoriet te zijn bij het 
dievengilde. Bij veel aangiftes 
ontbreekt echter het framenummer 
van de �ets. Hierdoor kan de politie 
bij controle van Cortina’s niet zien of 
het een gestolen �ets betreft. 
Daarom adviseert de politie om 
altijd goed alle gegevens van de 
�ets te noteren. Schrijf sowieso het 
framenummer op en noteer ook 
bijzondere kenmerken. Een foto van 
de �ets bewaren is ook een goed 
idee. Is de �ets gestolen? Overleg 
dan deze gegevens bij de aangifte. 
Dat vergroot de kans op het terug-
vinden van de weggenomen �ets.

Politie: noteer 
framenummer fiets

Castricum - Aan de Helmkade is 
vrijdag sprake geweest van een 
poging tot inbraak. De bewoners 
verlieten de woning rond 11.15 uur 
die ochtend en kwamen rond 19.30 
uur weer thuis. Ze zagen dat iemand 
een doek om de tuinverlichting had 
gelegd. Ook was een lamp losge-
draaid. Aan de voorzijde tro�en ze 
braakschade aan op het kozijn en de 
deur.

Poging tot inbraak
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. plaats in Noord-Brabant; 7. krachtig (invloed-
rijk); 12. niet vastgezet; 13. stadion van Ajax; 14. sterk ijzerhou-
dende grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. geestdrift; 19.
sprookjesfiguur; 21. godsdienst (afk.); 22. Koreaans automerk;
24. soort dementie; 27. standaard aantal slagen bij golf; 28.
balsport te paard; 30. gelijke stand bij tennis; 31. een explosief;
32. smeervloeistof; 33. insect; 35. tanden en kiezen; 37. plaats
in België; 38. wielrenner achter een motor; 41. schutsluis; 42.
te midden van; 44. insect; 46. uitvinder van de telefoon; 47.
snaarinstrument; 48. keeper; 49. melkklier; 50. ingegeven
gedachte (plan); 52. korte herenoverjas; 54. oosterse markt;
56. ambacht; 58. keurig; 61. administratie (afk.); 62. houten
blaasinstrument; 64. wortel (gewestelijk); 65. ver (in samenstel-
ling); 67. bergweide; 68. woud; 70. bladader; 72. ledemaat; 73.
het aannemen van een kind; 76. hoofddeksel; 77. vanaf (afk.);
78. Australische struisvogel; 79. deel van een trap; 81. universi-
teitsbibliotheek (afk.); 82. wees gegroet (Lat.); 83. interest; 84.
ieder; 86. door ouderdom versleten; 87. tekengerei.

Verticaal 1. elektronisch betaalmiddel; 2. grote kledingmaat
(afk.); 3. afgemat; 4. rivier in Spanje; 5. bedorven (smerig); 6.
bekende Braziliaanse oud-voetballer; 7. knaagdiertje; 8. bin-
nenplaats; 9. loshangende blouse; 10. int. autokenteken Tur-
kije; 11. zacht gekerm; 16. plaats in Brazilië (afk.); 18. zang-
stem; 20. rivier in Utrecht; 21. tentoonstellingsgebouw in
Amsterdam; 23. Spaanse landvoogd; 25. schor; 26. nijlreiger;
27. klein meertje; 29. olympische spelen; 32. vastzetten in de
gevangenis; 34. uitroep van schrik; 36. dag waarop het niet
loopt; 37. onnozel persoon; 39. pauselijke driekroon; 40.
scheepsexploitant; 42. deel van voet (mv.); 43. adellijk persoon;
45. gordijnrail; 46. verfrissing; 51. waterkering; 53. klap of slag;
54. vroeger naam voor Jakarta; 55. trekkende vis; 56. verleide-
lijke vrouw; 57. plaats in Japan; 59. militair voertuig; 60. een op
honkbal gelijkende sport; 62. fijn geweven stof; 63. kleine wilde
duif; 66. tijdperk; 67. voormalige Haagse voetbalclub; 69. soci-
aal economische raad (afk.); 71. mannetjeshond; 73. slot-
woord; 74. kampeerverblijf; 75. ontkenning; 78. eerste vrouw;
80. bijbelse hoge priester; 82. Amsterdamse tijd (afk.); 85.
vogel.

Het lijkt wel of winkelcentrum Geesterduin nog gezelliger geworden is, sinds Belinda’s Bloe-
menshop afgelopen zomer het gloednieuwe onderkomen opende. Niet voor niets wordt de winkel 
dan ook ‘De �eur van Geesterduin’ genoemd. Bloemen brengen sfeer in huis en vooral de plukboe-
ketten zijn enorm populair. Met zo’n mooi boeket op tafel geniet je dagenlang van de fraaie 
kleuren en de heerlijke geuren. Neem dus wat vaker een bloemetje mee! Onder de inzenders van 
de juiste oplossing van onze puzzel verloten we dit keer zo’n fraai plukboeket. Foto: aangeleverd

Puzzel mee en win een fraai plukboeket 
van Belinda’s Bloemenshop!

Mail de oplossing voor woensdag 1 december naar: puzzel@castricummer.nl 
Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

10 inderegio.nl • 24 november 2021NIEUWS

Nijpels wijst erop dat het recyclen 
van oud papier zowel de afvalberg 
als de vraag naar nieuwe  grond-
sto�en doet afnemen. Daarmee is 
papierrecycling volgens hem goed 
voor het klimaat. PRN houdt elk 
jaar bij hoeveel kranten, tijd-
schriften, boeken, folders, schriften, 
printpapier en dergelijke op de 
markt verschijnt. Dat was in 2020 
bij elkaar 1.007.000 ton papier en 
karton. Hierbij is het karton uit de 
verpakkingsindustrie niet 
meegeteld. 
Ongeveer 898.000 ton kwam via 

inzameling bij recyclebedrijven 
terecht. Uiteindelijk kan er zo weer 
nieuw papier van worden gemaakt. 
Bij de productie van papier wordt 
al vele jaren gebruik gemaakt van 
houtvezels. Momenteel is ongeveer 
86 procent van de gebruikte hout-
vezels afkomstig uit oud papier.

Schoon en droog
Belangrijk is dat het oud papier, dat 
men aanbiedt voor recycling, 
schoon en droog is. Een pizzadoos 
met vetvlekken en aangekoekte 
etensresten erin hoort dus niet bij 

het oud papier. Deze sto�en 
kunnen het recycleproces 
verstoren. Helaas neemt de vervui-
ling van het oud papier toe. Ook 
blijkt uit de cijfers dat de grote 
steden minder goed scoren op het 
gebied van papierrecycling. 

Met 89 procent behaalt Nederland 
overigens ruimschoots de doelstel-
ling die is vastgelegd in het Papier-
vezelconvenant. Dit is een samen-
werkingsovereenkomst, die PRN 
heeft afgesloten met het overgrote 
deel van de gemeenten in ons land. 
Men streeft hierin samen naar het 
behouden van de gescheiden 
papierinzameling, ook wanneer de 
vergoedingen voor oud papier dat 
onvoldoende rendabel maken. Ook 
de gemeente Castricum heeft het 
Papiervezelconvenant 
ondertekend.

Regio - Maar liefst 89 procent van al het papier dat nieuw op de Neder-
landse markt komt, belandt uiteindelijk in een circuit van inzameling en 
hergebruik. Dat blijkt uit cijfers van Papier Recycling Nederland (PRN) 
over het jaar 2020. Op Europees niveau lag het percentage in dat jaar 
aanmerkelijk lager: 72 procent. ,,Nederland is kampioen papierrecycling’’ 
stelt oud-minister Ed Nijpels in een reactie. Hij is sinds tien jaar voorzitter 
van PRN

Ed Nijpels: Papierrecycling
in Nederland op hoog niveau

Docent Huub de Ruiter samen met de makers Djinny Niesten en Nynke Kooij.
Foto: aangeleverd

Castricum - Het kan niemand meer 
ontgaan waar de bomenhub van 
MeerBomenNU zich bevindt. Dit 
grote boed aan de Duinenboschweg 
trekt direct de aandacht. Het werd 
gemaakt door Djinny en Nynke van 
het Kennemer College als leerop-

dracht voor het keuzedeel Interieur-
ontwerp & design. Normaal 
gesproken worden de werkstukken 
mee naar huis genomen of weg 
gegooid, maar met deze opdracht 
hielpen ze de vrijwilligers van 
MeerBomenNU.

Kennemer College en Meer-
BomenNU slaan handen ineen
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Castricum - Gaat het nu echt gebeuren, uitbreiding van woningbouw en nieuwe straatnamen? Dat zou je haast 
denken als je bijgaand bord en de bijbehorende werkzaamheden aanschouwt. In die bloembollenbuurt eindigen de 
meeste straatnamen op ‘veld’ en is eigenlijk geen ruimte voor meer. Toch worden bezoekers van die wijk verwezen via 
een omleiding om toch de Tulpenlaan te bereiken, terwijl er helemaal geen Tulpenlaan bestaat in Castricum en hier 
waarschijnlijk Tulpenveld bedoeld wordt. Er is wel een Tulpenlaantje in de gemeente, dat ligt in Akersloot. Tekst en foto: 
Aart Tóth

Uitbreiding bloembollenbuurt?

Limmen - Naar aanleiding van het 
project ‘Wat eten wij vandaag?’ zijn 
de groepen 5 en 6 van kindcen-
trum De Kerkuil op 17 en 18 
november op bezoek geweest bij 
EetBarLekker, Een eetgelegenheid 
dichtbij de school. 

De kinderen wilden daar graag zien 
hoe het in een restaurant reilt en 
zeilt, maar vooral hoe er in de 
keuken wordt gewerkt. Ze hadden 
vooraf in de klas allerlei vragen 
bedacht over hoe het eten houd-
baar wordt gehouden en over de 
hygiëne. Elke groep werd eerst 
hartelijk ontvangen door de eige-
naresse en de kok. 

Daarna gaven ze samen duidelijk 
antwoord op alle vragen van de 
kinderen. Ook mocht steeds een 
groepje in de keuken kijken. Daar 
was onder andere te zien hoe 
bepaalde machines werkten en wat 
er in de grote koelcel lag.  

Het was allemaal erg interessant 

om te zien. Met alle informatie 
gingen de kinderen in de klas weer 
heel enthousiast aan de slag, voor 
onder andere hun ‘eigen 
restaurant’.

Groepen 5 en 6 van De Kerkuil 
op bezoek bij EetBarLekker

De kinderen kregen een kijkje achter 
de schermen van deze 
eetgelegenheid. Foto: aangeleverd

Overal in het Oer-IJ gebied zijn nog 
sporen van oorlog en strijd te 
vinden. Waarom is dat fort of kasteel 
op die plek gebouwd en op welke 
manier beïnvloedde de omgeving 
de aanvals- of verdedigingstactiek? 
Op een plattegrond in het boek 
‘2000 jaar strijd in het Oer-IJ-land-
schap’ zijn alle locaties van militaire 
activiteiten in kaart gebracht en 
wordt in een oogopslag zichtbaar 
hoeveel strijd hier is gestreden. De 
verhalen zijn geïllustreerd met histo-
risch en actueel beeldmateriaal.
Ook de zesde editie van 
archeoglossy Schatrijk staat in het 
teken van het Oer-IJ. Dit is een 
uitgave van Steunpunt Monu-
menten en Archeologie 
Noord-Holland. 
Het biedt de lezer inspirerende foto’s 
en informerende artikelen over 
bijzondere vondsten, archeologi-
sche onderwerpen en dé topvond-

sten van de wethouders van de 
zeven gemeenten in het gebied. Het 
glossy magazine is verkrijgbaar bij 
Huis van Hilde en het boek is in de 
boekhandels verkrijgbaar.

Boek en glossy over Oer-IJ
Regio - Na het succes van de Oer-IJ-atlas is een tweede boek verschenen 
over het Oer-IJ-landschap. De titel ‘2000 jaar strijd in het Oer-IJ-land-
schap’ verwijst naar de con�icten en het wapengekletter in de loop der 
eeuwen. Ook verscheen deze maand een glossy magazine, waarin de 
archeologie in dit gebied centraal staat.

Het boek ‘2000 jaar strijd in het Oer-IJ-
landschap’. Foto: aangeleverd

Castricum - Op zaterdag 27 
november om 14.00 uur komt Tijs 
van Marle zijn nieuwste kinderboek 
signeren in boekhandel Laan. Het 
boek ‘Knots 2, de grootste omweg 
van de oertijd’ gaat over het holen-
mensje Knots die zijn vriendje 
Freddie gaat helpen met het zoeken 
naar zijn verdwenen dorp. Onderweg 
maken ze de meest grote, grappige 
en absurde oertijd avonturen mee. 
Dit stoere humoristische avontuur is 
geschikt om zelf te lezen door 
kinderen vanaf een jaar of 7, maar 
voorlezen kan al veel eerder. Het 
lezen wordt nog leuker door de vele 
grappige illustraties van Esther van 
den Brink, die op bijna elke pagina 
staan. Onlangs kregen de leerlingen 
uit de groepen 4 en 5 van alle Castri-
cumse basisscholen een deel uit de 
Knots-reeks cadeau in het kader van 
de leesbevordering.

Tijs van Marle signeert Knots 2

Tijs van Marle is de auteur van de 
Knots-serie. Foto: aangeleverd

Deze documentaires brengen 
verhalen van leeftijdsgenootjes in 
een bijzondere situatie: Ariana’s 

toekomst is onzeker doordat ze 
twee waardeloze nieren heeft, maar 
ze focust het liefst op de leuke 

dingen in haar leven. Felix dealt 
met zijn autisme door in een zelfbe-
dacht radioprogramma over inge-
wikkelde situaties in het dagelijks 
leven te praten. Marlies van Winkel 
(coördinator onderwijs bij Toon-
beeld): ,,De documentaires 
verruimen de blik op onszelf en de 
wereld om ons heen, overeenkom-
stig met een van de TULE-doelen in 
het primair onderwijs. Na a�oop 
van elke vertoning, volgt er met 
moderator Sammie Vries, zelf ook 
documentairemaker, een nage-
sprek. Leerlingen worden begeleid 
in het duiden van de �lms. Wat wil 
de maker eigenlijk vertellen en wat 
betekent de �lm voor jou? Kinderen 
spreken openhartig en luisteren 
aandachtig naar elkaar.” Toonbeeld 
zal in de toekomst meer inspiratie 
en ondersteuning bieden aan 
scholen op het gebied van �lmedu-
catie en heeft daarin een partner 
gevonden in Filmhub Noord-
Holland. Marlies: ,,Wie weet zien we 
in de volgende IDFA-editie een �lm 
van een jonge documentairemaker 
uit Castricum!’’

Castricum - Tijdens de week van het International Documentary Festival 
zijn vandaag, morgen en vrijdag ook in Castricum voor verschillende 
basisscholen uit de omgeving een groot aantal documentaires te zien in 
de zaal van bioscoop Corso. Drie volle dagen lang kijken, op uitnodiging 
en initiatief van Toonbeeld Geesterhage, ruim vierhonderd leerlingen 
naar een IDFA-selectie voor het primair onderwijs.

IDFA-documentaires voor 
basisscholen in bioscoop Corso

Drie dagen lang ontvangt bioscoop Corso leerlingen van verschillende basisscholen. 
Foto: aangeleverd

Henk Jan van Harten is 57 jaar en 
woont in Castricum. Hij is getrouwd 
en vader van twee kinderen. Over zijn 
liedjes zegt hij: ,,Het is spontaan 
begonnen op een frisse najaarsdag in 
2017. Net na de lunch schreef ik mijn 
eerste lied over de liefde. Het tweede 
drong zich al snel op. 
Daarna was er geen houden meer 

aan, alsof er een liefdesbron was 
aangeboord. Inmiddels zijn er meer 
dan dertig liedjes over de liefde. ’’
De openbare presentatie is op het 
podium waar Henk Jan van Harten 
voor het eerst optrad met eigen 
nummers: De Zwaan in Uitgeest. Op 
28 november treedt hij om 15.00 uur 
(inloop 14.30 uur) op met Mark 

Minnema, Boudewijn Groenhuijzen 
en Coen Hamelink. Zij schreven mee 
aan de muziek, arrangeerden en 
speelden in voor de cd. De cd en een 
videoclip zijn mede mogelijk 
gemaakt door honderd donateurs via 
crowdfundingplatform ‘Voor de 
kunst’ en het Prins Bernard Cultuur-
fonds Noord-Holland. De videoclip 
van het nummer ‘Explosiegevaar’ is 
via www.vanhartenoverdeliefde.nl te 
zien. 
De toegang tot de cd-presentatie is 
gratis, maar reserveren via info@
henkjanvanharten.nl is verplicht.

Henk Jan van Harten presenteert
cd ‘Van Harten over de liefde’
Castricum/Uitgeest - Zondag 28 november is de feestelijke presentatie 
van het debuutalbum ‘Van Harten over de Liefde’. Het publiek hoort de 
tien liedjes van de cd in een akoestische versie, zeg maar ‘unplugged’. 
Tussendoor vertelt Henk Jan van Harten persoonlijke verhalen over de 
liefde als opmaat naar een volgend lied.
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Voortaan heeft de Bakkumerstraat ook een nummer 88 en 90. Foto: aangeleverd

Bakkum - Aan de Bakkummerstraat 
is in het verre verleden een tweetal 
huisnummers op raadselachtige 
wijze verdwenen. De nummers 88 en 
90 komen bij de bestaande huizen 
niet naar voren. ,,Was dit het gevolg 
van een ambtelijke miskleun, 
dwaling? Een sinkhole wellicht?’’, 
vragen bewoners Ilse Dekker en 
Gerard Witte zich al een tijdje af. Om 

het mysterie voor eens en altijd te 
doen verdwijnen, hebben ze nu zelf 
voor een pragmatische oplossing 
gezorgd, zoals uit deze foto blijkt. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen de 
toekomstige bewoners van de 
nummers 88 en 90 vogelvrij worden 
verklaard omdat ze geen onroeren-
dezaakbelasting gaan betalen.

Het mysterie van de 
ontbrekende huisnummers

De jeugd nam het voortouw om met 
meer vrije tijd te genieten van 
muziek, elkaar en seks. Dat was de 
oudere generatie niet gewend. Petra 
Boers schreef het boek ‘Onderste 
boven, Nederland in de jaren 60’ en 
weet als geen ander wat er op dat 
gebied allemaal gebeurde in Neder-
land. Maar hoe was het in Castricum? 
Petra houdt een interactieve lezing 
over de jaren zestig en de seksuele 
revolutie van toen. 

Petra: ,,Ik ben benieuwd hoe het 
publiek terugblikt op die tijd: vonden 
je ouders het goed als je een minirok 
droeg? Was seks voor het huwelijk 
nog taboe? Gebruikte je voorbe-
hoedsmiddelen en waar haalde je die 
dan in Castricum?” Gespreksstof 
genoeg.

Petra hield deze interactieve lezing al 
een keer bij boekhandel Laan en dit 
was een groot succes. Nu dus 
opnieuw voor het project ‘De roerige 
jaren zestig in de IJmond’ van Stich-
ting KIST. Van de verhalen op de 
vertelbijeenkomsten wordt een 
podcastreeks gemaakt. Iedereen is 
welkom op woensdag 1 december 
van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 
13.45 uur) bij Hotel Fase Fier aan de 
Van Oldenbarneveldweg 25 in 
Bakkum. Aanmelden kan via een 
e-mail naar info@stichtingkist.nl, via 
de website www.stichtingkist.nl of 
bel 06 16625571.

Thema: De roerige jaren zestig
Bakkum - Voor het project ‘De roerige jaren zestig in de IJmond’ organi-
seert Stichting KIST vertelbijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst staat een 
ander thema centraal. Op 1 december gaat het over hoe men in de jaren 
zestig in korte tijd anders ging denken over preutsheid en erotiek.

Het logo van het project ‘De roerige 
jaren zestig in de IJmond’. Afbeelding: 
aangeleverd

Castricum - Minder gasverbruik en 
toch comfort? Energiecoach René 
Daalmans: ,,Dit zijn de drie simpele 
handelingen, waarmee je je centrale 
verwarming zuiniger af kunt stellen. 
Stel de warmwatervoorziening in op 
‘eco’. Dan maakt je cv-ketel alleen 
water warm als je de kraan openzet. 
Bij de ‘comfort-stand’ houdt de 
combi-ketel een voorraadje op 
temperatuur door elk uur bij te 
warmen. Met de eco-stand moet je 
wel iets langer wachten tot er warm 
water uit de kraan komt. Je kunt het 
koude water opvangen op om je 
planten water te geven. Houd de 
waterdruk in je verwarming op peil. 
Die moet tussen de 1,5 en 2 bar zijn. 
Minder druk betekent een hoger 
gasverbruik. Ontlucht geregeld radia-
toren en ketel. En vul bij als de druk 
onder de 1,5 bar zakt. Zet de thermo-
staat een graadje lager. Probeer eens 

uit of je het verschil merkt. Dat kon 
best nog eens meevallen... Je 
bespaart meteen gas!

Energietip: cv beter afstellen

René Faalmans is energiecoach bij de 
lokale energiecoöperatie CALorie. 
Foto: aangeleverd

Meedoen is een uitstekende voorbe-
reiding op de Halve Marathon van 
Egmond een maand later. De Strand- 
en duinlopen staan in de regio 
bekend als een gezellig en klein-
schalig evenement, met bij iedere 
loop zo’n driehonderd à vierhonderd 
hardlopers van jong tot oud aan de 
start. Ook aan de jeugd is gedacht. 
De jeugd van 5 tot en met 12 jaar kan 
meedoen aan de speciale jeugdloop 
over 2,2 kilometer. Het parcours van 
deze route maakt vanaf de atletiek-
baan een ronde nabij Johanna’s Hof. 
Het leuke hier is dat ouders met de 
kinderen mee kunnen lopen. Jeugd 
vanaf 12 jaar kan kiezen tussen de 
2,2 en de 4,0 kilometer. Voor alle 
kinderen is er bovendien een leuke 

herinnering en voor de beste drie 
jongens en meisjes in verschillende 
leeftijdscategorieën zijn er prijzen te 
verdelen. Uiteraard mogen twee 
sportieve Pieten niet ontbreken op 
deze dag, met voor ieder kind een 
extra aanmoediging bij de start én 
een �inke hand pepernoten aan de 
�nish.

Corona-maatregelen
Zolang de richtlijnen van 13 
november van toepassing zijn, 
gelden diverse coronamaatregelen. 
Kijk op www.avcastricum.nl voor een 
actueel overzicht. Vooraf inschrijven 
is nadrukkelijk gewenst. Dat kan tot 
en met vrijdagavond 3 december via 
www.inschrijven.nl. Inschrijven op de 

dag zelf kan ook, dat is niet alleen 
duurder, maar vanwege de corona-
maatregelen ook slechts beperkt 
mogelijk. Alle routes starten vanaf de 
atletiekbaan aan de Zeeweg in 
Castricum. De korte afstanden (2,2 
km en 4,0 kilometer) starten om 
10.15 uur. De langere afstanden om 
10.50 uur.

Castricum - Op zondag 5 december organiseert Atletiekvereniging 
Castricum (AVC) de tweede van de vier strand- en duinlopen van dit 
seizoen. Iedereen kan meedoen en je hoeft geen lid te zijn van een atle-
tiekvereniging. Beginnende lopers kunnen meedoen aan de loop over 
2,2 of 4,0 kilometer. De start is op de atletiekbaan aan de Zeeweg, en de 
route voert door het duingebied. De gevorderde lopers kunnen kiezen 
voor 10 of 15 kilometer. Deze beide routes voeren door het duingebied 
en de 15 kilometer gaat ook over het strand.

Gezellige Sinterklaasloop voor 
jong en oud bij AV Castricum

Deelnemers aan de bosloop op 31 
oktober van dit jaar. 
Foto: Bert Oudendijk.

Wethouder Falgun Binnendijk met de buurtkinderen Xavier en Mirthe. Foto: aangeleverd

Bij de oorsprong van de wijk hebben 
de bewoners gezamenlijk het beheer 
op zich genomen van het gebied 
rond de straat. In dat gebied bevindt 
zich een mooie vijver die veel leven 
aantrekt. De vijver zorgt voor een 
natuurlijke waterberging voor over-
tollig hemelwater. Om de �ora en 
fauna in de vijver goed te verzorgen 
is in 2018 een put geslagen en een 
waterpomp aangelegd. Die pompt 
van ongeveer 35 meter diepte 
schoon grondwater op naar de vijver 
tot een minimaal niveau als dat 
nodig is.

Sproei-installatie
Na de droge zomers de laatste jaren 
werd in het voorjaar van 2021 zelfs 
een lange druppelleiding en sproei-
installatie aangelegd om bij 
hittestress de bomen en struiken te 
kunnen bewateren vanuit de 
waterput. En ook de schouw van een 
sloot werd aangepakt. 
Na vier jaar van achterstallig onder-
houd heeft dat er voor gezorgd dat, 
tijdens hevige regenval zoals in de 
afgelopen maand juni, er geen over-
stromingen van wandelpaden meer 
zijn.

Betere leefomgeving
De bijen en vlinders krijgen door de 
diverse aanplant in de wijk een 
betere leefomgeving, waarmee de 
bewoners van de Duinmeiershof 
aantonen overal over na te denken. 
Wethouder Falgun Binnendijk kwam 
dan ook graag langs om zijn waarde-
ring uit te spreken en overhandigde 
aan de buurtkinderen Xavier en 
Mirthe een mooie banner van de 
WatZr-campagne. 
Deze campagne is een samenwer-
king tussen 28 gemeenten, Hoog-
heemraadschap Hollands Noorder-
kwartier en PWN waarbij aandacht 
wordt gevraagd voor het klimaatbe-
stendig inrichten van onze eigen 
omgeving. In Bakkum is dat al prima 
opgepakt.

Castricum - De groenste straat van de gemeente Castricum is dit jaar de 
Duinmeiershof in Bakkum. Een eretitel die de bewoners toekomt. Samen 
zorgen zij voor de groene omgeving van de wijk en daar wordt goed over 
nagedacht.

Duinmeiershof de groenste straat





22 inderegio.nl • 24 november 2021SPORT

Door Nico Adrichem

Meervogels’31 1 kreeg een week 
eerder een stevige tik te verwerken, 
door volkomen onnodig drie 
punten aan Saenden te schenken. 
Een prima eerste half uur tegen het 
andere geelzwart van Koedijk liet 
echter zien dat we dit achter ons 
hebben gelaten. Wat echter nog 
niet lukte, was het verzilveren van 
de kansen. 
Alleen Mees Tiebie wist na een 
kwartier de Koedijker goalie te 
verschalken, maar de meest riante 
kansen werden – net als vorige 
week – verkwanseld. Dat dit iets 
met je doet, is duidelijk en dat 
verklaarde misschien de terugval 
na circa 35 minuten. Koedijk was 

echter veel te beperkt om daar iets 
tegenover te stellen.

De tweede helft werd weer goed 
gestart, maar hetzelfde manco 
kwam weer boven. Vooral Jens 
Verduijn had een stevige stap op 
de topscorerslijst kunnen maken, 
maar net op het moment dat je 
dacht dat het ‘m niet meer ging 
worden met hem, tikte hij de 
bevrijdende 0-2 binnen op 
aangeven van zijn broer Kaj. De 
wedstrijd werd daarna probleem-
loos uitgespeeld en gezegd mag 
worden dat onze defensie een 
geconcentreerde indruk maakte op 
het zeer glibberige wetra-veld van 
Koedijk, een veld wat door velen 
ondertussen vervloekt wordt.

Programma zondag 28 november:
11.00 uur : Meervogels’31 2 - SC 
Spirit’30 2
14.00 uur : Meervogels’31 1 - SVA 1

Akersloot - Meervogels’31 2 zit in de hoek waar de klappen vallen: zwaar 
gehavend naar Zwaag om de strijd tegen het hooggeplaatste Westfriezen 
2 aan te binden, met 1-2 vóór komen, maar toch door persoonlijke fouten 
de bietenbrug op: 3-2.

Koedijk vormt geen probleem
voor Meervogels’31: eindstand 2-0

Uitblinker Jelle van der Eng maakt de 
bal vrij. Foto: Lynn Adrichem

Limmen - Het Limmenbestuur 
had het voor de supporters 
keurig geregeld. De wedstrijd 
werd namelijk online uitge-
zonden. Het was aftasten het 
eerste half uur. Met Job Min, 
Björn Valkering weer in de gele-
deren en Miettinen in de spits 
begon Limmen agressief tegen 
het hoger staande Hercules.
Door Willem Koot

Het eerste wapenfeit was voor 
Limmen. Een scherpe voorzet van 
Jaap Menick werd door Job Min 
rakelings naast gekopt. Vijf 
minuten later wederom een 
kopkans voor Miettinen. Hij koos 
voor een omhaal die over ging. 
Tegen de verhouding in kwam 
Hercules uit een counter op voor-
sprong. De snelle rechtsbuiten 
kwam alleen op keeper Glorie af en 
gaf hem geen schijn van kans; 0-1. 
Na de rust een sterker Limmen en 
dat resulteerde in de 70e minuut 
tot de gelijkmaker. Uit een vrij trap 

schoot Nino Peemen via een tegen-
stander raak. Na dat doelpunt 
kwamen er over en weer kansen. 
Limmen speelde als een jonge God. 
Vermakelijk voetbal tot de laatste 
minuut. Een paar wissels wisten het 
niet tot een ander resultaat te 
brengen. Door dit gelijke spel is 

Hercules de periodekampioen en 
ging dus juichend van het veld. 
Complimenten voor dit jonge 
Limmen. 
De competitie is nog lang niet 
beslist en als ze zo door gaan wordt 
het nog een mooie strijd om de 
titel.

Limmen: gelijkspel Hercules zet 
streep door behalen periodetitel

Job Min brengt redding. Rechts Mika Miettinen. Foto: Harm Bongers.

Door Joop Bakker

Het was DEM die vanaf de begin fase 
hoog druk zette en in de tweede 
minuut moest Lars Beukers al zijn 
talenten tonen. Jesse Arendse stoof 
op aan de rechterkant en bracht de 
bal voor het doel, het schot van Daan 
Joosten wist Lars er prima uit te halen. 
In de achtste minuut was het 
wederom Jesse Arendse die zich vrij 
speelde en de 16 meter in ging. Daar 
werd hij ten val gebracht en de 
scheidsrechter zag er een penalty in. 
Deze werd genomen door Stan Kleef 
en zette het score bord op 1-0 voor 
DEM. Vervolgens werden over en 

weer niet echt grote kansen gecre-
eerd. Beide teams waren aan elkaar 
gewaagd, de ruststand was dan ook 
1-0 voor DEM.
In de tweede helft moest FCC komen, 
maar slaagde het team er maar niet in 
om door de verdediging van de 
tegenstander te komen. Ralph Blom 
en Felix Aerts grepen in de 60ste 
minuut in en brachten Bart Kornblum 
en Menno Buijnsters, die meteen 
extra druk op het middenveld bracht. 
Het was Bart Kornblum die in de 68ste 
minuut een steek pass naar Elario 
Zweet gaf. Hij speelde zich vrij en zag 
zijn schot gepareerd worden door de 
sterk keepende goalie. In de rebound 

wist hij wel de keeper te verschalken 
en dat bracht de stand op 1-1. In de 
laatste twintig minuten werd het echt 
een voetbalgevecht met een hoog 
baltempo. Daardoor moest af en toe, 
over en weer, op de rem getrapt 
worden.
Dit veroorzaakte in de vijfde minuut 
van de blessuretijd enige commotie, 
Mitchel Mol van DEM moest zijn 
tweede gele kaart incasseren en het 
veld verlaten. Het was Justo van de 
Werf, die in de 85ste minuut was inge-
bracht, die de overwinning voor FCC 
in de 97ste minuut over de streep trok 
met een prachtig schot in de kruising. 
Het had geen seconde langer moeten 
duren want de scheidsrechter �oot 
meteen af. FC Castricum won met 2-1 
van RKVV DEM.

Castricum - FC Castricum ging zaterdag op bezoek bij RKVV DEM uit 
Beverwijk en behaalde een zwaarbevochten zege van 2-1.

Ongeslagen RKVV DEM gaat 
onderuit tegen FC Castricum

De clinic walking handbal wordt verzorgd door handbalvereniging Meervogels’60. 
Foto: aangeleverd

De walking vormen zijn minder 
intensief en een stuk minder blessure 
gevoelig. Het gaat vooral om de 
gezelligheid en het in beweging 
blijven met elkaar in een leuke 
spelvorm. 
Bewegen is gezond voor lijf en geest, 
een lach is gegarandeerd! Lijkt het u 
leuk om met leeftijdsgenoten te 
tennissen of te handballen? Dan bent 
u van harte welkom. De Oldstars 
Sportmiddag is van 14.00 tot 15.30 
uur in sporthal De Lelie in Akersloot. 
Iedereen is welkom, dus ook als u 
nog nooit heeft getennist of gehand-
bald. Plezier en kennismaken met de 
walking sport staan deze dag 
centraal.

Door wie?
Tennisvereniging Akersloot verzorgt 
de clinic walking-tennis, hanbalver-
eniging Meervogels’60 verzorgt de 
clinic walking-hanbal. Beide vereni-

gingen geven wekelijks training aan 
hun senioren leden. Mocht u enthou-
siast zijn, dan kunt u dus wekelijks bij 
de aanbieders bewegen. Ook in 
Limmen en Castricum zijn vereni-
gingen die walking sporten 
aanbieden. Mocht u enthousiast zijn 
en komt u niet uit Akersloot, dan kan 
Buurtsportcoach Winnie u doorver-
wijzen naar een sportaanbieder in 
uw buurt.

Aanmelden
Aanmelden voor deze gezellige 
middag is verplicht en kan via www.
sportenbewegenincastricum.nl/acti-
viteitenaanbod-2021 of contact op te 
nemen met buurtsportcoach Winnie 
(wassendelft@teamsportservice.nl / 
0251 254740). Mocht u op voorhand 
nog vragen hebben, dan kunt u 
uiteraard ook contact opnemen. Men 
hanteert de regels van het RIVM 
omtrent COVID-19.

Kom oude sporttijden herleven
Akersloot - Op maandagmiddag 13 december organiseert Team Sportser-
vice Kennemerland een gratis Oldstars sportmiddag voor 60-plussers. 
Tijdens deze middag kunt u kennismaken met walking tennis en walking 
handbal. Bij een walking sport is de sport aangepast naar een lopende 
variant met andere regels. Op deze manier is het voor senioren toeganke-
lijk om de sport te blijven/gaan beoefenen.

Castricum - Na de gedwongen stil-
stand vanwege corona zijn de trai-
ningen en wedstrijden in het 
basketbal weer in volle gang. De 
diverse senioren en jeugdteams bij 
The Sea Devils presteren wisselend in 
de competitie, maar werken hard om 
betere resultaten te behalen. Ook is 
er behoorlijke groei bij de jeugd. Het 
betreft voornamelijk jongens en 
enkele meisjes. Om een meisjesteam 
op te zetten in de U16 klasse is de 
vereniging op zoek naar meisjes 
vanaf 13 jaar om een volledig team 
te kunnen maken. Trainingen vinden 
tweemaal per week plaats en staan 
onder leiding van een gekwali�-
ceerde trainer.
The Sea Devils is van oudsher een 

opleidingsvereniging. Uitzonderlijke 
spelers en speelsters vertrekken vaak 
naar clubs met hoger spelende 
teams en proberen het maximale uit 
hun carrière te halen. De overige 
spelen met veel plezier in de teams 
bij The Sea Devils waar de gezellig-
heid voorop staat. Toch ontstaan er 
regelmatig teams die goed presteren 
en op niveau meespelen in de 
competitie. Interesse? Kom dan langs 
op de training. Je mag viermaal 
meetrainen en daarna beslis je pas of 
je doorgaat. Kijk op www.seadevils.nl 
voor de trainingstijden. 
Meisjes zijn welkom in sporthal De 
Bloemen op dinsdag (zaal 4) om 
17.00 uur en op donderdag (zaal 3) 
om 18.15 uur.

Sea Devils starten meisjesteam
Een training bij basketbalvereniging The Sea Devils. Foto: aangeleverd
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Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen 
heeft, bijna als vanzelfsprekend, de 
wekelijkse tijdrit op sportpark De 
Cloppenburch gewonnen. Van een 
spannende strijd kon dit maal niet 
gesproken worden. De mountainbi-
kers werkten onder gunstige omstan-
digheden hun race tegen de klok af. 
De onderlinge verschillen in de 
totaaltijden laten zien dat de 
wedstrijdspanning ver te zoeken was. 
Het kleinste verschil van bijna één 
minuut zat tussen nummer vijf Ben 
Visser en Alex Hageman, die als zesde 
over de streep kwam. Alle anderen 

hadden een grotere afstand in tijd 
moeten overbruggen, wilden zij 
aanspraak  maken op een hogere 
positie in de totaaluitslag.
Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, 
Egmond-Binnen (50.11 min); 2. Wout 
Bakker, Heiloo (51.57 min); 3. Bob 
Scholten, Akersloot (52.39 min); 4. 
Koen Konst, Castricum (53.53 min); 5. 
Ben Visser, Egmond aan Zee (56.09 
min); 6. Alex Hageman, Limmen 
(57.07 min); 7. Henk Jan Verdonk 
senior, Egmond aan den Hoef (59.11 
min); 8. Sietse van der Weijden, 
Alkmaar (61.12 min); 9. Piet Veldt, 
Akersloot (63.40 min).

Mountainbiker Henk Verdonk 
junior simpel naar snelste tijd

Castricum - Zaterdag 13 november 
tro�en GTH Heiloo en DOS Castricum 
elkaar voor de allereerste turnwed-
strijd van het seizoen. Ee�e Franken, 
Bente Brakenho�, Jasmijn van der 
Meulen, Fenna Groen, Fleur Kolk en 
Romy Zoon lieten zich van hun beste 
kant zien. Zo had Jasmijn zeer mooi 
gesprongen, turnde Fleur een mooie 
brugoefening en liet Fenna een 
knappe vloeroefening zien. Echter, 
de bronzen medaille voor de derde 
plek ging naar Ee�e en de zilveren 
medaille naar Bente (instap 2013). 
Romy (instap 2014) belandde op de 
eerste plek en mocht de gouden 
medaille mee naar huis nemen.

Op zondag 14 november werden de 
eerste competitiewedstrijden voor 
de jeugd, junioren en senioren 
gehouden. In de eerste wedstrijd 
gingen Féline Denneman, Lucille 
Glorie, Jolijn Kronenberg en Amber 
Schermer (supplement G) van start. 
Jolijn liet een mooie brugoefening 
zien, Lucille bleef met radslag op de 
balk staan en Féline deed voor het 
eerst haar salto achterover van de 
balk. Amber had het naar haar zin op 
vloer en dat werd beloond met een 
vierde plek! In dezelfde wedstrijd op 
baan 2 turnde Tessa Schermer 
(jeugd, supplement F) een zeer 
stabiele wedstrijd. Zij liet overal nette 
oefeningen zien en ze mocht dan 
ook een bronzen medaille voor de 
vierde plek mee naar huis nemen.

Sophie Denneman (junior, supple-

ment D) mocht de dag afsluiten. Zij 
ging van start op brug, waar ze een 
hele knappe oefening turnde. Na een 
val van balk moest ze haar focus 
weer terugpakken op vloer en 
sprong. Dit lukte haar zeer goed, 
waardoor ze op een mooie tweede 
plek eindigde en zilver mee naar huis 
mocht nemen. Anderhalf jaar zonder 
wedstrijden en een korte voorberei-
dingstijd maken de prestaties des te 
mooier.

Turnseizoen vliegend van start

Romy Zoon won een gouden medaille. 
Foto: Marlous de Bruine

Zilver voor Sophie Denneman. Foto: Marlous de Bruine

De klassewinst werd een zwaar 
bevochten zege. Opmerkelijk was dat 

een Mercedes AMG GT4, met ruim 800 
pk in de categorie 2500 tot en met 

3200 cc was ingedeeld samen met Van 
Riet en De Borst. Opmerkelijk omdat 
de Mercedes een pure GT-racer is. 
Reglementair weliswaar in orde, maar 
kijkend naar het vermogen bijzonder. 
,,Tja, ik vond dat ook eigenlijk wel een 
beetje vreemd”, verklaarde Van Riet die 
het moet doen met ‘slechts’ 350 paar-
denkrachten. Tijdens de race was het 
ondanks het vermogensverschil 
tijdens de wedstrijd stuivertje wisselen 
met de oranje gespoten Mercedes, 
bemand door mede-circuiteigenaar 
Bernhard van Oranje en het zeventien-
jarige Friese racetalent Maxime 
Oosten.
Dennis de Borst had rondenlang de 
achterlichten van de Mercedes in 
beeld. In de slotfase nam Van Riet het 
stuur over en wist Bernhard van Oranje 
te passeren. Vervolgens maakte Van 
Oranje een stuurfoutje en was de zege 
voor De Borst en Van Riet een feit. De 
volgende race in de serie van drie voor 
het WES is de Nieuwjaarsrace op 
zaterdag 8 januari op Circuit 
Zandvoort.

Zandvoort - Een brede lach kon autosporter Castricummer Lorenzo van 
Riet niet onderdrukken na de �nish van de eerste ronde van de Winter 
Endurance Series (WES) zaterdag op de piste van Zandvoort. Samen met 
teamgenoot Dennis de Borst (Oostknollendam) wist het duo met hun 
Hyundai i30N TCR de klasse overwinning te pakken na vier uur racege-
weld. In de eindklassering was het duo terug te vinden op de vierde plek 
overall in een veld van 27 wagens, ook al een prestatie van formaat.

Van Riet wint zwaarbevochten race

Lorenzo van Riet strak sturend naar de overwinning. Foto: Bert Westendorp

Door Jos Kuijs

Vitesse begon sterk aan de wedstrijd, 
zodat de keeper van KFC gelijk in 
actie moest komen en een kopbal 
van Jort Kaandorp ternauwernood 
redde. Een saillant detail (shirtwissel 
compleet team) in de 9e minuut 
zorgde voor verwarring achterin, 
maar het doelpunt dat KFC hierdoor 
scoorde werd afgekeurd wegens 
buitenspel. Vitesse liet zich echter 
niet uit het veld slaan en bleef de 
aanval zoeken. Via een voorzet van 
Ron Sche�er werd Rik Beentjes 
weggestuurd en zijn pass leverde 
een kans op voor zowel Jort Kaan-

dorp als Martijn Kuijs. De corner die 
daarop volgde werd binnengetikt 
door Rik Beentjes maar om onduide-
lijke reden afgekeurd wegens 
vermeend duwen. De mooiste actie 
in eerste helft kwam ook van de voet 
van Ron Sche�er, echter zag hij dat 
zijn schot via de kruising wegspatte. 
Vlak voor de rust moest keeper Tom 
Laan na één van de spaarzame coun-
ters van KFC nog in actie komen om 
een achterstand te voorkomen.
Vitesse startte de tweede helft voort-
varend. Keeper Tom Laan bereikte 
via een geplaatste uittrap Jort Kaan-
dorp die gelijk Joey van Esveld 
aanspeelde. Helaas strandde zijn 

poging op de voeten van de keeper. 
En daarmee geldt nog steeds de 
aloude voetbal wet, door zelf kansen 
te missen houd je de tegenstander 
in leven, en met één aanvallende 
actie komt KFC op 1-0. Na het 
inbrengen van Nick v/d Ven en Tim 
de Koning voor Robin Stam en Rik 
Beentjes gaat Vitesse vol in de aanval 
om in de resteerde tijd een resultaat 
neer te zetten. Hierbij wordt ook 
Milo Cremers naar voren gestuurd 
wat in de 90e minuut nog een 
hachelijk moment opleverde waar-
door ‘Man of the match’ Ron Sche�er 
met een uiterste inspanning de bal 
nog van de eigen doellijn moest 
halen.
In de 92e minuut wordt overduidelijk 
hands gemaakt door een KFC-speler 
die zeker anderhalve meter in de 16 
staat. Maar waar iedereen aan een 
strafschop denkt legt de scheids-
rechter de bal buiten het strafschop-
gebied. De door Martijn Kuijs 
genomen vrije trap komt via de 
binnenkant van de linkerpaal voor 
de voeten van Milo Cremers die heel 
rustig de 1-1 binnenschiet. Vitesse 
behoudt ondanks het gelijkspel de 
koppositie in de competitie en na de 
winst in de bekerwedstrijd van afge-
lopen donderdag op AFC’34 staat de 
ploeg er prima voor.

Castricum - Op een zonovergoten sportpark begon Vitesse zo’n twintig 
minuten later dan de aanvangstijd van 14.00 uur aan een, wat later bleek, 
lastige uitwedstrijd tegen KFC uit Wormerveer.

Vitesse maakt het zichzelf moeilijk
Vitesse behoudt de koppositie in de competitie. Foto: Peter Woud (KFC)

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl






