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Alexander van der Doorn beste 
praktijkopleider van Nederland
Castricum - Alexander van der 
Doorn van Kennemer Duin-
camping Bakkum is de bes-
te praktijkopleider van Neder-
land 2019. Dat maakten minis-
ter van OCW Ingrid van Engels-
hoven en directievoorzitter van 
Samenwerkingsorganisatie Be-
roepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) Hannie Vlug maandag 18 
november in theater Orpheus 
in Apeldoorn bekend.

Een goede praktijkopleiding valt 
of staat met de kwaliteit van het 
leerbedrijf en de praktijkoplei-
der. Met de jaarlijkse verkiezin-
gen voor beste leerbedrijf en bes-
te praktijkopleider benadrukken 
en waarderen het ministerie van 
OCW en SBB de belangrijke rol 
die de bijna 250.000 erkende leer-

bedrijven en ruim 300.000 prak-
tijkopleiders spelen in het oplei-
den van mbo-studenten.

Geen werken zonder leren
Alexander van der Doorn is prak-
tijkopleider bij Kennemer Duin-
camping Bakkum, een erkend 
leerbedrijf in de sector Voedsel, 
groen en gastvrijheid. De jury 
stelde vast dat hij uitblinkt in de 
wijze waarop hij verantwoorde-
lijk is voor het opleidingsbeleid 
en daarin binnen het bedrijf een 
voortrekkersrol vervult. Alexan-
der weet ook onder stressvolle 
omstandigheden de studenten 
verder te brengen en verliest het 
persoonlijk contact niet uit het 
oog. Een zelfbewuste praktijkop-
leider die zich geen werken zon-
der leren kan voorstellen.

Veiligheid accepteren
„In mijn rol van praktijkopleider 
mag ik veel betekenen voor jon-
ge mensen aan het begin van 
hun carrière en hun leven”, zegt 
de geëmotioneerde Alexander. 
„Als ik daar zo’n bijdrage aan kan 
leveren dat de student zegt: „Dit 
was het mooiste jaar van mijn le-
ven”, dan is dat eigenlijk al meer 
waard dan deze prijs. Bedankt 
Kennemer Duincampings, Cos-
mo Academy en al die ande-
ren dat ik dit ook echt heb kun-
nen doen. Zonder jullie had ik 
dit nooit bereikt. En vooral dank 
aan de studenten, die lieve jonge 
mensen die hun hart aan mij ge-
ven en zich openstellen, de vei-
ligheid accepteren en daardoor 
verder komen.” (Foto: Joep van 
Aart)

 ‘Kids in Concert’ start met briefi ng leerkrachten
350 leerlingen in één groot 
zangkoor voor goed doel
Castricum - Bijna 1.000 toeschou-
wers zullen ‘Kids in Concert’ mee-
maken tijdens twee voorstellin-
gen in ‘De Bloemen’ op zaterdag 
20 juni 2020. De voorbereidingen 
zijn al gestart, want er is nogal wat 
voor nodig om zo’n 350 leerlin-
gen, van negen van de twaalf ba-
sisscholen uit de gemeente Castri-
cum, allemaal harmonisch te laten 
zingen en daarbij ook nog ritmisch 
en spectaculair te laten dansen. De 
leerkrachten van de deelnemende 
scholen en klassen kwamen bij el-
kaar voor een eerste brie� ng.
Deze brie� ng was bij ‘ClubMariz, 
die dansen van de grote groep op 

zich heeft genomen. Alle mede-
werkers doen belangeloos mee. 
Docenten van Helmgras, Montes-
sori, Visser ’t Hooft, Klimop, Paulus-
school, Sokkerwei, Cunera, Kerkuil 
en Rembrandt, waren aanwezig. 
Initiatiefnemer Herman Sterken, 
gaf samen met dochter Joon een 
uitleg over de wensen om van 
het evenement een succes te ma-
ken. Mariska Touber van clubMariz 
zorgde voor de artistieke aanvul-
ling op de uitleg. 

De docenten van de groepen 7 van 
deelnemende scholen gaan twee-
maal per week het repertoire oe-

fenen. Er zullen zeker dertien lied-
jes vertolkt worden onder muzika-
le begeleiding van de band ‘Mor-
gan’ (www.bandmorgan.com). Via 
beeldmateriaal kunnen de docen-
ten de leerlingen ondersteunen. 

Op de website www.kidsinconcert.
nl kan men vast een indruk krijgen 
wat er de 20e juni 2020 gaat ge-
beuren. De netto opbrengst van 
dit evenement wordt geheel ter 
beschikking gesteld van de ‘Ne-
derlandse Cystic Fibrosis Stich-
ting’ (www.ncfs.nl), die zich inzet 
voor kinderen met ‘Taaislijmziekte’. 
(Tekst/foto Aart Tóth)

De hele groep docenten en deel organisatie bij clubMariz

Toch een nieuw 
zwembad in 
Castricum
Castricum - De raad in Castricum 
koos donderdag met een nip-
te meerderheid voor een nieuw 
zwembad in de gemeente. Met 
dertien stemmen voor en twaalf 
tegen is na acht jaar debatteren 
de kogel door de kerk.
Voorstemmers waren CKenG, 
PvdA, SP, De Vrije Lijst, D66, 
GroenLinks en fractie Leo van 
Schoonhoven. VVD, CDA, GDB 
en Forza stemden tegen. CDA en 
VVD probeerden via een amen-
dement de focus op de andere lo-
catie te leggen. Dat mislukte. 
Elders in deze krant een uitge-
breid verslag van de vergadering.

Geen exposities meer
in het gemeentehuis
Castricum - Vier jaar lang 
konden kunstenaars van bin-
nen en buiten Castricum hun 
werk tentoonstellen op het 
gemeentehuis. Half decem-
ber stoppen de exposities.

Duizenden bezoekers kwamen 
af op de schilderkunst, teken-
werk, fotografie en grafische 
uitgingen. Toegankelijk werk, 
maar ook kunst waar je als kij-
ker ‘moeite voor moest doen’. 
Volgens de makers ‘een ideale 
plek om mensen op een onge-

dwongen manier kennis te la-
ten maken met kunst’. De expo-
sitieruimte is vier jaar geleden 
gestart om Castricum een cul-
tureel profiel te geven en recht 
te doen aan de aanwezigheid 
van interessante kunstenaars. 
De exposities werden opgezet 
door Harm Noordhoorn, Fen-
nanda Eleveld en Wilma Bos-
land van de Kunstcommisie 
Castricum. 
De gemeente gaat de exposi-
tieruimte nu voor andere doel-
einden gebruiken.
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Deze week vindt u de gemeentelijke informatie, 
met onder andere de O�ciële Mededelingen 

en het nieuws van de Gemeenteraad, 
op pagina 3 en 4 van deze krant. 

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

GROENEKOOL STAMP MET 
PARMESAAN, 2 CARPACCIO

BURGERS VOOR 2 PERS.
SAMEN € 6,99
VLEESWARENTRIO:

GRILLHAM 
GEBR. GEHAKT 

RUNDVLEES SALADE
SAMEN € 5,99

BIJ 2 ERWTENSOEP
1 GRATIS ROOKWORST

Biologische slagerij

SAUCIJZENBROODJES
4 voor € 3,99
DIVERSE PATE’S

korting

T R O U W R I N G E N   •   G O U D   •  Z I L V E R   •  B R I L J A N T

Spelregels:
De tweede aankoop van dezelfde of lagere 
prijs mag u dus (bijna) gratis meenemen. 
M.u.v. reparaties en bestellingen. Let op: deze 
aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.

BETOVERENDE
EINDEJAARS AKTIE

T R O U W R I N G E N   •   G O U D   •  Z I L V E R   •  B R I L J A N T

aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2019.

2e SIERAAD
KERKWEG 48   HEEMSKERK  •  T. 0251  230 206 

WWW.BEERSENKOMENJEWELS.NL

BIJ ELKE AANSCHAF EEN 2E SIERAAD OF HORLOGE VOOR SLECHTS ÉÉN EURO!

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

GELDIG  27 t/m 30 NOVEMBER 2019

Uitgezonderd vast/laag + actie

BouwmarktBouwmarkt
MEELGRO

ADVIES SERVICEVAKKENNIS

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072

Maatlat 9 1906BL Limmen 
072-

Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen Maatlat 9 1906BL Limmen 
072-5051788 072072072072072072-5051788 5051788 5051788 5051788 5051788 5051788 

bouwmarkt@meelgro.nl

Deze week vindt u de gemeentelijke informatie, 
met onder andere de O�ciële Mededelingen 

en het nieuws van de Gemeenteraad, 
op pagina 3 en 4 van deze krant. 
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Kantooradres
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1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
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Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
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Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
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Directie
Frits Raadsheer 
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Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
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Groep B.V.
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

KERKDIENSTEN
Zaterdag 30 november
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur: diaken Marcel de Haas 
woord en communieviering. Sa-
menzang

R.K. Corneliusparochie Limmen
19.00 uur: geen viering.

Zondag 1 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur. mw. E. Bruggeman, pre-
dikant in opleiding. Met kinder-
dienst
Gelijktijdig op radio Castricum

RK. St. Pancratiuskerk 
10.30 uur: pastor Anton Overmars 
met Gemengd Koor. Eerste zondag 
van de Advent.

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur: Arie-Jan Mulder

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur: regioviering in Akersloot, 
voorgangers alle pastors uit de re-
gio

Maandag 2 december
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur: Taizé-avondgebed

BURGERLIJKE 
STAND 
CASTRICUM
Castricum - Publicatie vindt al-
leen plaats met toestemming 
van betrokkene(n). 

Geboortes
Akersloot: 01-11-2019 Kate Cas-
tricum, dochter van Lukas Castri-
cum en Paula J.P. Berkhout.

Castricum: 21-10-2019 Roza Bere 
Al Ayobee, dochter van Moham-
mad Bere Al Ayobee en Nahel 
Hussien Abdo; 31-10-2019 Thom 
de Jager, zoon van Orson de Ja-
ger en Stefanie Mantel; 03-11-
2019 Inoa Kamau Wijders, zoon 
van Stanly R. Wijders en Rianne 
de Wit; 04-11-2019 Olivier Teun 
van Wijngaarden, zoon van Ni-
co J. van Wijngaarden en Marlies 
Wierda; 05-11-2019 Evi Beelen, 
dochter van Rens Beelen en Ma-
ria J. Koelman; 10-11-2019 Kee 
Oppatja, dochter van Jeroen C. 
Oppatja en Rinze van Groningen; 
10-11-2019 Nikki Deen, dochter 
van Meinardus P. Deen en Karin 
Heijmen; 18-11-2019 Jinthe Sop-
hie Meester, dochter van Step-
han H. A. Meester en Marieke 
Spitteler 
19-11-2019; Ella Noé Manny 
Gremmen, dochter van Floris E. 
R. Gremmen en Gisela M. H. Jo-
hann.

Limmen: 23-10-2019 Veerle van 
Steenis, dochter van Maarten 
van Steenis en Marleen M. A. van 
der Steen.

Overledenen
Akersloot: 15-11-2019 Malwina 
Timmermans.

Castricum: 07-11-2019 Els-
je Handgraaf, echtgenote van 
Tjeerd Roodenburg; 08-11-2019 
Adrianus Johannes Teeling, we-
duwnaar van Anna J. Baltus; 10-
11-2019 Cornelis van Schagen, 
weduwnaar van  Minny E. Jon-
ker, eerder weduwnaar van Anna 
van Bakel; 14-11-2019 Hendrika 
Johanna Vogt, weduwe van Dirk 
J. van der Horst; 17-11-2019 Ma-
ria Catharina van der Steen, we-
duwe van Cornelis Adrichem; 20-
11-2019 Johanna Schilder, wedu-
we van Hendricus Hageman; 20-
11-2019 Gerrit Victor Brander-
horst, echtgenoot van Isabella C. 
Weststeijn.

Limmen: 16-11-2019 Englina 
Margaretha Keesom, echtgenote 
van Johannes A. Apeldoorn; 17-
11-2019 Adrianus Goeman, echt-
genoot van Johanna M. P. Krom

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, alleen vol-
gens telefonische afspraak: 0251-
265265.
Bij contact met de post wordt ge-
vraagd 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 Mo-
hammadnia. Info via websites, 
deurposter en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

Infoavond overleggroep strand goed bezocht

Strandpaviljoens zeker 
tot 2023 op huidige plaats

Castricum - De inloop-infoavond 
dinsdag 19 november van de 
‘Overleggroep Strand Castricum’ 
begon amicaal met ko�e en thee. 
Daarna begonnen de presenta-
ties van de strategische plannen 
van de PWN, het Hoogheemraad-
schap en gemeente, met de af-
trap van Nic Grandiek. Allemaal 
met het doel eens wat verder te 
komen in de al jarenlange discus-
sie of de strandpaviljoens nu wel 
of niet op de huidige plaats mo-
gen blijven. In het al jarenlange 
getouwtrek over dit onderwerp 
werd verwacht dat er na deze bij-
eenkomst meer duidelijkheid zou 
ontstaan.
Na het openingswoord van voor-
zitter Mees Hartvelt van de Over-
leggroep Strand Castricum was 
het Nic Grandiek die een prach-
tig verhaal hield over de nood-

zaak, werkwijze en Internationale 
bekendheid van PWN op het ge-
bied van waterzuivering en be-
heer. In deze presentatie kwa-
men de strandpaviljoens nau-
welijks ter sprake, wel de onder-
grondse opslag van drinkwater 
ter grootte van 15.000 voetbalvel-
den. Aardig detail daarbij was het 
kostenplaatje van drinkwater van 
de hoogste kwaliteit, wat omge-
rekend maar 0,003 cent per glas 
kost. Dit vergeleken met bijvoor-
beeld blauwe Spa uit de winkel, 
dat nota bene van mindere kwa-
liteit is.
Vervolgens was het woord aan 
Rob Veenman van het Hoogheem-
raadschap, die duidelijk liet weten 
dat de strandpaviljoens richting 
zee verplaatst moesten worden 
en dan ook nog op palen. Allerlei 
noodzaken daarvoor werden op-

genoemd, tot zelfs de verwachte 
verhoging van de zeespiegel van 
drie meter in 2100. Grootste doel 
was de groei van het duingebied 
ter bescherming van het achter-
liggende gebied. Wim Tromp, be-
langhebbende en bestuurslid van 
Sports at Sea, sprak over node-
loos zandtransport vanuit de zee. 
Hij concludeerde: „Het opspuiten 
van zeegrond aan de kustlijn, ter 
verstuiving richting duinen, werkt 
nogal vervuilend met de zand-
spuiter met hoge CO2-uitstoot. 
Dit terwijl op het strand met bull-
dozers zand wordt verschoven 
naar zee om het strand begaan-
baar te houden. Daarbij heb ik de 
suggestie het verplaatste zand 
van het strand te transporteren 
richting duinen, wat veel stuiven 
onnodig maakt. Nu wordt er im-
mers zand aangevoerd in de dui-

nen ter herstructurering.”
Dan het woord aan wethouder 
Ron de Haan, die met harde cij-
fers en bestemmingsplannen 
aantoonde dat er voorlopig geen 
sprake van verplaatsing van de 
strandpaviljoens kan zijn. „Daar-
bij is nog onduidelijk naar welke 
richting en tussenruimtes. Er lig-
gen immers Internationale kabel-
verbindingen onder het strand, 
waar je niet een strandpaviljoen 
op kunt bouwen. Daarbij zou de 
gemeente ook de Reddingsbri-
gade en EHBO-post moeten ver-
plaatsen, waar nog een prijskaart-
je aanhangt. Zoomers en Zeezicht 
blijken door die kabels niet ver-
plaatsbaar. Ik verwacht nog geen 
besluiten in verband met Provin-
ciale eisen en wijzigen bestem-
mingsplannen”, aldus Ron. De uit-
leg van Ron de Haan werd nog 
even cijfermatig aangevuld door 
Beleidsmedewerker Strand Buch, 
Martijn van Bemmelen, waardoor 
het nog duidelijker werd dat er tot 
2023 niets kan gebeuren en het 
daarna moeilijk genoeg gaat wor-
den. Daarbij zijn er intussen vijf 
groepen met bezwaarschriften op 
de voorgestelde verplaatsingen 
door Hoogheemraadschap.
Richard Groot van Deining en 
woordvoerder van de strandpa-
viljoenhouders stelde: „Het over-
leggen en zoeken naar oplossin-
gen gebeurt gelukkig in een bete-
re sfeer, waarbij voor alle partijen 
het ‘zuur nemen en zoet krijgen’ 
van groot belang is.”
Als afsluiter van de bijeenkomst 
was het Ron de Haan die toch wat 
positief nieuws verschafte aan de 
aanwezigen zoals: „De verwach-
te opening van het strandho-
tel Zoomers in december, nieuw-
bouw voor �etsparkeren, overleg 
over openbare verlichting strand-
plateau-Zeeweg en instellen kort 
parkeren”. (Tekst/foto: Aart Tóth)

Voor de broodnodige uitleg, Nic Grandiek van PWN staand, wethouder Ron de Haan en voorzitter Mees Hartvelt

Fotowedstrijd Sportverkiezing

Wie maakt de mooiste sportfoto van 2019?
Castricum - Een overwinning, val-
partij, doelpunt of andere actie-
foto: de organisatie van de Sport-
verkiezing 2019 is op zoek naar 
bijzondere beelden uit de loka-
le sport. 

Uit alle inzendingen worden vier fo-
to’s genomineerd. 
De winnende foto wordt gekozen 
door een jury van sportprominen-

ten en het Platform Sport. 

,,Met deze zoektocht naar de mooi-
ste foto wordt teruggekeken op een 
prachtig sportjaar”, zegt Peter van 
Splunter van het Platform Sport.

Verhaal achter de foto
Elke inwoner van de CAL (Castri-
cum, Akersloot of Limmen) mag 
maximaal drie foto’s insturen. Het 

sportmoment moet afgelopen jaar 
in de CAL zijn vastgelegd en voor-
zien zijn van een beschrijving. 

,,Het verhaal achter de foto weegt 
mee in de beoordeling. We willen 
weten wat er op het beeld te zien 
is. Denk aan een spectaculair spel-
moment, vertederende pupillen of 
trouwe vrijwilligers die ijverig aan 
het werk zijn”, legt Peter uit. 

Meedoen? 
Vanaf 1 december kan ieder-
een zijn of haar foto mailen naar 
c.castricum@ziggo.nl. De vier geno-
mineerde foto’s worden in januari 
getoond in deze krant. De winnende 
foto zal tijdens de Sportverkiezing 
in februari 2020 worden bekendge-
maakt. De winnaar of winnares ont-
vangt voor 200 euro aan sportartike-
len. (Mardou van Kuilenburg)

‘De winnende foto van 2018 werd gemaakt door Cobi Neeft’
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Agenda raadsinformatieavond 
 28 november 2019

17.30 – 19.15 Auditcommissie
19.30  20.45 Presentati e initi ati efnemers plannen rondom Corso
19.30  20.45 Presentati e diverse aspecten rondom bomenbeleid 
  Pauze
21.00  22.00 Presentati e Integraal Huisvesti ngplan (IHP)
21.00  22.00 Toelichti ng op richtlijn parti cipati e bij ruimtelijke plannen

Amber, Matt  en Thom bedachten een goed product gemaakt 
van grofvuil

Technasium leerlingen 
inventief met grofvuil
De spannende ontknoping van 
de wedstrijd van het Circulair 
Centrum van de B CH leverde 
drie trotse winnaars op: Amber 

aandorp, Matt  Lecaille en Thom 
Rosenbaum. Samen met andere 
leerlingen van het Technasium 
van het Bonhoe  ercollege in 
Castricum hadden zij sinds 
september gewerkt aan 
een wedsti jd waarbij ze een 
bruikbaar product moesten 
bedenken, ontwerpen en 
uitvoeren, gemaakt van grofvuil. 
Wethouder Paul Slett enhaar 
reikte de prijs voor het beste 
ontwerp uit. Amber, Matt  en 
Thom bedachten het uub 
blokspel, dat van afvalhout 
gemaakt kan worden. oed 
uitgewerkt en goed te maken’, 
oordeelde de jur . 

Vrijblijvend inschrijven kan nog tot 31 januari 2020

Meer dan 250 aanmeldingen 
voor inkoopactie woningisolatie
Sinds de start van de 
advies  en inkoopa ti e 
voor woningisolati e begin 
november hebben al ruim 

 bewoners interesse 
getoond in vloerisolati e, 
spouwmuurisolati e 
en isolati eglas  

e nteresseerden kunnen 
i h tot  januari  

vrijblijvend ins hrijven op 
www alorieenergie nl
isolati ea ti e
 

a twee succesvolle 
informati eavonden staat 
de teller op ruim 250 
aanmeldingen. Tijdens de 
informati eavonden werden 
de bezoekers ge nformeerd over de gezamenlijke inkoop van woningisolati e en de landelijke 
subsidieregeling. In totaal kwamen hier ruim 235 bewoners op af. De gemeente is blij met de 
grote belangstelling voor de acti e: In de overgang naar een duurzame energievoorziening is 
isoleren van je woning een verstandige en belangrijke eerste stap, en die kunnen we niet maken 
zonder de hulp van onze inwoners. We zijn blij met de enthousiaste deelname aan de acti e voor 
energiebesparing,  aldus wethouder Falgun.
 
Meer wooncomfort en lagere energielasten
Met vloerisolati e en isolati eglas bespaart u energie en tegelijkerti jd wordt het huis een stuk 
comfortabeler. a het isoleren van uw kruipruimte voelt de vloer warmer aan, waardoor 
u minder last van koude voeten en tocht ervaart. Eventuele vochtproblemen vanuit de 
kruipruimte wordt met het isoleren ook voorkomen.
Spouwmuurisolati e levert veel op en kost relati ef weinig. De kosten hangen natuurlijk af van de 
groott e van het huis en het t pe isolati emateriaal. Een ona  ankelijk adviseur van Winst uit je 
woning informeert bewoners hierover ti jdens een bezoek aan huis. 
 
De inkoopacti e duurt nog tot 31 januari 2020. Daarna sluit de inschrijving. Bewoners met 
vragen bellen met de servicedesk van Winst uit je woning via telefoonnummer: 023-5836936. 
Inschrijven voor de acti e kan via www.calorieenergie.nl/isolati eacti e.

Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober

Omgevingsvergunningen
Ontvangen 
Datum Adres 
151119 Uitgeesterweg 2c in Limmen 
 het plaatsen van twee containers (WAB 1901872)
181119 oorderstraat a in astri um 
 het veranderen van de gevel (WAB 1901882)
181119 heerling  in astri um 
 het plaatsen van zonnepanelen en het kappen van een es (WAB 1901883)
191119 Kerkpad  in astri um  
 het restaureren van een monumentale kerktoren (WAB 1901885)
 r  amaerlaan  in astri um 
 het verbouwen van de woning (WAB 1901889)
 Koningsweg 76 in Akersloot 
 het splitsen van een boerderij in twee woningen (WAB 1901888)
 eesterweg  a in Akersloot 
 het plaatsen van een reclamemast (WAB 1901887)
211119 Molenlei (tegenover) 20 in Akersloot 
 het bouwen van een loods (WAB 1901901)

Verleend, reguliere pro edure
Datum Adres 
181119 tarti ngerweg  in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning (WAB 1901507)
191119 eeweg  in astri um 
 het verlengen van het (ti jdelijk) bewonen van het pand ten behoeve van anti kraak  
 (WAB 1901635)
201119 endrik asimirstraat  in astri um  
 het realiseren van een erker en het wijzigen van de gevel (WAB 1901769)
21119 Koningsweg  in Akersloot 
 het verbouwen van een bedrijfsloods tot woning (WAB 1900611)

rank  en ore awet Vergunning
Verleend
Datum Adres 
211119 Bakkerspleintje  in astri um 
 verleende terrasvergunning Wierenga Eten  Drinken (H RECA190078)

Meer informati e vindt u op onze website onder aanvragen en regelen’

Offi  ciële mededelingen woensdag 27 november

Wilt u meepraten over de concept Cultuurnota? De cultuurcoach en het Cultuurpla  orm 
organiseren daarvoor verschillende netwerkbijeenkomsten in november en december. 

Wanneer?
De netwerkbijeenkomsten worden op de volgende data en locati es georganiseerd:

Woensdag 27 november 16:00  17:30  Dorpsstraat 30 (Bakkerij) in Castricum
Donderdag 28 november 19:30  21:00 Vredenburg in Limmen
Vrijdag 29 november 16:00  17:30  de emphaan op de Woude
Woensdag 11 december 19:30  21:00 t ruispunt in Akersloot 

Aanmelden is nodig
 kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar cultuurcoach@tamararoos.nl. 
ee   u daarbij aan namens welke organisati e u komt, op welke datum u aanwezig zult zijn 

en met hoeveel personen. 

Vragen en meer informati e
Voor vragen en meer informati e kunt u een mail sturen naar de cultuurcoach: 
cultuurcoach@tamararoos.nl

Meepraten over de concept Cultuurnota
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon
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Tal van activiteiten voor medewerkers, leerlingen en ouders

Scholengroep viert 20-jarig jubileum

„We kijken terug en vooral 
vooruit’’, vertelt directeur-be-
stuurder Robert Smid. „Van-
uit de principes van ‘de leren-
de organisatie’ willen we ie-
dereen op een passende ma-
nier bij het jubileum betrek-
ken.’’ Zo houdt ISOB geregeld 
bijeenkomsten, zoals master-
classes en zogenaamde pizza-
sessies, voor medewerkers en 
betrokkenen bij de organisa-
tie. Bij de eerstvolgende, op 28 
november, staat de kwaliteit 
van het ISOB-onderwijs voor 
de nabije toekomst centraal. 
Wat hebben kinderen dan no-

dig en hoe ziet ons onderwijs 
er dan uit? 

Workshops 
Andere geplande activiteiten 
in het kader van het jubileum 
zijn bijvoorbeeld workshops 
voor ouders in het kader van 
het nieuwe vierjarig Koersplan 
van de ISOB en een jubileum-
feest voor alle medewerkers. 
Onlangs woonden alle 300 
medewerkers in het AZ-stadi-
on een studiedag bij met als 
thema kindermishandeling. 
Smid: „Dit jubileum willen we 
vieren op een manier die past 

bij de ISOB. Sinds de vorming 
van de ISOB 20 jaar geleden 
is er veel bereikt. Er zijn volop 
ambities om het rijke onder-
wijsaanbod van onze scholen 
op peil te houden en waar mo-
gelijk te versterken.’’  

Koepel 
ISOB (Intergemeentelijke 
Stichting Openbaar Basison-
derwijs) begon in 2000 als 
bestuur van de scholen voor 
openbaar onderwijs in vijf ge-
meenten in Noord- en Midden 
Kennemerland en is inmid-
dels een koepel van negentien 
openbare scholen die staan 
voor kwalitatief goed onder-
wijs met als motto ‘Samen 
Sterk in Leren’. ISOB telt 300 
medewerkers en 2800 leerlin-
gen. Een masterclass over pedagogische tact door Marcel van Herpen, voor ISOB-medewerkers (foto: ISOB)

Castricum - Scholenbestuur ISOB bestaat in 2020 20 jaar. De scho-
lenkoepel van onder meer de openbare basisscholen Juliana van 
Stolberg, De Klimop/ Sokkerwei, De Montessorischool en De Rem-
brandt in Akersloot heeft meerdere activiteiten in petto, voor zo-
wel medewerkers als ouders en leerlingen. 
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Sfeervolle kerstshow bij Bloembinderij-
Tuincentrum Nelis Baltus
Egmond-Binnen - Bij Bloembin-
derij-Tuincentrum Nelis Baltus 
wordt dit jaar weer �ink uitgepakt 
met de kerstshow. In de ruim vier-
honderd vierkante meter winkel 
wordt een uitgebreide collectie 
van kerstdecoraties, kerstobjec-
ten en exclusieve kerstarrange-
menten getoond. Deze creaties 
komen uit de eigen binderij en 
zijn gemaakt met vakmanschap. 
Uiteraard zijn ook kerstbomen 
voorradig, in alle soorten en ma-
ten. Kom langs en geniet in war-
me kerstsferen. 
In de maand december worden 
diverse kerstworkshops gegeven. 
Informatie in de winkel of op de 
website: https://nelisbaltus.nl/
workshop/
Zondag 1 december van 12.00 
tot 17.00 uur opent Bloembin-
derij-Tuincentrum Nelis Baltus 
haar deuren voor iedereen die 

in de kerststemming wil komen, 
onder het genot van een glaas-
je gluhwein. Bloembinderij-Tuin-

centrum Nelis Baltus bevindt zich 
aan de Herenweg 25 te Egmond-
Binnen. (Foto: aangeleverd)

Gemeenteraad beslist: toch nieuw 
zwembad voor Castricum
Castricum - De raad in Castricum 
koos donderdag met een nip-
te meerderheid voor een nieuw 
zwembad in de gemeente. Met 
dertien stemmen voor en twaalf 
tegen is na acht jaar debatteren 
de kogel door de kerk.

Voorstemmers waren CKenG, 
PvdA, SP, De Vrije Lijst, D66, 
GroenLinks en fractie Leo van 
Schoonhoven. VVD, CDA, GDB 
en Forza stemden tegen. CDA en 
VVD probeerden via een amende-
ment de focus op de andere loca-
tie te leggen. Dat mislukte. 

CKenG: ‘Juiste moment’
Fractievoorzitter Roel Beems 
(CKenG) is ‘heel blij en trots’. ,,Dit 
is een dossier waar mijn partij 
zich continu hard voor heeft ge-
maakt. Honderd maanden werk, 
dat is een magisch getal. Ik vond 
de vertraging jammer. Eerder dit 
jaar heb ik als een soort Houdini 
nog twaalf moties ingediend. Dat 

was nodig.” 
Beems wist te voorkomen dat 
het idee voor een nieuw zwem-
bad werd weggestemd en kwam 
met een herberekening. ,,Het zou 
borstklopperij zijn als ik zeg dat 
ik daarmee een sleutelrol heb 
gespeeld in dit dossier, maar wij 
zijn altijd consistent geweest. Na 
de herberekening bleek dat de 
verschillen zo klein zijn, dat het 
duurzamer is om een nieuw bad 
te bouwen.” Volgens Beems is dit 
het moment voor de bouw van 
een nieuw zwembad. ,,Castricum 
staat er �nancieel goed voor. Als 
alles meezit, kan de bouw in 2021 
van start.”

VVD: ‘Moeite met hoge bijdra-
ge’
Rob Dekker (VVD) stemde met 
zijn partij tegen, maar hij baalt 
niet. ,,We zijn niet tegen een 
nieuw zwembad an sich, maar 
hebben moeite met de bijdrage. 
Een investering van 12,5 miljoen 

euro en een jaarlijkse bijdrage 
van 850.000 euro. Dat is bijna een 
half miljoen meer dan we jaren 
geleden hebben afgesproken.”

,,Onze angst is dat we niet weten 
wat er nog komt. We halen miljoe-
nen uit onze reserves. Dat kan be-
tekenen dat we tegenslag in de 
toekomst moeilijker kunnen op-
vangen. De berekeningen zijn ge-
daan op basis van gunstige be-
zoekerscijfers, maar dat moeten 
we nog zien. Straks gaat ieder-
een de rekening betalen, behal-
ve het zwembad want dat is al mi-
nimaal begroot. Maar ook de VVD 
wil graag grote dossiers afsluiten. 
Ik feliciteer iedereen die blij is met 
deze stap.”

De plannen voor het nieuwe 
zwembad worden in 2020 con-
creet gemaakt. 
De bouw start, als alles volgens 
plan verloopt, in 2021. (Mardou 
van Kuilenburg)

Castricummers inspireren elkaar 
vanaf de zeepkist
Castricum - Zondag 24 novem-
ber werd inspirerend afgesloten 
met een zeepkist-middag in cul-
tureel centrum De Bakkerij. In-
woners van de gemeenten Cas-
tricum en Uitgeest waren door 
GroenLinks uitgenodigd om on-
geacht politieke voorkeur op de 
spreekstoel te klimmen. Ze vertel-
den elkaar over mooie initiatieven 
en over dat wat beter zou kunnen 
in onze samenleving. 

Hanneke Klink trapte af met een 
gepassioneerd verslag van haar 
tomeloze inzet voor het Bonhoef-
fer College waar ze onder de noe-
mer ‘Studiekop’ met andere oud 
docenten aan maar liefst 70 kin-
deren huiswerkbegeleiding biedt. 
Verder hield �lmmaakster Pauline 
van Vliet een vurig betoog over 
het gebrek aan sociale woning-

bouw en over het niet moeten 
willen van dure, exclusieve scho-
len voor expats. Er werd gespro-
ken over vrijwilligerswerk bij de 
brandweer, het zo duurzaam mo-
gelijk runnen van een B&B kook-
studio en Oeigoerse vluchteling 
Arup Abdurahman, die de jeugd 
traint bij FC Castricum. Er werden 
gedichten voorgedragen, Lucas 
Winnips vertelde over de eerste 
stappen van Extinction Rebellion 
in Castricum, Peter Mol vertelde 
over de teruggang van insecten 
en Kaspar Melis verhaalde over de 
moeizame pogingen om in Castri-
cum een plekje voor tiny houses 
te creëren. Hannie Lutke Schip-
holt, fractievoorzitter van Groen-
Links Castricum, sloot de mid-
dag af met een dankwoord aan 
alle aanwezigen en onderstreep-
te het belang van samenkomen, 

ontmoeten en elkaar horen. (Fo-
to: Susanne van Reenen)

Presentatie plan omgeving Corso 
bioscoop in de gemeenteraad
Castricum - Floresteijn Vastgoed-
advies heeft een plan gemaakt 
voor het herontwikkelen van het 
gebied aan de Dorpsstraat rond de 
Corso Bioscoop en het pand waar-
in voorheen ABN Amro was geves-
tigd. Op 28 november wordt de ge-
meenteraad geïnformeerd over 
het plan. De presentatie wordt ge-
geven in de raadszaal, vanaf 19.30 
uur en is voor iedereen toeganke-
lijk.
Het gaat om een informatieve ses-
sie over de plannen, waarin ook 
herbouw van de Corso Bioscoop 

is opgenomen. Het college was al 
eerder op de hoogte gebracht van 
de plannen en nu is het zo ver dat 
de initiatiefnemer ze presenteert 
aan de gemeenteraad. De plan-
nen zijn nog niet allemaal getoetst 
aan de eisen die gelden in het cen-
trumgebied, inclusief parkeren en 
woningbouw (én sociale woning-
bouw). Een besluit door college of 
raad is daarom nu niet aan de orde. 
Het college stelt zich neutraal op 
ten opzichte van het plan maar is 
blij met initiatief voor ontwikkeling. 
Wethouder Paul Slettenhaar: ‘Wij 

vinden een �lmtheater een belang-
rijke voorziening in onze gemeen-
te, zowel voor inwoners als bezoe-
kers. Zo houden we Castricum le-
vendig en aantrekkelijk. Ik ben blij 
dat er nu een ontwikkelaar met een 
breed plan komt. Voor ons is het be-
langrijk dat in nieuwe plannen ook 
parkeren, woningen en eventuele 
winkels (kunnen) worden opgeno-
men. We zijn vooral ook nieuwsgie-
rig naar de reacties van onze inwo-
ners en hopen dan ook dat omwo-
nenden en andere belangstellen-
den komen meeluisteren.’ 

Luchtvaartsector en regio nemen 
maatregelen voor hinderbeperking
Regio - In de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) hebben regiona-
le bestuurders, omwonenden en 
de luchtvaartsector vrijdag 22 
november met elkaar afspraken 
gemaakt over het uitvoeren van 
twee concrete hinderbeperken-
de maatregelen. 
Aan de zuidkant van de luchtha-
ven wordt er tussen Rijsenhout 
en Leimuiden de�nitief via een 
vaste bocht gevlogen zodat min-
der verkeer Leimuiden raakt (ge-
meente Kaag en Braassem). Aan 
de noordkant van de luchthaven 
komt er een vaste naderingsrou-
te in de nacht naar de Zwanen-
burgbaan zodat er minder ver-
keer uitwaaiert over de regio. De-

ze maatregelen leiden tot zo’n 
600 à 700 minder ernstig gehin-
derden. 
De Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL) realiseert aan de 
noordkant een verbetering voor 
de omgeving met een vaste rou-
te voor de nachtnadering van de 
Zwanenburgbaan. 
De Zwanenburgbaan wordt ’s 
nachts ingezet wanneer de Pol-
derbaan niet beschikbaar is. Ge-
middeld gaat het om 500 landin-
gen per jaar. De regio IJmond-
Alkmaar had voor deze landin-
gen een voorstel ingediend voor 
een vaste naderingsroute. De nu 
door LVNL gepresenteerde vas-
te route zorgt voor minder sprei-

ding van het luchtverkeer over 
het gebied richting de Zwanen-
burgbaan en daarmee voor min-
der hinder. De nieuwe nachtna-
dering van de Zwanenburgbaan 
kan vanaf de zomer van 2020 toe-
gepast worden. 
De vernieuwde aanpak leidt tot 
minder hinder in de nacht. Niet 
alleen Beverwijk heeft voordeel 
daarvan, ook de kern Castricum, 
Uitgeest en Heemskerk. Voor 
Castricum-Noord en Limmen be-
tekent het geen verlichting: het 
verkeer blijft in dit voorstel, net 
als in de situatie waarin de Pol-
derbaan in gebruik is, in de nacht 
over het gebied vliegen. (Foto: 
aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Concerto/Enigma Variations

 Raymonda Act III - The Royal Ballet
donderdag 20.00 uur  vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Penoza
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 18.45 uur  woensdag 20.00 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet 2

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Mi Vida
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Sorry We Missed You
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 16.00 uur  zondag 11.00 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Judy
zaterdag 16.00 uur  woensdag 13.30 uur

The Addams Family (NL) 
vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
Frozen 2 (NL) 2D

woensdag 13.30 uur
Frozen 2 (NL) 3D

zaterdag 13.00 uur  zondag 11.00 uur
Buurman & Buurman - 

Experimenteren er op los
zaterdag 14.30 uur

zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur
Waar is het grote boek 

van Sinterklaas

Programma 28 november t/m 4 december

Penoza: The Final Chapter
De Zwarte Weduwe is niet dood... 
Drugskoningin Carmen van Walra-
ven zit ondergedoken in Canada 
en leidt daar een anoniem leven. 
Ze houdt zich overal buiten, totdat 
er op een avond een collega las-
tiggevallen wordt en Carmen niet 
anders kan dan haar te hulp schie-
ten. Uit zelfverdediging vermoordt 
ze de dader, wordt opgepakt en 
uitgeleverd aan Nederland. Ter-

wijl haar kinderen in shock zijn 
dat hun moeder nog leeft, zijn er 
ook wat mensen die nog een reke-
ning met Carmen hebben open-
staan. Iedereen wordt weer mee-
gesleurd in een emotionele roller-
coaster waarbij de problemen zich 
in rap tempo opstapelen. Carmen 
zal nu de�nitief moeten afrekenen 
met haar verleden om haar familie 
te redden.

Dit gecombineerde programma 
onderstreept de veelzijdigheid 
van The Royal Ballet. Petipia’s Ray-
monda (derde akte) is een klas-
siek Russisch balletstuk dat is sa-
mengevat in één akte, en toont 
sprankelende en precieze tech-
niek. 
De Enigmavariaties van Frede-
rick Ashton, die het culturele erf-
goed vormen van het balletge-
zelschap, zijn daarentegen in elk 

Concerto/Enigma Variations Ray-
monda Act III - The Royal Ballet

opzicht Brits van karakter: van de 
partituur van Edward Elgar, de 
ontwerpen van Julia Ttrevelyan 
Oman tot aan de kenmerkende 
stijl van Ashton zelf. 
Concerto, MacMillans fusie van 
klassieke techniek met een eigen-
tijdse inslag, rondt het program-
ma af. Daarmee krijgt het publiek 
een totaalbeeld van de indruk-
wekkende breedte van het erf-
goed van The Royal Ballet.

Castricum neemt afstand van 
persbericht Regioforum
Castricum - Gemeente Castricum 
kan zich niet vinden in het pers-
bericht van de Omgevingsraad 
Schiphol: Luchtvaartsector en re-
gio nemen maatregelen voor hin-
derbeperking. Wethouder Paul 
Slettenhaar: ‘Wat ons betreft wor-
den hier de gemaakte afspraken 
niet goed weergegeven. Onze re-
giovertegenwoordiger, wethou-
der Dinjens uit Velsen, heeft tij-
dens de vergadering duidelijk uit-
gesproken dat niet alleen de be-
rekende hinderreductie voor Lim-

men en Castricum - Noord een 
norm is, maar juist ook de percep-
tie van de hinderreductie. De be-
leving van onze inwoners is voor 
ons belangrijker dan de bereke-
ning uit de computer.’
Volgens de Castricumse wethou-
der is de afspraak dat hier ook in-
vulling aan wordt gegeven door 
overlast monitoring. Daarnaast 
moet er meer aan participatie 
worden gedaan. De resultaten 
moeten worden gedeeld met het 
ministerie. Het zou dan ook niet 

om een pilot moeten gaan om 
hinderbeleving te meten, maar 
gewoon staand beleid, volgens 
wethouder Slettenhaar. 

,,Hier is duidelijk in de communi-
catie van de ORS iets mis gegaan. 
Wij vertrouwen erop de kersver-
se interim voorzitter van de ORS 
Pieter van Geel het misverstand 
wegneemt en dat de zorgen van 
Castricum volledig worden mee-
genomen in het vervolgproces”, 
aldus de wethouder.





08 27 november 2019

Ernstige bezwaren tegen bouwplan Dorpsstraat

De bewoners dragen een aan-
tal argumenten aan om zich te-
gen de uitvoering van het bouw-
project te keren. Een van de be-
langrijkste bezwaren betreft het 
feit dat de nieuwe bioscoop op 
zeer geringe afstand van de be-
staande woningen zal komen te 
staan. Voor de bewoners aan het 
ho�e aan de Korte Cieweg  bete-
kent dit dat ze straks uitkijken op 
een blinde muur van tien tot der-
tien meter hoog en bijna 35 me-
ter lang. ,,Vanuit onze huizen en 

appartementen zien we straks al-
leen maar muren’’, reageren ze. 
Het appartementengebouw  van 
negen meter hoog betekent ver-
lies van veel privacy en licht voor 
de bewoners van de Torenstraat 
en de Korte Cieweg. Het plan is 
ook in strijd met het huidige be-
stemmingsplan, dat in een lage-
re maximum bouwhoogte voor-
ziet. Grote delen van het ho�e en 
van de huizen en appartementen 
zullen volgens de bewoners in de 
toekomst nauwelijks nog zonlicht 

krijgen.,,Een hele nare variant op 
de Berlijnse muur’’, schrijven de 
bewoners in hun bezwaren. Ook 
wordt gevreesd voor geluidsover-
last van de nieuwe bioscoop. Men 
wijst in dit verband naar een pro-
ject in Almere, waar omwonen-
den ook klagen over het geluid 
dat voortdurend door de muren 
heen klinkt van de daar door Rem 
Koolhaas gebouwde bioscoop.

Het aantasten van het leefcom-
fort en de verwachte waardever-
mindering van de woningen zijn 
voor omwonenden aanleiding 
geweest om deze week van zich 
te laten horen tijdens het raads-
spreekuur. Ook vreest men voor 
de veiligheid in het verkeer. Het 
nieuw aan te leggen �etspad is 
volgens hen niet verkeersveilig 
en zal overlast veroorzaken. Daar-
naast wordt het hele project vol-

gens de bewoners rooskleuri-
ger gepresenteerd dan het in fei-
te is. Men wijst erop dat in het ge-
tekende ontwerp groenstroken 
zichtbaar zijn op plaatsen die niet 
tot het plangebied behoren, maar 
eigendom zijn van huidige bewo-

ners aan de Korte Cieweg en waar 
bestrating ligt. Hierdoor wordt 
naar mening van de bezwaarma-
kers ten onrechte de indruk ge-
wekt dat er meer groen in de wijk 
komt. Ook staan er volgens hen 
bomen op de tekening op plaat-

sen waar die niet zouden kunnen 
komen. 
Al met al een hele reeks aan be-
zwaren, op basis waarvan de be-
woners het liefst zouden zien dat 
het huidige plan wordt afgebla-
zen. (Foto’s: aangeleverd)

Castricum - De plannen voor herinrichting van de Dorpsstraat 
vallen niet in goede aarde bij een groep omwonenden. Het plan 
voorziet in de bouw van een nieuwe bioscoop en  appartemen-
ten waar nu de praktijk van de huisartsen is. Daardoor krijgt het 
bouwblok aan de Dorpsstraat vanaf de Torenstraat in westelijke 
richting een heel nieuw uiterlijk. Bewoners van de Torenstraat, 
Dorpsstraat en Korte Cieweg laten nu van zich horen, ze vrezen 
ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat door de massa-
le nieuwbouw.

Veilogheid verhogen door het aanleggen van een ‘knip’
Verbeteringen gewenst in de Dorpsstraat

Drie gebruikers en belangenver-
dedigers van een veilige en aan-
trekkelijke Dorpsstraat, als onder-
deel van het centrum, hebben de 
handen ineengeslagen en de ge-
meenteraad en college van bur-
gemeester en wethouders een 
soort ‘brandbrief’ geschreven 
met hun bevindingen en zorgen. 
Dat onder de noemer ‘Prettig �et-
sen en wandelen in de Dorps-
straat’. De drie vertegenwoordi-
gers zijn Alex van der Leest na-
mens de Fietsersbond Castricum, 
Wim Perlee als Stakeholder her-
inrichting Dorpsstraat en Henk 
Ruijter als programmaleider van 
het project ‘Versterking Winkel- 
en Verblijfsgebieden Castricum’. 
Hun streven is een Dorpsstraat 
en omgeving te creëren waar je 
onbezorgd kunt uitgaan, wonen, 
winkelen, verblijven en �etsen.

Zorgpunten
In de ’brandbrief’ komen deze 
duidelijk naar voren, zoals veel 
te veel motorvoertuigen die ook 
nog eens bijna allemaal veel te 
hard rijden in de als ‘�etsstraat’ 
ingerichte Dorpsstraat. Op de 
piekuren wordt deze zelfs verge-
leken met de A9, wat misschien 
iets overdreven is, maar de N203 
lijkt het soms wel, terwijl het een 
30 km/h-zone is. 
Alex: ,,Het is een hoofd�etsroute, 
daarom is het logisch dat het een 
�etsstraat is. Zo’n straat is tevens 
voorrangsweg, ongewoon in een 
30 km/h-zone en lekker doorrij-
den voor de automobilisten. In 
een landelijk onderzoek kwam de 
Dorpsstraat verreweg als slecht-

ste uit de bus. Oorzaak: te druk 
autoverkeer. Advies: maak het 
autoluw.” 
,,Toen de Raad in 2007 besloot 
tot het opnieuw inrichten van de 
straat, werd afgesproken dat het 
een uitstraling moest krijgen van 
een winkel- en verblijfsgebied, 
gezellig, mooi en bovendien vei-
liger. Het zou een 30 km/h-zo-
ne worden en een straat, verbo-
den voor vrachtwagens, hooguit 
bestemmingsverkeer”, volgens 
Wim. 
In de praktijk is het echter ook 
een doorgaande straat (sluip-
route) geworden met te veel ge-
motoriseerd verkeer, waaronder 
vrachtwagens. Verkeer dat thuis-
hoort op de ontsluitingsroute, 
Stationsweg, Ruiterweg en ver-
der.
Het gevolg is dat door de Dorps-
straat meer motorvoertuigen rij-
den dan over de ontsluitingsrou-
te, met uitzondering van de vrij-
dag, want dat is de marktdag.

Voorstellen
De drie heren stellen voor om 
het weren van doorgaand ver-
keer in de praktijk te brengen, 
door een ‘knip’ in de Dorpsstraat, 
tussen de Torenstraat en de Ver-
legde Overtoom, waardoor de 
Dorpsstraat een onlogische rou-
te wordt voor doorgaand ver-
keer. De heren zien niets in snel-
heid remmende maatregelen zo-
als drempels en wegversmallin-
gen. Wel in het autoluw maken 
van de ‘�etsstraat’. Het deel vanaf 
de Verlegde Overtoom tot aan de 
Torenstraat wordt dan uitsluitend 

voetgangers en �etsgebied. ,,Ui-
teraard moet daarbij de Verleg-
de Overtoom en verder, ook niet 
meer bereikbaar zijn voor sluip-
verkeer. Onze voorstellen kun-
nen eerst in de vorm van een pi-
lot worden getest. Laten we het 
gewoon eens uitproberen”, aldus 
Henk Ruijter. 

Wim: ,,Bij het slagen van de pi-
lot zou het deel tussen de Toren-
straat tot aan Verlegde Overtoom 
een gelijkvloerse bestrating moe-
ten krijgen, waardoor het duide-
lijk een voetgangers-�etsgebied 
wordt, ingericht met sfeervers-
terkend meubilair en verlichting.” 
Alex vult daarbij aan: ,,De rest van 

de Dorpsstraat blijft natuurlijk 
gewoon �etsstraat.”

Afsluitend
Henk, Wim en Alex hopen op bij-
val van hun voorstellen en uiter-
aard een serieuze benadering 
door de gemeenteraad en col-
lege van burgemeester en wet-

houders. Wilt u de volledige noti-
tie ‘Prettig �etsen en wandelen in 
de Dorpsstraat’ ontvangen, stuur 
dan een mail aan Wim. ,,Boven-
dien zijn wij zeer benieuwd wat 
u ervan vindt”, sluit Wim af. Re-
acties kunt u mailen naar wim-
perlee@ziggo.nl. (tekst/foto: Aart 
Tóth)

Castricum – Het zijn niet de minste die zich ernstig zorgen maken 
over de negatieve ontwikkelingen in de Dorpsstraat als uitgaans-, 
woon-, winkel- en �etsgebied. Bij de toenmalige herinrichting in 
2010 werd ervan uit gegaan dat doorgaand gemotoriseerd ver-
keer de Dorpsstraat zou gaan mijden vanwege snelheidsbeper-
king (30 km/h-zone) en de inrichting als ‘�etsstraat’ en de reali-
satie van een ontsluitingsroute (Stationsweg, Mient en verder), 
als onderdeel van de hoofdroute in Castricum. Niets was echter 
minder waar. Uit tellingen blijkt dat het autoverkeer zelfs toenam 
vergeleken met de situatie voor de herinrichting. Uit diezelfde 
metingen blijkt dat de overschrijding van de maximumsnelheid 
meer regel dan uitzondering is.

De daad bij het woord, van links naar rechts Wim Perlee, Henk Ruijter en Alex van der Leest, afsluiten en meer veiligheid!
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Akersloot - Het eten van min-
stens één portie vis per week 
zorgt voor een lager risico op de 
ziekte van Alzheimer en demen-
tie-gerelateerde aandoeningen. 
Dat blijkt uit internationaal on-
derzoek aan het Rush Universi-
ty Medical Center in Chicago. De 
onderzoeksresultaten zijn gepu-
bliceerd in het wetenschappe-
lijke tijdschrift ‘Journal of Ameri-
can Medical Association’. Voor de 
studie werden ouderen uit Chica-
go en omgeving sinds 1997 ge-
volgd. Hun eetgewoonten en an-
dere leefstijlfactoren werden  in 
kaart gebracht. In het brein van 
ouderen die minstens éénmaal 
per week vis aten, tro� en de on-
derzoekers minder markers van 
dementie en de ziekte van Alzhei-
mer aan dan bij de groep die daar 
onder zat. 
„Dit is de eerste studie waarin we 
daadwerkelijk de hersenen van 
proefpersonen hebben kunnen 

onderzoeken op aanwezigheid 
van markers van dementie en 
ziekte van Alzheimer. Dat geeft 
een objectieve kijk op de associ-
atie met visconsumptie”, volgens 
onderzoeker mevrouw van de 
Rest van de Wageningen Univer-
siteit, die meewerkte aan de stu-
die. 
,,In de richtlijnen van de Gezond-
heidsraad staat: Eet minimaal één 
portie vis per week, liefst vette 
vis”, zo zegt Koen Dil van vishan-
del Dilvis te Akersloot. Deze richt-
lijn is met name gebaseerd op het 
gunstige e� ect van vis op hart- en 
vaatziekten, maar blijkt nu moge-
lijk ook een goede raad voor de 
hersenen. „Uit onderzoek blijkt 
dat de helft van de Nederlandse 
bevolking slechts tweemaal per 
maand een portie vis eet, dus er 
valt nog veel winst te behalen.  
Eet dus vooral lekker een vet vis-
je, zoals zalm, makreel of paling!” 
(Foto: aangeleverd)

Koen Dil van Dilvis:
‘Vis eten verlaagt risico 
op ziekte van Alzheimer’

Castricum - De poelier op de 
Dorpsstraat is in augustus over-
genomen door Danny Woltman 
en gaat nu ook verder onder de 
naam ‘Woltman Poelier’.

Het assortiment is aangepast. Er 
zijn meer verse eigengemaakte 
kant-en-klaar maaltijden. De hap-
jes zijn gebleven, maar wel uitge-
breid met meer soorten. De kip-
penpoten, vleugeltjes en borrel-
hapjes zijn er nu in de smaken 
zoet of pikant. De gegrilde kip is 
altijd een aanrader en is warm te 
bestellen. Zelfgemaakte kippen-
soep is ook verkrijgbaar.

Danny kruidt zelf de producten 
en gebruikt hier veel minder zout 
bij. De hapjespan is gebleven, 
maar nu met vleugeltjes, balletjes 

en saté. Een echte aanrader voor 
een gezellige avond bijvoorbeeld 
met Sinterklaas of een verjaardag. 
Een kleinere variant is de borrel-
schaal, die u zelf even in de oven 
kunt opwarmen.

Voor de Kerst is er een grote keu-
ze uit wild maar ook rollades of 
kant-en-klaar gerechten. In de 
winkel liggen de bestelkaarten 
klaar voor de feestdagen. Dan-
ny geeft altijd goed advies over 
de bereiding van de produc-
ten en geeft tips aan zijn klan-
ten. De klanten zijn erg tevreden 
over Danny en zijn producten. De 
openingstijden worden voor de 
feestdagen aangepast. Kijk voor 
het hele assortiment en de ope-
ningstijden op www.woltman-
poelier.nl. (Foto: aangeleverd)

Woltman Poelier klaar 
voor de feestdagen

CKenG gaat op bezoek 
bij Het Klaverland
Castricum - Vrijdag gaat CKenG 
op werkbezoek bij woonvoorzie-
ning Het Klaverland. Voor dit be-
zoek is er een korte algemene 
vergadering. Iedereen, lid of geen 
lid van de partij is van harte wel-
kom, zowel op de vergadering 
als bij het bezoek aan Het Klaver-
land.
De vergadering start om 19.15 
uur in het gemeentehuis. Ingang 
aan de C.F. Smeetslaan.
Na een kort algemeen overleg 
in het gemeentehuis gaat ieder-
een te voet naar Het Klaverland 
voor een werkbezoek. Het Klaver-
land is gelegen aan de Alkmaar-
derstraatweg in Castricum. Het 
Klaverland is een kleinschalige 
woonlocatie voor bewoners met 
een beperking.

CKenG wil graag in gesprek gaan 
met bewoners en leidinggeven-
den om te bekijken wat de ge-
meente voor hen kan betekenen. 
Medewerk(st)ers van Het Kla-
verland verzorgen een korte in-
leiding over de inhoud van hun 
werkzaamheden en waar men te-
genaan loopt.
Frank Sluiter, die woont in Het Kla-
verland, is lichamelijk beperkt en 
prominent lid van CKenG. Frank 
neemt vrijdag iedereen mee in 
zijn dagelijkse leven. Frank is een 
begenadigd verteller die zijn ei-
gen situatie erkent, en voor zover 
mogelijk alles uit het leven haalt. 
Ondanks zijn beperking is Frank 
een levensgenieter en een rasop-
timist. Frank ontvangt alle aanwe-
zigen in zijn eigen huiskamer.

Piet Post Wonen 
weg uit Castricum
Castricum - Sinds 1986 is Piet 
Post gevestigd aan de Dorps-
straat in Castricum. In het pand 
met de kogel, waar voorheen 
Blokker gevestigd was. Met in-
gang van zaterdag 30 november 
is Piet Post in Castricum gesloten. 
Piet Post is onderdeel van het fa-
miliebedrijf Hasker Kroon wat zijn 

hoofdvestiging heeft in Amster-
dam-Noord dat is ook de plek 
waar � liaalhoudster Priscilla Zon-
neveld gaat werken. 
Alle lopende orders worden na-
tuurlijk netjes uitgevoerd. Pris-
cilla is te bereiken via priscilla@
piet-post.nl of 020-6366120. (Fo-
to: aangeleverd)

Black Friday-weekend in 
Winkelcentrum Geesterduin
Castricum- Van vrijdag 29 no-
vember tot en met zondag 1 de-
cember is het ‘Black Friday’ in Win-
kelcentrum Geesterduin. Er zijn 
veel acties tot wel 70 procent kor-
ting, de meeste winkeliers doen 

mee. Er is een � yer verspreid met 
alle acties van de winkeliers er-
op. Een ideale gelegenheid om te 
pro� teren voor de sinterklaas- of 
kerstinkopen.
Zaterdag 30 november bren-

gen Sinterklaas en zijn Pieten 
om 13.00 uur een bezoek aan 
het winkelcentrum. Van 13.45 tot 
16.30 uur kunnen kinderen die 
dag een heus pietendiploma in 
de wacht slepen. Kinderkoor Mu-

cicstar zorgt voor muzikale gezel-
ligheid. 

Zondag 1 december is het koop-
zondag en zijn de winkels van 
12.00 tot 17.00 uur geopend.

Stevig staat hij op de poten terwijl zijn lange geelkleurige wie-
ken trefzeker boven het winkelcentrum zwaaien. Gehelmde man-
nen kijken goedkeurend toe. Het winkelcentrum krijgt de lang-
verwachte facelift. ‘Met excuses voor het ongemak’ is te lezen op 
de riante verwijsborden. Het winkelende publiek, met zijn al dan 
niet volledige boodschappenlijstje, zoekt zijn weg door het laby-
rint van benauwende betimmerde loopgraven.
Het is koud en regenachtig doch vlijtige stoere mannen met on-
misbare kniebeschermers voorzien met veel vakmanschap de 
toegangswegen van een nieuw plaveisel. De glanzende � etsen-
rekken staan uitnodigend doch onopvallend te wachten zij weten 
hun plaats. Speelse elementen gevuld met het geschoonde zand 
liggen klaar om te worden voorzien van jonge bomen en het zo 
broodnodige groen.
Het al nog wel enige tijd duren voor dat de fanfare zal klinken en 
door de attente burgervader het feestelijke lint kan worden ver-
knipt maar laten we ons verheugen op de toekomst.

Dick Groot

LEZERSPOST

Geesterduin

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Inbraak in woning
Limmen - In Limmen is tussen 
vrijdag 22 november en zaterdag 
23 november ingebroken in een 
woning. 
Er moet nog een onderzoek wor-
den gedaan door de Forensische 
Opsporing, maar vermoedelijk 

zijn de daders binnengekomen 
via het platte dak door het dou-
cheraam. 
De eigenaar heeft nog niet al-
les na kunnen gaan, maar de da-
ders zijn duidelijk alleen op geld 
en sieraden uit geweest.M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Column
Woonvisie met te weinig visie
Velsen - De Woonvisie: waar 
wil de gemeente op het ge-
bied van bouwen heen? Daar-
over werd afgelopen donder-
dag gesproken. Weinig in-
woners op de tribune, terwijl 
dit juist een onderwerp is dat 
honderden inwoners posi-
tief of negatief kan raken. De 
visie zit vol keuzevraagstuk-
ken. Gaan we wijken aan de 
randen van de kernen bou-
wen? Kiezen we voor hoog-
bouw? Of gaan we voor dure 
of juist goedkope woningen? 
Dat er daarnaast rekening ge-
houden moet worden met de 
dwingende eisen en wensen 
van de landelijke- en regiona-
le overheid, is een verstorende 
factor. De lange termijn ver-
duurzamingseisen maken het 
niet eenvoudig voor de amb-
telijke en bestuurlijke staf om 
een voor ieder raadslid bevre-
digend voorstel te maken. 

Beheerst
En dat bleek dan ook duide-
lijk. Hoewel er geen sprake 
was van duidelijke negatieve 
houding, werd er in de spee-
ches van de diverse partijen 
hier en daar toch aangegeven 
dat ’ambitie en visie’ gemist 
werd. Een aantal woordvoer-
ders vond het ‘een grabbelton 
met mogelijkheden’ waarbij 
‘voor elk wat wils’ de boven-
toon voerde. Leo van Schoon-
hoven (fractie Van Schoon-
hoven/Burgerforum) zag dat 
anders. Hij had het over ‘be-
heerst uitbreiden’. Reden voor 
die typering is zijn observatie 
dat de onder- en bovengrens 
een ‘heel redelijk en haalbaar 
aantal te bouwen woningen’ 
was. Daarvan zou 30 procent 
uit sociale huur- en koopwo-

ningen moeten bestaan. Niet 
onlogisch, omdat zijn woon-
plaats Limmen ruimte biedt 
aan vrijwel uitsluitend wo-
ningen in de hogere en zelfs 
hoogste prijsklasse. Daar zijn 
er nu wel genoeg van. 

Gewenst
In die prijsklasse kun je ove-
rigens zo veel bouwen als je 
wilt: er is altijd wel een Am-
sterdammer voor te vinden 
die het gevraagde bedrag kan 
betalen. Voorbeelden genoeg. 
Van Schoonhoven is geen 
voorstander van bouwen aan 
de randen. ‘Bouwen aan een 
rand betekent alleen maar 
dat de grens van de kern op-
schuift’. Door meerdere partij-
en werd aangegeven dat de 
gemeente zelf ook initiatieven 
kan ontplooien met de gron-
den die in gemeentelijk be-
zit zijn. Bijvoorbeeld de loca-
ties onder het huidige zwem-
bad in Castricum en het ou-
de zwembad in Limmen. Het 
lijkt erop dat de gemeente het 
initiatief liever aan project-
ontwikkelaars overlaat. Dus 
op dat gebied zal er nog wel 
een amendement komen om 
de gemeente aan te zetten 
tot actief gedrag.  Over enke-
le weken weten we het: is ‘be-
heerst uitbreiden’ de gedra-
gen richting of krijgen de par-
tijen die eigenlijk oproepen 
tot ‘ongebreideld bouwen’ 
hun zin? Waarschijnlijk krijgen 
de wat gematigden, die de 
gemeente niet als een woon-
wijk van Amsterdam zien, ge-
lijk. Of de inwoners die nu aan 
de randen wonen voorlopig 
weer vijf jaar hun uitzicht hou-
den: we gaan het meemaken. 
(tekst/foto Aart Tóth)
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Bert van den Tempel is oorlogsveteraan in hart en nieren
,,Je weet dat je anderen doodt, maar voelt je niet betrokken.”

Castricum - Hij stond tijdens zijn 
verblijf in Nederlands-Indië op 
een bepaald moment oog in oog 
met de vijand. Het was ‘hij of ik’. 
Door een onverwachte wending 
bleef hij in leven. Bert van den 
Tempel, oud-oorlogsveteraan, 
heeft de beelden nog op het net-
vlies staan.
Van den Tempel is inmiddels 
hoogbejaard (94), alhoewel je dit 
niet aan hem ziet. Hij is modern 
casual gekleed, beweegt zich 
nog gemakkelijk, is welbespraakt 
en scherp van geest. Het horen 
is wat minder. Dit heeft te ma-
ken met gehoorschade, opgelo-
pen tijdens het opblazen van een 
brug toen hij in Nederlands-Indië 

diende. Hij is goed op de hoog-
te van het actuele nieuws en wil 
worden aangesproken met ‘Bert’.

Echte soldaten
Bert werd geboren in Batavia. Zijn 
vader was er leraar op een school 
voor Europees onderwijs. In 1937, 
hij was toen twaalf jaar, verhuisde 
het gezin naar Nederland. Het be-
trok een woning in Driebergen. 
Tijdens de mobilisatie bezocht 
Bert het lyceum. In die tijd las hij 
over de opkomst van Hitler en Ja-
pan. 
Hij herinnert zich nog heel goed 
dat de Duitsers in 1940 binnen-
trokken. ,,Ik was onder de indruk 
van hen. Dit waren ‘echte’ solda-
ten en ik wist zeker dat we hier 
nooit meer vanaf zouden komen. 
De moed zakte mij letterlijk in de 
schoenen. Het was kort na het 

bombardement op Rotterdam. 
Utrecht dreigde hetzelfde lot te 
ondergaan. Uiteindelijk werd dit 

voorkomen omdat Nederland ca-
pituleerde”, vertelt Bert.

Nederlands-Indië
In 1945, hij was toen twintig, be-
sloot Bert als oorlogsvrijwilliger 
in dienst te gaan. ,,De Engelsen 
en Amerikanen zochten soldaten 
om deze in te zetten in de oorlog 
tegen Japan. Ik volde mijn mili-
taire opleiding in Engeland. Om-
dat Japan na de atoombom capi-
tuleerde werd ik uiteindelijk, als 
dienstplichtige van de lichting 
1925, uitgezonden naar Neder-
lands-Indië. Dit land was destijds 
onderdeel van Nederland, maar 
het streefde naar soevereiniteit. 
Ik diende er van 1945 tot 1950 
als sergeant van een ondersteu-
ningscompagnie van ‘Het Vierde 
Infanterie Bataljon Prinses Irene’. 
Onze ondersteuningscompag-
nie vuurde mortiergranaten op 
de vijand af. Er zullen hierbij heel 
wat doden zijn gevallen. Je weet 
dat je anderen doodt, maar voelt 
je hier niet bij betrokken omdat je 
puur rationeel opereert.”
Als Bert vertelt, doet hij dit met 
veel overtuiging. De beleving van 
toen is nog duidelijk zichtbaar 
aan de uitdrukking in z’n ogen. Hij 
herinnert zich nog heel goed de 
eerste politionele actie in Sema-
rang. „Het doel was gebieden te 
bezetten. Bij de actie vielen veel 
doden door mortiervuur. Ook een 
luitenant van onze compagnie 
kwam om door granaatscherven. 
Aanvankelijk dacht men dat hij 
door ‘eigen vuur’ was geraakt. Ik 
werd door de Bataljonscomman-
dant ter verantwoording geroe-
pen. Men dacht aan een afzwaai-
er van een mortiergranaat. Jaren 
later hoorde ik van een collega 
van de luitenant dat deze door ei-
gen onvoorzichtigheid was om-
gekomen. Hij werd als ‘gesneu-
veld’ geregistreerd. Zo ging dat”, 
aldus Bert.

Bert zegt dat het hem bespaard 
bleef om iemand persoonlijk te 
moeten doden. Eens stond hij 
oog in oog met een soldaat van 
de vijand. Bert: ,,De man had zijn 
pistool op mij gericht. Ik was nog 
bezig m’n automatische wapen in 
gereedheid te brengen. Ik stond 
dus 1-0 achter, totdat ik plot-

seling zag dat de man zichzelf 
doodschoot. Tot op de dag van 
vandaag is mij nog steeds niet 
duidelijk waarom hij dit deed.”
Hij herinnert zich tijdens de twee-
de politionele actie in 1948 een 
bijzonder moment. ,,Het was 
rond Kerstmis toen de gevech-
ten in volle gang waren. ’s Avonds 
keek ik naar een heldere sterren-
hemel, die ik tevoren nog nooit 
zo mooi gezien had. Terwijl het 
vuurgevecht verderop hoorbaar 
was, dacht ik aan de geboorte 
van Christus en hoorde ik op dat 
moment Kerstliederen zingen. 
Het gezang zal er in werkelijk-
heid niet geweest zijn, maar toch 
hoorde ik het. Het contrast kon 
niet groter. Elk jaar rond Kerstmis 
komt dit gevoel weer terug.” Hij 
schiet vol terwijl hij dit zegt.

Lering
Terug uit Nederlands-Indië er-

vaarde Bert een desillusie. ,,Ik mis-
te het land en de mensen daar. Ik 
voelde mij leeg en oud en ik was 
m’n levensvreugde kwijt. M’n late-
re vrouw Rie zorgde ervoor dat ik 
deze weer terug kreeg.” Bert zegt 
dat zijn verblijf in Nederlands-In-
dië hem veel heeft geleerd en dat 
hij hiervan nog steeds de vruch-
ten plukt. Met name de broeder-
schap onderling heeft hij als een 
rijkdom ervaren. Hij onderschrijft 
nog steeds het doel achter de 
missie van toen.

Bert zegt van zichzelf ‘veteraan 
minded’ te zijn. Hij voelt een 
band van broederschap met col-
lega-veteranen. ,,Er zit een ide-
ologie achter mijn veteraan zijn. 
Deze is ‘Si vis pacem para bellum’, 
oftewel ‘Als je vrede wilt, bereidt 
je dan voor op oorlog’. Ik bedoel 
hiermee te zeggen dat wij ook 
vandaag de dag moeten zorgen 

voor een eigen defensie. Dit pro-
beer ik steeds op Veteranendag 
uit te dragen. Ik wil hiermee voor-
komen dat anderen, net zoals ik-
zelf toen, de moed in de schoe-
nen zakt. Om onze vrijheid te be-
houden moeten we bereid zijn 
om een o�er te brengen”

Voor een foto wil Bert een kunst-
werk in z’n handen houden dat 
hij destijds, vlak voor zijn vertrek 
uit Nederlands-Indië, op een Pa-
sar kocht. 

Het is een handgemaakt hou-
ten beeldje van een moeder met 
kind. Hoewel hij destijds pas mid-
den twintig was en nog geen 
vrouw of kinderen had, ontroerde 
dit kunstwerk hem. Het symboli-
seert de gevoelsmens in Bert in 
een periode, die rationeel optre-
den van hem vroeg. (Tekst: Henk 
de Reus)

Op 5 mei volgend jaar viert Nederland dat het 75 jaar terug be-
vrijd werd van de bezetter. Dit wordt in 2019 en 2020 herdacht. 
In de aanloop naar Bevrijdingsdag besteedt deze krant periodiek 
aandacht aan dit thema en laat hierbij inwoners aan het woord.

Een houten kunstwerk symboliseert het gevoel van Bert van den Tempel in een periode die rationeel optreden 
van hem vroeg (foto: Henk de Reus)

1947: Bert van den Tempel (links) samen met z’n één jaar jongere broer 
Jaap als militaire ‘broekies’ op de foto (foto: aangeleverd)

Wat ooit begon vanaf een zolder-
kamer groeide uit tot een grote 
speler in de isolatiebranche. Way-
ne en Wendy, grondleggers van 
Isototaal, verzorgen spouwmuur- 
en vloerisolatie in bijna alle soor-
ten woningen. ,,We zijn vaak in een 
dag al klaar.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Wendy en Wayne
van Isototaal

“Meestal zĳ n we in één dag klaar”

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Wendy en WayneWendy en Wayne

Toevallig kwam Wayne in aanraking met 
isolatietechniek, dat leek hem wel wat. 
,,Via een isolatiebedrijf aan de andere 
kant van het land ben ik een opleiding 
gaan volgen. Uiteindelijk was dat ook 
de stap om voor mezelf te beginnen.”
Hij start als zzp’er en is veel onderweg. 
,,Na de eerste klanten ging het snel. 
Mond-tot-mondreclame is de beste 
reclame die je kunt hebben.” Wendy 

werkt op dat moment 
nog bij een groothan-
del in werkschoenen. 
Ze neemt ook de ad-
ministratie van het 
bedrijf voor haar re-
kening. ,,Onze doch-
ter Jade was net ge-
boren. Ik werkte toen 
op zolder, met de box 
naast me.” Als zoon 
Lee ter wereld komt 
krijgt het duo het zo 
druk dat Wendy haar 
baan opzegt. ,,Vanaf 
dat moment wilde ik 
me volop focussen op 
het gezin en het be-
drijf.”

De zolder is al lange tijd geleden verruild 
voor een kantoor. Isototaal heeft meer-
dere werknemers in dienst en schakelt 
ook zzp’ers in wanneer het druk is. Het 
is hard werken voor Wayne en Wendy. 
,,Dat vinden we niet erg. We weten waar 
we het voor doen. En dat het druk is, be-
tekent ook dat we goede zaken doen”, 
vindt Wayne. De weekenden houdt het 

duo zo veel mogelijk vrij om tijd door 
te brengen met het gezin. Isototaal is 
een van de weinige isolatiebedrijven in 
Noord-Holland en daar plukken ze de 
vruchten van. ,,We regelen spouwmuur- 
en vloerisolatie in bijna alle soorten 
woningen. Ons product is computerge-
stuurd, na afl oop is er vrijwel niks van te 
zien”, legt Wendy uit. Wayne: ,,Het ma-
teriaal waarmee wij werken bestaat uit 
grijze gebonden Neopixels HR++ parels 
die vochtbestendig zijn en dus niet in-
zakken. Vloeren isoleren we met water-
gedragen schuim ( ook wel  genoemd 
Icyene). Door het huis te isoleren krijg je 
meer comfort, kunnen vochtproblemen 
opgelost worden en gaat de energie-
rekening naar beneden.” Wendy: ,,En 
meestal zijn we binnen een dag klaar, 
dus dat is ook prettig.” 

Klantgerichtheid is het belangrijkst 
voor het duo. ,,Wayne weet overal wel 
een oplossing voor te vinden”, schetst 
Wendy. Wat hun werk zo leuk maakt? 
,,Elke dag is anders omdat je bij zoveel 
verschillende mensen komt. Dat maakt 
en houdt het leuk.”

Foto: Marlies Fatels
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Spannende ontknoping recyclingopdracht Bonhoeffercollege

Castricum - De BUCH-gemeen-
ten hebben de landelijke doel-
stelling overgenomen om het 
restafval in 2025 tot 30 kilogram 
per inwoner terug te brengen. 
Om de doelstelling te halen, wil 
men zich gaan richten op herge-
bruik en demontage van goede-
ren die in het grof restafval belan-
den.

Driekwart restafval herbruik-
baar
Uit onderzoek is gebleken dat on-
geveer 75 procent van het rest-
afval kan worden gebruikt voor 
nieuwe producten. De BUCH-ge-
meenten streven naar het reali-
seren van een circulair centrum 
waar faciliteiten voor hergebruik, 
design en demontage samen ko-
men op een centrale locatie. Het 
zal bestaan uit een samenwer-
king tussen de milieustraten, lo-
kale kringloopwinkels, een (cir-
culair) atelier, een demontage-
hal, een bouwkringloop, een re-
paircafé en een gereedschapsbi-
bliotheek.

Ontwerpatelier
De kern van het circulaire cen-
trum milieustraat is een ontwerp-
atelier. Hier worden door jonge-
ren met een afstand tot de ar-
beidsmarkt goederen van de mi-

lieustraat gedemonteerd en ver-
werkt tot hoogwaardige produc-
ten. Het past in de doelstelling 
van de rijksoverheid om in 2030 
een landelijk dekkend netwerk 
van circulaire ambachtscentra te 
hebben.

Opdracht voor scholieren
Enige tijd terug wonnen de 
BUCH-gemeenten een prijsvraag 
van het Ministerie van Rijkswater-
staat. De BUCH-gemeenten zijn 
daarmee pilotgemeenten voor 
een circulair ambachtscentrum. 
Naar aanleiding hiervan verstrek-
te wethouder Paul Slettenhaar, 
namens de BUCH-gemeenten, 
aan het Technasium van het Bon-
hoe�ercollege de opdracht om 
van restafval een product te ont-
werpen dat in serie kan worden 
gemaakt en verkoopbaar is.

Pitchen in gemeentehuis
Afgelopen woensdag mochten 
19 teams van drie of vier leerlin-
gen in de raadszaal hun ontwerp 
in een pitch van één minuut aan 
de man brengen. Hier blijkt niet 
iedereen een geboren verkoper 
te zijn. Daar waar het ene team 
een verhaal vertelt waar het en-
thousiasme vanaf spat is het an-
dere team blij dat de minuut er-
op zit. Het valt ook niet altijd mee 

om aan een ‘lekenpubliek’ van 75 
personen de techniek achter je 
product uit te leggen. Hoe leg je 
bijvoorbeeld uit dat het om een 
‘handgemaakt’ product gaat? 
Guus weet het antwoord: ,,Het is 
handgemaakt omdat het met de 
hand gemaakt is.” Geen speld tus-
sen te krijgen.

Zelfwiegende kinderwagen
Verschillende ideeën passeren de 
revue, zoals een prototype van 
een zelfwiegende kinderwagen, 
gemaakt van tentdoek, hout en 
trampolinemateriaal. Het is be-
dacht door Fabian, Jouri en Je-
roen. ,,Ideaal als je een kind hebt 
dat veel huilt”, vertelt Jouri na-
mens zijn team. Tien tegen één 
dat hij later een voorbeeldige va-
der wordt. De ‘Multo’ poef, het 
krukje (second sit), gemaakt van 
oude �etsbanden, de telefoon-
hoesjes van hout en stof en de 
strand/bos stoel voor ouderen 
trekken ook de aandacht.

‘Generaties samenbrengen’
Quinten, Esmee, Emmely en Bob 
bedachten een zitzak die oude-
ren gezellig samen van restafval 
in elkaar naaien. Jongeren zou-
den de zitzak wel willen kopen. 
Dit zou blijken uit een gehouden 
enquête. ,,We brengen hiermee 
twee generaties bij elkaar”, ver-
telt Quinten. Ze spelen op slimme 
wijze in op het thema eenzaam-
heid bij ouderen.
Na de pitches volgt een markt, 
waarbij alle producten aan de ju-
ry worden getoond en er vragen 
kunnen worden gesteld. Hierna 

gaat de jury in beraad.

Winnende prototype
Na een halfuur maakt wethouder 
Paul Slettenhaar de uitslag be-
kend. Hij looft de getoonde cre-
ativiteit en complimenteert alle 
team met hun ontwerp. De bijzet-
tafel en de plastic vogel in blokjes 
zijn goed voor een derde plaats. 
Plaats twee is voor de zitzak en 
het krukje (second sit).

‘Haalbaar ontwerp’
Verrassende winnaar is het Kuub 
Blokspel voor op de campings 
in de regio, bedacht door Thom, 
Amber en Matt. De jury vindt het 
een haalbaar ontwerp dat op kor-
te termijn gerealiseerd kan wor-
den. Het speelt in op de doel-
groep toeristen. Thom: ,,Cam-
pinggasten doen graag spelle-
tjes en uit onderzoek bleek dat 
het Kuub-spel erg populair is. We 

hebben geprobeerd om dit spel 
geschikt te maken voor alle leef-
tijden. Als materiaal kozen we b-
hout en pallets. Normaal belandt 
dit in de oven en laat het bij ver-
branding gevaarlijke sto�en ach-
ter. Door hergebruik en door het 
een kleurtje te geven ziet het er 
weer leuk uit. Het is ook nog eens 
goed voor het milieu.” Breng hier 
maar eens iets tegenin. (Tekst/fo-
to: Henk de Reus)

Het is een uitdagende opdracht: bedenk hoe je uit de ingrediën-
ten van grof restafval een bruikbaar product maakt dat goed in 
serie kan worden vervaardigd en ook nog eens goed verkoop-
baar is. Leerlingen van het Bonhoe�ercollege namen de uitda-
ging aan en werkten hun idee in nauwelijks tien weken uit. Af-
gelopen woensdag werd in het gemeentehuis bekend gemaakt 
welk idee had gewonnen.

Tom, Amber en Mats hebben zojuist van wethouder Paul Slettenhaar te horen gekregen dat hun idee beloond 
is met een eerste prijs

Herstel voor Isabelle!
Limmen - Isabelle Gokke uit Lim-
men werd in 2013 aangereden, 
hierbij liep zij traumatisch her-
senletsel op. Een lange weg van 
revalideren volgde. Verder uit-
zicht op herstel kwam er toen 
Isabelle hoorde van een behan-
deling in Amerika, maar deze 
wordt niet vergoed.
Er werden bene�etconcerten ge-
organiseerd in Heiloo en Cas-
tricum om de reis naar Amerika 
mogelijk te maken. Eind oktober 
vertrok Isabelle naar Utah: „Op 
28 oktober was het zover, dankzij 
vele donaties en steun, vertrok ik 
samen met mijn man naar Ame-
rika, waar ik mij, bij Cognitive FX, 
zou laten behandelen voor mijn 

hersenletsel. Samen met zes an-
dere Nederlanders en drie Ame-
rikanen, begon ik aan deze week, 
het was een emotionele week, 
vele doelen werden behaald”, al-
dus Isabelle. 
„Het was hard werken, wat een 
topteam staat er voor je klaar. 
Mijn eerste doel is behaald, na 
zes jaar kan ik mijn hele linker-
kant weer gebruiken, lopen 
zonder hulpmiddel, geen rol-
stoel meer nodig, mijn herse-
nen doen het weer! Binnenkort 
start ik met een visuele revali-
datie in Overveen, dit in samen-
spraak met de oogspecialist in 
Amerika. Ik ga verder cognitief 
revalideren, zodat mijn ruimtelij-

ke inzicht, geheugen, concentra-
tie, taalgebied beter wordt. Mijn 
nek moet nog behandeld wor-
den naar aanleiding van de MRI 
van mijn nek. Ongelofelijk dat ik 
na zes jaar nekpijn eindelijk weet 
wat er aan de hand is. Ongelofe-
lijk dat ik daarvoor naar Amerika 
moet om daar achter te komen. 
Ik bedank iedereen voor alle do-
naties en steun”, vertelt Isabelle 
emotioneel.
Haar hele verhaal is te lezen op 
www.doneeractie.nl/help-mijn-
vrouw-onze-moeder-naar-ame-
rika/-37384 en op de Facebook-
pagina ‘Hersenletsel Isabelle’. Do-
neren kan nog steeds. (Foto: aan-
geleverd)

Zevende inspirerende
Winterfair bij Anastasia
Limmen - Afgelopen weekend 
hebben al veel mensen genoten 
van de jaarlijkse sprookjesachti-
ge Winterfair bij Anastasia in Lim-
men. In een ontspannen sfeer, 

met de heerlijke geuren van glüh-
wein en een gezellig knetteren-
de open haard werden velen ver-
rast en geïnspireerd door de lieve, 
leuke en creatieve cadeautjes met 

een persoonlijke touch. De Win-
terfair is de komende drie week-
einden nog geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Gemeente houdt locaties project 
Flexwonen geheim
Castricum - De locaties waar 
halverwege 2020 twee tijdelij-
ke wooncomplexen worden ge-
bouwd, blijven voorlopig geheim. 
Dat besloot de raad donderdag. 
Een van de redenen is dat omwo-
nenden nog niet op de hoogte zijn 
gesteld.
Voor de �exwoningen zijn vier lo-
caties in beeld. De tijdelijke wonin-
gen, tachtig in totaal, moeten on-
derdak bieden aan jongeren, seni-
oren, statushouders en zogenoem-

de spoedzoekers. ‘Uitgangspunt is 
goede communicatie op het juiste 
moment met de juiste boodschap. 
Dat betekent dat eerst omwonen-
den betrokken worden voordat er 
berichten op andere wijze naar bui-
ten gaan’, meldt de gemeente.
 
‘Inspraak op uitstraling com-
plexen’
Omwonenden kunnen de komst 
van de �exwoningen niet tegen-
houden, maar hebben wel inspraak 

op de uitstraling van de com-
plexen. Castricum doet mee aan de 
pilot voor �exibele opvang. De ge-
meente schrapte eerder de voor-
rang voor statushouders, maar wil 
wel zorgen voor �exibele huisves-
ting voor verschillende doelgroe-
pen. Het rijk stelt hiervoor 300.000 
euro beschikbaar.
Zodra de gemeente de locaties de-
�nitief heeft gekozen, worden deze 
openbaar gemaakt. (Mardou van 
Kuilenburg)
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28 NOVEMBER

Castle Christmas Fair op buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-Zuid, 
11.00-22.00 uur, tot en met zondag 
1 december. Info: www.castlechrist-
masfair.nl. (foto: aangeleverd)

Presentatie plan omgeving Cor-
so bioscoop in de raadszaal van 
het gemeentehuis om 19.30 uur. 
Voor iedereen toegankelijk.

Meepraten over cultuur in Castri-
cum. Netwerkbijeenkomst met 
cultuurcoach in Vredenburg in 
Limmen. 19.30 - 21.00 uur.

Lezing: Leven in een staat van 
Wel-ZIJN. Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Castricum, Geester-
duinweg 1, Castricum. 19.00 uur. 
Aanmelden kan via dejarigejob@
gmail.com of via 06 - 515 99 293. 
(Foto: aangeleverd)

Francis van Broekhuizen & Gre-
gor Bak: concert, theatercolle-
ge en cabaretvoorstelling ineen 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.15 uur. (Foto: Merlijn 
Doormernik)

Toneelgroep Jan Vos in samen-
werking met het Noord Neder-
lands Toneel – GAS, TAQA Theater 
De Vest, Canadaplein 2, Alkmaar. 
19.30 uur. Kaarten: www.theater-
devest.nl.

29 NOVEMBER
Castle Christmas Fair zie donder-
dag.

Meepraten over cultuur in Castri-
cum. Netwerkbijeenkomst met 
cultuurcoach in de Kemphaan op 
De Woude , 16.00 - 17.30 uur.

Clean Pete – Afblijven, TAQA The-
ater De Vest, Canadaplein 2, Alk-
maar. 20.30 uur (na a�oop: de 

Toegift). Kaarten: www.theater-
devest.nl.

Lezing ‘Kijk op Kunst’, Perspectief 
Bakkum, van Oldenbarneveld-
weg 37, Castricum. 20.00 uur. (Fo-
to: aangeleverd)

The Ruggeds – Between Us, TAQA 
Theater De Vest, Canadaplein 
2, Alkmaar. 20.15 uur. Kaarten: 
www.theaterdevest.nl. (Foto: Lit-
tle Shao)

Steely Dan tribute band speelt 
‘sophisticated classic rock’ in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: aangeleverd)

Absurdist Ronald Snijders met 
Groot Succes 2 in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.30 uur. 
(foto: Jaap Reedijk)

30 NOVEMBER
Pieten bij Conquista. Tijdens ‘Kids’ 
van 10.30 tot 12.00 uur komen 
een paar Pieten naar Conquista in 
Limmen. Voor kinderen tussen de 
4 en 9 jaar.

Castle Christmas Fair zie donder-
dag.

Klaverjasdrive in Akersloot. Café 
De Vriendschap. Aanvang 20.00 
uur.

Rita Hovink Bene�etgala in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. Opbrengst geheel voor 
KWF. Van Ben Cramer tot Ruud 
Jansen: landelijke en regionale ar-
tiesten brengen uniek eerbetoon 
aan Beverwijkse zangeres. (Foto: 
aangeleverd)

▲

Jubileumconcert 60 jaar Felison 
Brass in wijkcentrum De Stek aan 
de Heirweg 2 in Velsen-Noord, 
19.30 uur. Entree gratis. (foto: 
aangeleverd)

Alex Roeka - Theaterconcert Rau-
we genade, De Zwaan Cultureel, 
Middelweg 5, Uitgeest. 20.15 uur. 
Kaarten: www.dezwaancultureel.
nl. (Foto: Mark Sluiters)

Renée van Wegberg e.a. – List, 
Sha�y & Piaf, TAQA Theater De 
Vest, Canadaplein 2, Alkmaar. 
20.15 uur. Kaarten: www.thea-
terdevest.nl. (Foto: Robin Kamp-
huis)

SPIJKERS – SPIJKERS II, TAQA The-
ater De Vest, Canadaplein 2, Alk-
maar. 20.30 uur. Kaarten: www.
theaterdevest.nl. (Foto: aangele-
verd)

1 DECEMBER

Sinterklaasloop voor jong en oud 
bij AV Castricum, 2,3, 4, 10,1 of 15 
kilometer. De korte afstanden (2,3 
km en 4,0 km) starten om 10.15 
uur vanaf de atletiekbaan. De 
langere afstanden om 10.50 uur. 
Voorinschrijven t/m vrijdagavond 
via www.avcastricum.nl. Inschrij-
ven op de dag zelf kan ook dat 
is alleen iets duurder. (Foto: Nico 
Lute)

IVN-natuurwandeling in de Wim-
menummerduinen start 11.00 
uur infobord Nachtegalenpad, 
aan de noordkant van Egmond 
aan den Hoef. www.ivn.nl/nkl 
(Foto: Judasoor - Paul ten Have)

Castle Christmas Fair zie donder-
dag.

Kerstshow bij Bloembinderij-
Tuincentrum Nelis Baltus, Heren-
weg 25 Egmond-Binnen, 12.00-
17.00 uur.

Rock ‘n Roll dansparty met DJ 
Swinging Rocking Daddy. Café 
de Vriendschap, Kerklaan 18 in 
Akersloot. 14.00 uur. Toegang is 
gratis (Foto: aangeleverd)

Plogging vanaf de parkeerplaats 
voor het Jac. P. Thijsse College 
aan de Bloemen. 14.00 uur. (Foto: 
Susanne van Reenen) 

Karin Bloemen in Cultuurkoepel 
Heiloo, 14.30 uur. Muzikaal pro-
gramma met eigen stukken en de 
�jnste covers uit het rijke repertoi-
re van Billie, Aretha, Norah, Amy, 
etc. Kaarten: €22,50 via www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl of het VVV 
kantoor op Landgoed Willibror-
dus. (Foto: Nick van Ormondt)

TangoArt Alkmaar – Tango Salon 
Las Campanas, Plein Zaal, Grand 
Café Klunder, Canadaplein 2, Alk-
maar. 19.00 - 22.30 uur. Meer in-
formatie: www.tangoart.nl.

4 DECEMBER

Cabaretier Viggo Waas in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. Kaaten: www.kennemerthe-
ater.nl. (foto: Danielle Kwaaitaal)

Rob de Nijs – 60 jaar Artiest, TAQA 
Theater De Vest, Canadaplein 
2, Alkmaar. 20.15 uur. Kaarten: 
www.theaterdevest.nl. (Foto: Eti-
enne van Hove)

Wie helpt Muttathara?
Kringloopwinkel 
zoekt vrijwilligers
Castricum - Kringloopwinkel 
Muttathara wordt volledig ge-
rund door vrijwilligers. Daar kun-
nen ze wel wat hulp bij gebrui-
ken. Wie een steentje wil bijdra-
gen aan goede doelen in ontwik-
kelingslanden en mee wil werken 
aan een duurzame wereld kan 
aan de slag voor deze stichting.

Er is plek voor chau�eurs, die 
meubels en inboedel willen op-
halen en vervoeren, meubelm-
edewerkers met een goed oog, 
die ingekomen goederen selec-
teren op verkoopbaarheid en op 
waarde schatten, maar ook men-

sen die wel raad weten met het 
repareren van elektronische ap-
paraten en een secretaris die het 
bestuur van Muttathara onder-
steunt.

Muttathara kan de hulp goed 
gebruiken. In overleg kan wor-
den bekeken op welke momen-
ten er kan worden geholpen bij 
de kringloopwinkel. Vrijwilligers 
komen ook nog eens in een leuk 
team van meer dan 80 vrijwilli-
gers terecht. Interesse? Stuur een 
mailtje naar secretariaat@mut-
tathara.nl of vraag in de winkel 
naar Betty of Herman.

Expositie in Tuin van 
kapitein Rommel
Castricum - Tot en met 9 januari 
is er een nieuwe expositie te zien 
in de ontmoetingsruimte van de 
Tuin van Kapitein Rommel. Deze 
keer van Nellie Schouw.

Nellie Schouw heeft de kunstaca-
demie gevolgd, maar is uiteinde-
lijk begonnen met tekenen tij-
dens één van haar verre reizen 
naar Azië.
Op een camping in Nieuw-Zee-
land is zij begonnen met tekenen 
om de avonden zonder tv door 
te komen. Uit het niets in alle stil-

te, simpel en eenvoudig ontston-
den er tekeningen, die het begin 
vormden van een ontwikkeling 
die heden nog doorgaat. 

Naast haar werk in de zorg geeft 
het haar een goed gevoel om 
zich te verdiepen in kleur en fan-
tasie. Zij gebruikt in haar tekenin-
gen waterverf, acryl , stift. collage 
en pen. Het geheel is kleurrijk en 
vol fantasie en is met veel geduld 
en liefde gemaakt. Spiritualiteit is 
een inspiratiebron, evenals de na-
tuur. (Foto: aangeleverd)

Samen-eten-tafel en 
contacten uitbreiden
Castricum - In Castricum is een 
nieuw ‘Samen-eten-initiatief’ 
voor mensen, die niet zo veel 
contacten hebben en wat geïso-
leerd zijn geraakt. Het enthousi-
aste echtpaar Riet en Rob wil hun 
culinaire vaardigheden graag in-
zetten om een heerlijke maaltijd 
te bereiden voor een groepje van 
zo’n zes deelnemers en zo men-
sen met elkaar in contact bren-
gen. Op donderdag 12 decem-
ber om 18.00 uur zal de eerste Sa-
men-eten-tafel zijn bij het echt-
paar thuis. Het idee is om elke 

maand met beproefde recepten 
een maaltijd te koken. Gespreks-
stof zal er genoeg zijn, want over 
overheerlijke gerechten raakt 
men niet snel uitgepraat.

Voor de maaltijd en een drankje 
wordt een kleine kostenvergoe-
ding gevraagd.     
Aanmelden voor de Samen-eten-
tafel kan bij Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251-656562 of mail naar 
info@welzijncastricum.nl met 
vermelding van naam en tele-
foonnummer. (Foto: Mieke Boot)
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Lezing ‘Kijk op Kunst’ bij 
Perspectief in Bakkum
Castricum - Bij Perspectief in 
Bakkum wordt niet alleen kunst 
gemaakt, maar er wordt van tijd 
tot tijd ook aandacht besteed aan 
het kijken naar kunst. Op vrijdag-
avond 29 november komt de be-
kende kunstenares Karin van Bo-
degom naar het atelier van Per-
spectief om een lezing te geven 
over ‘Kijk op Kunst’. 
Tijdens deze avond, die om 20.00 
uur begint, kan men zich afvra-
gen wat kunst nu eigenlijk is. Hoe 
zit het met de waardering voor 
kunst, ook wanneer je iets niet 
mooi vindt? Waar kijken we ei-
genlijk naar en welke beeldas-
pecten en beeldelementen spe-
len daarbij een rol? Hoe hebben 

de diverse kunstenaars deze beel-
delementen gebruikt en hoe is de 
kunst in de loop der eeuwen ver-
anderd? Kortom, voor Karin ge-
noeg stof om een avond over ‘kij-
ken’ en ‘beschouwen’ te vertellen. 
Naast beeldend kunstenaar is Ka-
rin ook docente Kunstgeschiede-
nis en Kunstbeschouwing. Tevens 
verzorgt zij al jaren het program-
ma ‘Kunst Compleet’ bij RTV80. 
Iedereen die geïnteresseerd is in 
kunst zal aan deze lezing een in-
teressante avond beleven.
Aanmelden is gewenst, via de 
website: www.perspectiefcastri-
cum.nl of bij Froukje Docter, mail: 
froukjedocter@gmail.com. (Foto: 
aangeleverd)

Mooie presentaties
bij Clusius College

Castricum - Op het Clusius Col-
lege Castricum werden onlangs 
de eindpresentaties bij de keuze-
vakken Marketing en Onderne-
men gehouden voor een jury van 
docenten en mensen uit het be-
drijfsleven.
Veel mooie producten van ge-
recyclede materialen zoals het 
‘Bestekkie’: een originele peper- 
en zouthouder van oud bestek. 

En het winnende onderdeel de 
‘Light Stand’. Een waxinelichtjes-
houder van gerecycled hout, met 
ruimte voor een lucifersdoosje in 
een mooi design. 
Michelle, Gijs, Niels en Eline heb-
ben met dit idee en hun mooie 
presentatie gewonnen. Zij kre-
gen een grote doos chocolade 
en een oorkonde. (Foto: aange-
leverd)

Plogging actief bij het 
Jac. P. Thijsse College
Castricum - Zondag 1 december 
verzamelt Plogging Castricum 
om 14.00 uur op de parkeerplaats 
voor het Jac. P. Thijsse College aan 
de Bloemen te Castricum om het 
groen rondom de school en het 
sportpark schoon te wandelen.

Plogging Castricum nodigt om 
de drie weken jong en oud uit 
om samen op zondagmiddag 
een uurtje te wandelen. Onder-
weg wordt het zwerfvuil opge-
ruimd. Meedoen? Neem een vuil-

niszak, handschoenen of grijp-
stok mee. De organisatie neem er 
ook wat van mee. De activiteit is 
gratis op mogelijk een drankje na 
a� oop na.
Meer informatie over deze en an-
dere activiteiten van Plogging 
Castricum is te vinden op de web-
site www.ploggingcastricum.nl 
en op Facebook: @ploggingcas-
tricum. Aanmelden voor de mai-
linglijst kan via ploggingcastri-
cum@gmail.com. (Foto: Susanne 
van Reenen)

Bij Johanna’s Hof
Music-Train zingt 
kerstrepertoire
Castricum - Op zondag 15 de-
cember treedt Music-Train op in 
het gezellige restaurant Johan-
na’s Hof in Bakkum. Music-Train 
verzorgt deze middag drie keer 
een optreden, waarin ze verschil-
lende kerstliedjes laat horen. Het 
eerste optreden zal om 14.00 zijn. 
Toegang is gratis.

Op zaterdag 21 december zal het 
koor optreden tijdens het gezelli-
ge candlelight shopping in Castri-
cum tussen 18.00 en 21.00 uur op 
het Bakkerspleintje.
Kijk voor meer informatie op: 
www.music-train.nl. (Foto: aan-
geleverd)

In de supermarkt was het niet druk. Ik had mijn etenswaren met 
nog iets lekkers op de band staan voor de kassa. Vóór mij stond 
een moeder met haar zoon van ongeveer 12 of 13 jaar. Hij keek 
naar de appeltaart en zei: „Zo, dat wordt smullen”. Ik � uisterde in 
zijn oor dat ik over twee dagen jarig ben en 92 zal worden, dus 
wel een beetje feest! Toen kwam er een spontane reactie met een 
uitgestoken hand: „Pro� ciat meneer, enne wat moet ik doen om 
ook zo oud te worden?” Mijn reactie was ook spontaan: „Goed je 
best doen op school en later als je ook een baan hebt weer je best 
doen en verder altijd blij zijn en lachen”. 

Intussen was het mijn beurt bij de kassa. Toen met de winkelwa-
gen naar buiten. Daar vroeg de moeder van de spontane jongen 
of ik even wilde wachten. Ineens stond hij voor mij en overhan-
digde mij een juist gekochte kerstster. „Dat is voor u, omdat u bij-
na jarig bent”. Ik was volledig verbaasd en heb hem bedankt met 
de gedachte dat deze verrassing wel in de Castricummer mag!

Ben Gerits.

LEZERSPOST

Verrassing

Met DJ Swinging Rocking Daddy
Rock ‘n Roll dansparty
Akersloot - Zondag 1 december 
is er in de Vriendschap weer een 
gezellige rock ‘n roll vrij-dansmid-
dag met muziek van DJ Swinging 
Rocking Daddy.

Rock ‘n roll is in op dit moment 
en dat is te merken aan het gro-
te aantal rock ‘n roll dansscholen 
die op dit moment ontstaan. De-
ze DJ  staan garant voor een mid-
dag dansbare rock ‘n roll num-
mers en  laat de bekendste rock 
‘n roll hits horen. Nummers van 
Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy 
Holly, Jerry Lee Lewis, Ricky Nel-
son, Carl Perkins, Fats Domino 
en Johnny Cash komen allemaal 
aan bod. De aanvang is 14.00 uur 
en de toegang is gratis. Café de 
Vriendschap is gevestigd op de 
Kerklaan 18 in Akersloot. (Foto: 
aangeleverd)

Soepcafé in Tuin van 
Kapitein Rommel
Castricum - Op vrijdag 6 decem-
ber om 18.00 staat er weer soep 
klaar in de Tuin van kapitein Rom-
mel. 
Het soepteam van Transitie Cas-
tricum (Carolien, Evelien, Greet 
en Marleen) heeft dan weer  in-
grediënten opgehaald, die an-

ders weggegooid zouden wor-
den en daar kleurrijke soep van 
gemaakt. De soep is gratis, een 
bijdrage voor huur en ingrediën-
ten zijn welkom. Zo gaat actie te-
gen verspilling samen met gezel-
ligheid, menselijk contact en in-
spiratie. (Foto: aangeleverd)

Pieten bij Conquista op 
zaterdag 30 november
Limmen - Sint en zijn Pieten zijn 
weer in het land aangekomen. 
Dat betekent natuurlijk veel ge-
zelligheid en schoentje zetten. 
Ook in Limmen zijn ze al verschil-
lende keren gezien. Sinterklaas 
heeft laten weten dat er op za-
terdag 30 november tijdens ‘Kids’ 

van 10.30 uur tot 12.00 uur ook 
een paar van zijn Pieten naar Con-
quista komen. Alle kinderen tus-
sen de 4 en 9 jaar mogen komen. 
Naast het bezoek van de Pieten 
gaan de kinderen die ochtend 
ook gezellig knutselen. De entree 
is € 1,-.

Inbraak schildersbedrijf 
op Castricummerwerf
Castricum - In de nacht van maan-
dag 18 op dinsdag 19 november is 
er tussen 20.00 en 07.00 uur inge-
broken bij een schildersbedrijf op 
de Castricummerwerf. Men heeft 
het rolluik aan de rechterzijde van 
het pand vernield door een plas-
tic ruit te vernielen en daardoor is 
men naar binnen geklommen. Er 

is veel gereedschap weggenomen. 
Dit betreft grote machines, die met 
een auto of bestelbus vervoerd 
moeten zijn. De politie roept be-
drijven met camera’s, waarop iets 
te zien is en personen die iets ver-
dachts gezien hebben rondom het 
tijdstip van inbraak op contact op 
te nemen met 0900-8844.

Klaverjasdrive in Akersloot
Akersloot - Zaterdag 30 novem-
ber is de maandelijkse klaverjas-
drive in café de Vriendschap te 
Akersloot. Aanvang 20.00 uur. 
Men kan zich opgeven via 0251-
312866, info@vriendschapa-
kersloot.nl of via Whatsapp 06-
51387333. In de Vriendschap 
staat deze avond een mooie prij-
zentafel gereed voor de winnaars. 

En mocht men met het kaarten 
geen geluk hebben, dan mis-
schien bij de super loterij, want 
daar zijn ook hele mooie  prijzen 
te winnen, zoals een super blad-
zuiger, een Senseo ko�  eappa-
raat, smoothie apparatuur, weer-
stations, pannensets, fruitman-
den, paling, besteksets, ko� ers en 
levensmiddelen.

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Sepp springt clubrecord
Castricum - Mooie prestaties 
voor de atleten van AV Castricum 
op de indoorbaan van AV Lycur-
gus in Assendelft zondag 24 no-
vember; door 1,55 meter hoog te 
springen verpulverde de 12-jari-
ge Sepp Schulte niet alleen zijn 
eigen indoor clubrecord bij de 
jongens junioren D (was 1,45 me-
ter), maar scherpte hij tegelijker-
tijd ook het clubrecord bij de ou-
dere jongens junioren C aan (was 
1,50 meter, en stamt uit het jaar 
2001). Een uitstekende prestatie 
voor Sepp zo aan de start van het 
indoorseizoen.

Ook Sepp’s trainingsmaatjes 
Owen Prins en Joppe van der 

Eyden lieten prima prestaties zien 
in Assendelft. Zo wist Joppe zijn 
persoonlijk record op het moei-
lijke onderdeel 60 meter horden 
met bijna een seconde te verbe-
teren naar 12,27 seconden. Bij het 
verspringen kwam Owen tot 4,26 
meter ver en evenaarde hiermee 
zijn beste outdoor prestatie van 
afgelopen zomer.

Annette IJzer liet zich ook niet on-
betuigd en snelde op de 60 me-
ter naar een tijd van 10,03 secon-
den, hetgeen een verbetering 
van haar eigen AVC clubrecord bij 
de dames V40-44 betekent. (Foto: 
van links naar rechts: Sepp, Owen 
en Joppe – aangeleverd)





26 27 november 2019

Extinction Rebellion groep opgericht 
in Castricum
Castricum - De vreedzame bur-
gerbeweging Extinction Re-
bellion heeft sinds kort een 
groep in Castricum. Exctinc-
tion Rebellion wil dat er seri-
euze maatregelen komen te-
gen de klimaatcrisis en ecolo-
gische crisis. Daarvoor gebruikt 
ze geweldloze, creatieve en dis-
ruptieve acties. Extinction Re-
bellion is opgericht in 2018 en 
groeit snel. Momenteel is de or-
ganisatie al actief in 56 landen. 
De overheid doet te weinig. 
„We stevenen af op een poten-
tieel catastrofale klimaatveran-
dering. We moeten alles op al-
les zetten om die te stoppen”, 
aldus woordvoerder Lucas Win-
nips van Exctinction Rebellion 
Castricum.

Eisen Extinction Rebellion
De eerste eis van Extinction Re-
bellion is dat de overheid de 
waarheid vertelt. De tweede eis 
is dat de uitstoot van broeikas-
gassen naar netto nul gaat in 
2025, zodat de schade nog zo-
veel mogelijk wordt beperkt. 
De derde eis is dat burgers mo-
gen beslissen over een recht-
vaardige transitie via een bur-
gerberaad dat een leidende rol 
speelt in de besluitvorming.

Acties
De groep in Castricum gaat sa-
menwerken met andere lokale 
Extinction Rebellion groepen. 
Of er op korte termijn al acties 
in Castricum komen, kan Ex-
tinction Rebellion nog niet zeg-

gen. „We zullen doen wat no-
dig is”, zegt Winnips. Op 19 de-
cember organiseren de Castri-
cumse rebellen in samenwer-
king met de Bibliotheek Kenne-
merwaard een lezing in de bi-
bliotheek in Castricum. Naast 
de laatste wetenschappelijke 
inzichten over het klimaat en 
ecologie, komt daarin de visie 
aan bod die Exctinction Rebel-
lion heeft op de noodzakelijke 
veranderingen. 
De toegang is gratis en de aan-
vang is om 19.30 uur.

Zie voor meer informatie de Fa-
cebookpagina van Extinction 
Rebellion Castricum of mail 
naar XRCastricum@gmail.com. 
(Foto: Gunnar Meier)

Wat een begin van de dag

Medipoint vanaf 2020 leverancier 
hulpmiddelen in de regio Alkmaar
Regio - Vanaf 1 januari 2020 is Me-
dipoint de nieuwe, gecontracteer-
de leverancier van hulpmidde-
len in de regio Alkmaar. Zeven ge-
meenten in de regio Alkmaar (Alk-
maar, Bergen, Castricum, Heerhu-
gowaard, Heiloo, Langedijk en Uit-
geest) doorliepen onlangs geza-
menlijk een aanbesteding om tot 
een nieuw contract Wmo-hulpmid-
delen voor 2020 en verder te ko-
men. 

Onder hulpmiddelen worden bij-
voorbeeld scootmobielen, rolstoe-
len en tilliften verstaan. Medipoint 
is in de regio vooral bekend van zijn 
thuiszorgwinkels en uitleenservice 
van zorg- en welzijnshulpmiddelen. 

Het contract met Medipoint wordt 
afgesloten voor drie jaar met twee 
keer een optie tot verlenging van 
twee jaar. Medipoint wordt verant-
woordelijk voor de nieuwe klan-
ten vanaf 1 januari 2020. Bestaande 
klanten blijven - voor onderhoud/
reparatie van het hulpmiddel - bij 
hun huidige leverancier, behalve 

bij een totale vervanging van een hulpmiddel.

Castricum - Het Buitendijkspad in de vroege ochtend van woensdag 20 november: vorst aan de grond, 
grondmist en een knaloranje lucht. Een mooie start van de dag. Al is het niet zeker of deze scholier er ook 
zo over dacht. (Tekst en foto: Karin Cijsouw)

Contractondertekening in het gemeentehuis van Uitgeest. Zittend wet-
houder Elly Beens van Heiloo en René Martens, directeur Medipoint. 
Staand van links naar rechts de wethouders Antoine Tromp (Bergen), 
Cees Beentjes (Uitgeest), Marcel Reijven (Langedijk), Ron de Haan (Castri-
cum) en Annette Valent-Groot (Heerhugowaard) (foto: aangeleverd)

Jade Wuurman Nederlands Kampioen 
baan-teamsprint

Limmen - Jade Wuurman uit Lim-
men is zondag 24 november tij-
dens de Nederlandse kampioen-
schappen teamsprint en ploeg-
achtervolging tweemaal op het 
podium geëindigd.
In de ochtend werd er eerst ge-

streden om de NK-titel op de 
ploegachtervolging. In het ge-
weld van ‘cat 7’(jongens/meisjes 
13 jaar) bleken Jade Wuurman en 
teammaatjes Collin Westbroek, Il-
ja  Bosschieter en Liam Witte in 
blakende vorm te verkeren. Na in 

de kwali�catie de tweede tijd te 
hebben gescoord, bleek ook in de 
�nale race tussen de twee tijds-
snelsten dat er helaas niet meer 
in zat dan een tweede plaats. On-
danks de lichte teleurstelling toch 
een mooie zilveren plak voor Ja-
de Wuurman, Collin Westbroek, Il-
ja Bosschieter en Liam Witte.
In de middag werden de medail-
les om het NK-teamsprint verge-
ven. Jade Wuurman vormde een 
team samen met Maureen Abma 
(Wolvega), waarbij Maureen de 
eerste ronde voor haar rekening 
zou nemen en Jade vol de tweede 
ronde zou doortrekken hopende 
op succes. 
Met grote overmacht werd de 
snelste tijd neergezet in de kwa-
li�catie en ook in de �nale wer-
den de tegenstanders versla-
gen. Dit resulteerde in een gou-
den medaille, een prachtig rood 
wit blauw truitje en het Wilhel-
mus voor de winnaars van het NK-
teamsprint bij de meisjes (12/13 
jaar). (Foto: aangeleverd)

Gezellige Sinterklaasloop bij AV Castricum
Castricum - Zondag 1 december 
organiseert Atletiek Vereniging 
Castricum  de tweede van de vier 
Strand- en duinlopen van dit sei-
zoen. Iedereen kan meedoen en je 
hoeft geen lid te zijn van een atle-
tiekvereniging. Beginnende lopers 
kunnen meedoen aan de loop 
over 4,0 kilometer. 
De start is op de atletiekbaan aan 
de Zeeweg, en de route voert door 
het duingebied. De gevorderde lo-
pers kunnen kiezen voor 10,1 km 
of 15 km. Deze beide routes voe-
ren door het duingebied en over 
het strand en zijn een uitstekende 

voorbereiding op de Halve Mara-
thon van Egmond een maand la-
ter. 

De jeugd van 5 tot en met 12 
jaar kan meedoen aan de speci-
ale jeugdloop over 2,3 kilome-
ter. Het parcours van deze route 
maakt vanaf de atletiekbaan een 
ronde nabij Johanna’s Hof. Ouders 
kunnen met de kinderen meelo-
pen. Jeugd vanaf 12 jaar kan kie-
zen tussen de 2,3 kilometer of de 
4,0 kilometer. Voor alle kinderen is 
er bovendien een leuke herinne-
ring. Voor de beste drie jongens 

en meisjes in verschillende leef-
tijdscategorieën zijn er prijzen te 
verdelen. 

Van tevoren inschrijven voor de 
loop is aan te raden dat kan tot en 
met vrijdagavond 29 november 
via www.avcastricum.nl. Inschrij-
ven op de dag zelf kan ook dat 
is alleen iets duurder. Alle routes 
starten vanaf de atletiekbaan aan 
de Zeeweg in Castricum. De korte 
afstanden (2,3 km en 4,0 km) star-
ten om 10.15 uur. De langere af-
standen om 10.50 uur. (Foto: Ni-
co Lute)

‘De Meisje met de Wijsjes’ zingen 
in de PKN kerk in Limmen
Velsen - Vrijdag 13 december om 
20.00 uur in de PKN kerk, Zuidker-
kenlaan 25 te Limmen heeft Lim-
men Cultuur weer een kerstcon-
cert op het programma staan. Dit 
jaar hebben we de ‘Meisjes met 
de Wijsjes’ uitgenodigd. De vocal-
popgroep zingt en speelt sinds 
2015 samen a capella en ze heb-
ben ondertussen de harten van 
het publiek verwarmd met de 
heerlijke, op nostalgische wijze, 
gezongen liederen in het Neder-
lands. De Nederlandse klassie-
kers van toen tot nu worden, op 
theatrale wijze vertolkt, gezon-
gen en nieuw leven ingeblazen. 

Zo met de donkere dagen voor 
kerst hebben ze speciaal voor de 
bezoekers van dit kerstconcert 
traditionele kerstliederen omge-
toverd in hedendaagse liederen. 

De Meisjes met de Wijsjes zingen 
met vier verschillende stemmen 

en ze klinken als een spranke-
lend, fris en krachtig geheel. Kijk 
voor meer informatie, prijzen en 

reserveringen op www.limmen-
cultuur.nl. (Foto: Michael Habra-
ken)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL



Geschiedenis
In 628 wordt Trudo, een zoon van Frankische edellieden ge-
boren in Zerkingen, thans de Sint-Pieterswijk in de huidi-
ge stad Sint-Truiden. Trudo verzamelt een gemeenschap van 
enkele vrome mannen om zich heen, waaruit later een abdij 
ontstaat op de naar hem vernoemde nederzetting Sint-Trui-
den. Sint-Truiden is de enige Vlaamse stad die de naam van 
haar stichter draagt. Trudo sterft in 693. In 740 ontstaat de 
eerste woonkern ‘vicus’ rond de abdij. Die is waarschijnlijk 
ontstaan door de massale bedevaarten naar de graven van 
de Heilige Trudo en de Heilige Eucerius, de verbannen bis-
schop van Orléans, die 2 jaar eerder in in 738 stierf en hei-
lig werd verklaard. In 883 vallen de Noormannen binnen en 
verwoesten de abdij, die vervolgens 60 jaar een ruïne blijft.
Bisschop Adalbero I van Metz, tevens abt van Sint-Truiden, 
laat een driebeukige kerk bouwen met crypte. Verder breidt 
hij het abdijdomein uit met eigen goederen in Pommeren, 
een wijngaard aan de Moezel. Zo kan de abdij zichzelf voor-
zien in eigen wijn. Tijdens het abbatiaal van de belangrijke 
abt Adelardus II, van 1055-1082, worden de romaanse ab-
dijkerk en de toenmalige Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-
Truiden opgetrokken. De abdij kent haar grootste bloeitijd 
van de 11de tot de 13de eeuw. Ze domineert de stad volle-
dig en fungeert als belangrijk cultureel en religieus centrum. 
Op het kerkhof van de OLV Kerk wordt echter in de 14de 
eeuw een moord gepleegd. Gedurende twee jaar mag daar-
door niet meer begraven worden op deze plek. Rond 1345 
eist de pest ook slachtoffers in Sint-Truiden, waar broeders 
en monniken de verzorging van de zieken op zich nemen. 
Vanaf de 14de eeuw komt de stad meer op de voorgrond 
en maakt zich geleidelijk los van de abdij. Gedurende de-
ze tijd kent de stad afwisselende periodes van bloei en ver-
val. In 1467 barst de strijd los tussen Luikse milities en de 
Bourgondiërs. Karel de Stoute van Bourgondië wint de slag 
bij Brustem. Op 1 november geeft Sint-Truiden zich over en 
worden de stadspoorten in de grachten gegooid en mensen 
terechtgesteld.
In 1566 wordt de drukbezochte jaarmarkt verboden om de 
calvinisten buiten Sint-Truiden te houden. De abdij wordt 

ook geplunderd door de troepen van Oranje. De 17de eeuw 
gaat voor Sint-Truiden gepaard met rampen, ziektes en op-
vallende natuurverschijnselen. 
De Franse revolutie leidt in 1794 het einde in van de ab-
dij. Monniken vluchten, de abdij wordt verkocht en de ge-
bouwen worden geplunderd en grotendeels afgebroken.
In 1839 herrijst het als de Kleine Seminarie. De fatale brand 
in 1975 verwoest echter aanzienlijke delen van de roem-
rijke abdij en de Seminariekerk en laat diepe sporen en won-
den voor de stad achter.

Bezienswaardigheden
Een wandeling door de stad is een wandeling door de ge-
schiedenis en een waar openluchtmuseum. Enkele high-
lights in het kort. Zo bevindt zich op de markante Grote 
Markt het Oude Stadhuis, waar nu een toeristenbureau is 
gevestigd en de OLV Kerk. Een paar stappen verderop de 
Abdijtoren, die je kunt bezoeken. Om boven te komen dien 
je wel een trap met 196 treden te bestijgen. In het abtskwar-
tier is de fraai versierde Keizerszaal te bezoeken. Aan de an-
dere kant ligt de Minderbroederskerk, ook wel Sint-Fran-
ciscus-Solanuskerk genoemd, een barok kerkgebouw. De 
kerk wordt gebruikt als expositieruimte. In de Breendonk-
straat vind je de grotendeels neo-romaanse Sint-Maarten-
kerk, toegewijd aan de 6e-eeuwse heilige bisschop Marti-
nus van Tours. In de deelgemeente Ordingen ligt nog het 
kasteel van Ordingen.
Als je dan je tegoed hebt gedaan aan al die historische 
pracht en praal en fl ink de Truienaarse cultuur hebt opge-
snoven, is het tijd om de inwendige mens te verwennen. En 
dat is zeker geen straf in Sint-Truiden. Aan de Grote Markt 
en in het stadscentrum bevindt zich een legio aan barre-
tjes en restaurants die staan te trappelen om je graag de rij-
ke Vlaamse keuken en vele Belgische (abdij)bieren te laten 
proeven! Meer informatie op: https://www.sint-truiden.be/.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

(Bron: Expo H. Trudo)

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

OLV Kerk.

Even over de grens in het Belgisch Vlaams-Limburg ligt een historisch juweel dat Sint-Truiden heet. De 
fraaie stad, die ooit begon als machtige abdij in deze Vlaamse regio, heeft een roemrijke geschiedenis die
teruggaat tot de zevende eeuw. Hoe is Sint-Truiden ontstaan en hoe heeft de stad van de ‘Truienaren’ zich 
gedurende 1300 jaar ontwikkeld? De Pluswijzer bezocht België om dit prachtige stadje eens nader onder de 
loep te nemen. Een geschiedenis van een welvarend en bloeiend stadje, dat alsmede door de eeuwen heen 
veel voor de kiezen heeft gehad. 

Even over de grens in het Belgisch Vlaams-Limburg ligt een historisch juweel dat Sint-Truiden heet. De 

Sint-Truiden: stad met roemrijk
verleden van 1300 jaar 

Sint-Maartenkerk. Oude Stadhuis.

Gezicht vanaf achterzijde OLV Kerk.

Minderbroederskerk

Grote Markt met Oude Stadhuis en OLV Kerk.

Abdijtoren.



Alle twaalf provincies gaan de komende weken op zoek naar foto’s van de Tweede 
Wereldoorlog en de periode kort daarna. In het kader van 75 jaar bevrijding wordt 
volgend jaar in de Tweede Kamer een bijzondere tentoonstelling ingericht, het vi-
suele canon van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hiervoor worden uitein-
delijk honderd foto’s geselecteerd, maar hieraan gaat een provinciale selectie van 
vijftig foto’s vooraf. In Noord-Holland heeft Commissaris van de Koning Arthur van 
Dijk op 15 november de eerste foto onthuld.

Nu zijn de inwoners van Noord-Holland aan zet. Verondersteld wordt dat op zolders nog 
heel wat foto’s liggen uit de Tweede Wereldoorlog, die bij het grote publiek tot nu toe niet 
bekend waren. Veelal zal het gaan om beeldmateriaal uit de privésfeer, maar de initiatief-
nemers van dit project verwachten dat ook die foto’s een nog beter beeld gaan geven van 
de situatie gedurende de oorlogsjaren. Veel belangrijker zijn daarbij nog de verhalen achter 
de foto’s. Erik Somer, projectleider van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD), legt uit: ,,We leven in een beeldcultuur, met social media en selfies. Maar wat zegt 
dat beeld ons nu? Wat is de betekenis ervan en wat is het verhaal erachter? Een beeld kan 
niet op zichzelf staan zonder kennis te nemen van dat verhaal.’’ Met de introductie van So-
mer startte de grote zoektocht naar de vijftig meest aansprekende Noord-Hollandse foto’s 
uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Een beeld zegt meer dan duizend woorden’’, benadrukte ook 
Lieuwe Zoodstra, directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA). Hij toonde enkele wereld-
beroemde nieuwsfoto’s, waaronder die van de destijds 9-jarige Kim Phuc, bekend geworden 
als het napalm-meisje, tijdens de Vietnamoorlog in 1972. Ook de foto van de 5-jarige Om-
ran Daqeesh uit Aleppo, gewond na een luchtaanval en zittend op de stoel van een ambu-
lance, verscheen op het scherm. ,,Foto’s die aantonen wat de zeggingskracht en impact van 
een beeld kan zijn’’, aldus Zoodstra.

Beelden hoeven volgens hem echter niet altijd schokkend of spectaculair te zijn om waar-
de te hebben voor het historisch besef. Juist daarom is men nu op zoek naar foto’s die men-
sen zelf thuis hebben liggen, want ook eenvoudige taferelen kunnen een waardevolle bij-
drage leveren aan het vervolmaken van het beeld dat we nu hebben van de oorlogsjaren. 
Filip Bloem, de collectiebeheerder van het Verzetsmuseum, wees erop dat het, zo veel jaar 
na dato, vaak erg lastig is om met zekerheid te kunnen vaststellen welke personen op aan-
geboden beeldmateriaal te zien zijn: ,,Het materiaal is vaak niet meer van mensen die zelf 
de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.’’ Op basis van een foto van verzetsstrijdster 
Truus Oversteegen, zittend in een roeibootje, liet hij zien dat kleine details soms van belang 
zijn voor het bepalen van de locatie waar de foto is gemaakt. Op de achtergrond zijn twee 
schoorstenen zichtbaar, die herkend werden als onderdeel van de PEN-centrale in Velsen-
Noord. Op basis van die informatie is vastgesteld dat het bootje zich op dat moment op het 
Noordzeekanaal bevond.

Voor de expositie kan beeldmateriaal worden aangeleverd in vijf thema’s, te weten ‘militai-
re strijd en bevrijding’, ‘vervolging en uitsluiting van Joden, Sinti en andersdenkenden’, Duit-
se aanwezigheid’, ‘verzet en repressie’ en ‘dagelijks leven’. Arthur van Dijk mocht als Com-
missaris van de Koning als eerste een keuze maken, hij selecteerde een foto waarop de ver-
zetsstrijdsters Freddie en Truus Oversteegen te zien zijn, samen met twee anoniem gebleven 
mannen van de Binnenlandse Strijdkrachten. Bijzonder is dat Truus en Freddie op de foto 
met wapens te zien zijn. Dat geeft de foto een extra lading. Slechts een heel klein deel van 
het Nederlandse verzet betrof gewapend verzet en binnen die groep gewapende verzets-
strijders vormden de vrouwen weer een zeer kleine minderheid. De twee zussen zijn glimla-
chend op de foto te zien, de foto dateert van net na de oorlog, Toch moeten ze de bevrijding 
met zeer gemengde gevoelens hebben beleefd, want drie weken eerder werd verzetsstrijd-
ster en goede vriendin Hannie Schaft in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Van Dijk denkt 
dat er nog heel wat doosjes met lagen stof erop op zolders zullen staan, waar beeldmateri-
aal in zit dat van grote betekenis kan zijn voor de beeldvorming van de Tweede Wereldoor-
log. Iedereen die beschikt over dergelijk, niet eerder openbaar gemaakt materiaal, kan dit 
via www.in100fotos.nl aanleveren. In januari kiezen Noord-Hollanders uiteindelijk 25 foto’s 
uit een selectie van 50 foto’s. (Tekst en foto: Bos Media Services)

Op zoek naar foto’s 
uit de Tweede 
Wereldoorlog

De kerstman, 
van meeloper tot 

hoofdrolspeler
In de serie De Ochtenden kun je op donderdag 12 december om 10.00 uur in de 
bibliotheek in Castricum komen luisteren en kijken naar een lezing van Peter van 
Trigt over de kerstman. Over de Kerstman en Santa Claus, de Amerikaanse vari-
ant, doen de meest wilde verhalen de ronde. Maar hoe het precies zit? Peter van 
Trigt vertelt het aan de hand van zijn uitgebreide collectie oude prentbriefkaarten 
en illustraties.

Over de Kerstman en Santa Claus, de Amerikaanse variant, doen de meest wilde 
verhalen de ronde. Zo zou hij volgens sommigen al duizenden jaren oud zijn en 
oorspronkelijk een sjamaan zijn geweest. Een priester dus, die in verbinding stond 
met de voorouders en de geestenwereld. Anderen gaan niet zo ver terug maar 
denken dat Santa afstamt van de Hollandse Sinterklaas. Leuk verzonnen, maar be-
zijden de waarheid. Hoewel … niet eens zo heel ver. Van oorsprong was hij name-
lijk de knecht van Sinterklaas. Dus Zwarte Piet? Inderdaad, al zou je beter van zwar-
te Klaas kunnen spreken. Hoe het precies zit, vertelt Peter van Trigt aan de hand 
van zijn uitgebreide collectie oude prentbriefkaarten en illustraties.
 
De Ochtenden 
Bibliotheek Kennemerwaard locatie Castricum organiseert regelmatig op donder-
dagochtend een programma voor senioren met als titel: De Ochtenden. Deze och-
tenden van 10.00 tot 12.00 uur staan in het teken van cultuur en informatie, maar 
ook gezellig samenzijn en nieuwe mensen ontmoeten. 
 
Aanmelden 
Meer weten? Je bent van harte welkom op donderdag 12 december. De presenta-
tie start om 10.00 uur in de zaal van Geesterhage, Geesterduinweg 3. De toegang 
is � 5,-. Aanmelden kan via de agenda op www.bibliotheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in de bibliotheek. Je kunt allen met pin betalen. 

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ



Onverwacht overlijden:  
een boze film

Als een geliefde plotseling uit 
het leven wordt weggerukt, 
voelt het zoals iemand ooit 
omschreef, als een boze film. 
Voor ongeveer een derde van 
de mensen die sterven komt 
de dood onverwacht. 
Het afscheid nemen bij een 
onverwacht overlijden is een 
bijzondere opgave. Omdat er 
geen gelegenheid is geweest 
om bewust afscheid te ne-
men, komen veel vragen en 
gevoelens los. Het besef van 
wat er is gebeurd dringt heel 
langzaam door. Er is ontred-
dering, paniek, gevoelens van 
je letterlijk ziek-voelen. Maar 
ook kan dit een situatie van 
gevoelloosheid opleveren, 
omdat de gevoelens nog niet 
worden toegelaten. Iemand 
blijft dan in de eerste reactie 
van: ‘het kan niet waar zijn’ 
steken.  Soms hoor ik excuses 
voor het gebrek aan emoties. 
‘Het lijkt wel of ik niks voel 
en een koude kikker ben.’ 
Het is echter teveel wat er is 
gebeurd en pas later, als de 
beelden terugkomen, komen 
ook de tranen.
Toch zal er moeten worden 
nagedacht over het afscheid. 
Blijft de geliefde thuis of 
wordt hij/zij naar een rouw-
kamer gebracht? Voor het 
besef van de werkelijkheid is 

het goed om de geliefde dood 
te zien en actief betrokken te 
zijn. 
Het is fijn dat familie en 
vrienden er kunnen zijn, die 
meedenken, maar vooral ook 
praktische dingen op zich ne-
men als koffie zetten, koken, 
boodschappen doen of wat 
schoonmaken.
Als een geliefde overlijdt, is 
er altijd sprake van een grote 
schok en veel verdriet. Bij een 
onverwacht overlijden komt 
daar nog een extra dimensie 
bij: of van verdoving of van 
totale ontreddering. Het af-
scheid kan echter niet worden 
uitgesteld. Als dat afscheid 
zodanig is, dat daar met een 
goed gevoel op terug kan 
worden gekeken, betekent dit 
een ‘positief” onderdeel van 
de boze film. En dat helpt bij 
alles wat nog komen gaat. 

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Dit jaar nog voordeel 
Belastingdienst bij aanschaf 

hoortoestel
Regio - De vergoeding voor hoortoestellen daalt de afgelopen 
zeven jaar. U krijgt elk jaar minder van uw zorgverzekering. Er 
zijn echter mogelijkheden om kosten terug te vragen via de 
Belastingdienst, HoorCare laat dit voor u berekenen door een 
unieke samenwerking met een onafhankelijke accountant.
In meer dan 83 procent van de gevallen bij aanschaf van uw 

nieuwe hoortoestel bij HoorCare, krijgt u meer terug via de af-
trek zorgkosten Belastingdienst dan van uw zorgverzekeraar. 
Oók als uw huidige hoortoestel nog geen vijf jaar oud is.
Maak een afspraak bij HoorCare om kosteloos te laten bere-
kenen hoeveel u kunt terugvragen door te bellen met 0251-
234167 of een e-mail te sturen aan afspraak@hoorcare.nl.

Komt u ook nog dit jaar uw hoortoestel kopen?

ADVERTORIAL

Het einde van het jaar nadert snel 
en dat is de tijd waarop de meeste 
mensen nog een hoortoestel aan-
schaffen bij HoorCare. Hiervoor 
zijn drie belangrijke redenen.

1  Eigen risico al op?
U betaalt een eigen risico als u 18 jaar 
of ouder bent en gebruik maakt van 
zorg uit het basispakket. In 2020 is het 
eigen risico € 385. U betaalt dan dus 
zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt 
uw zorgverzekeraar de kosten. Bij veel 
mensen is het verplicht eigen risico 
opgemaaktopgemaakt aan het einde van dit jaar. 
Als u zorg koopt voor 31-12-2019 dan 
scheelt u dat uw eigen risico.

2  Vergoedingen veranderen
De vergoeding op hoortoestellen gaat 
per 1-1-2020 opnieuw verder naar 
beneden. U krijgt dus volgend jaar 
minder vergoeding, reden om nog in 
2019 te kopen. Behoefte aan een per-
soonlijksoonlijk advies? Onze audiciens helpen 
u graag met uw zorgpolis.

3  Hoortoestel Belastingdienst
BijBij aanschaf van uw nieuwe hoortoes-
tel bij HoorCare krijgt u geld terug van 
de Belastingdienst. In meer dan 83% 
van de gevallen is dat bedrag hoger dan 
u krijgt van uw zorgverzekeraar. De 
regeling geldt ook als uw bestaande 
hoortoestel nog geen 5 jaar oud is.

Bel of e-mail met HoorCare 
voor een exclusieve afspraak 
om een afspraak te maken.

»

»

Hoor|Care 
Audiciens, vertrouwd Van Els.
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Veiligheid belangrijkste bij prettig wonen
Ruim de helft van de volwassenen in regio Kennemerland 
vindt veiligheid het belangrijkste aspect van prettig wonen.  
Dit blijkt uit het panelonderzoek van de GGD Kennemer-
land. Op de vraag wat panelleden verstaan onder een ge-
zonde woonomgeving, worden veel uiteenlopende aspecten 
genoemd. Ook zien panelleden hierbij ruimte voor verbete-
ring. Meedenken over (gemeente)plannen op het gebied van 
gezondheid en veiligheid wil men wel, maar een deel weet 
niet hoe.

Dit en meer blijkt uit onderzoek van GGD Kennemerland on-
der haar digitale inwonerspanel. In de zomer van 2019 vul-
den bijna 1.900 panelleden een online vragenlijst in over ge-
zonde woonomgeving. Veiligheid het belangrijkst, gevolgd 
door groen, voorzieningen en bereikbaarheid Veiligheid 
vindt men het belangrijkste aspect van prettig wonen (57%), 
gevolgd door groen, rust en stilte (49%), voorzieningen 
(47%) en goede bereikbaarheid (47%). Op de vraag of de 
eigen buurt een WhatsApp-groep heeft waarin bewoners 
elkaar informeren over verdachte situaties in de omgeving, 
antwoordt bijna de helft dat de eigen buurt niet zo’n app-
groep heeft of dat men het niet weet.

Meerderheid vindt woonomgeving gezond, maar het kan 
nog beter. Twee derde vindt de eigen woonomgeving ge-
zond. Bij gezond denkt men niet alleen aan een gezonde 
fysieke omgeving (bijvoorbeeld luchtkwaliteit), maar ook aan 
andere aspecten, zoals voldoende ruimte hebben, een scho-

ne en opgeruimde buurt, aandacht voor elkaar en betrok-
kenheid. Suggesties van panelleden om de omgeving nog 
gezonder te maken, zijn onder andere het tegengaan van 
luchtvervuiling, aanpassingen in het (auto)verkeer en het 
groener maken van de omgeving.

Meedenken over plannen voor eigen woonomgeving, maar 
hoe doe je dit 30% van de panelleden denkt of beslist mee 
over (gemeente)plannen op het gebied van gezondheid en 
veiligheid in de eigen woonomgeving, of is dit van plan. 
35% wil dit ook, maar weet niet hoe. Panelleden blijven het 
vaakst in contact met hun buren door middel van een praatje 
op straat (94%). Een derde gaat bij elkaar op de koffie (34%) 
of heeft contact via WhatsApp/telefoon (38%). Dit laatste 
hebben vooral inwoners onder de 45 jaar. Driekwart van de 
panelleden heeft in het afgelopen jaar buurtactiviteiten ge-
daan. Bijna de helft doet mee aan deze activiteiten om ande-
ren te helpen (46%). Van degenen die geen buurtactiviteiten 
doen, weet 12% niet waar ze terecht kunnen. 

Alle resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op 
www.gezondheidsatlaskennemerland.nl (Factsheets en rap-
porten > GGD Panel > Gezonde Woonomgeving).Ook lid 
worden van het panel van GGD Kennemerland?  Aanmel-
den kan via:
www.ggdkennemerland.nl/panel.

Deelname is vrijblijvend. 
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Matige prestaties bij 
WIK in Libre-competitie
Castricum - In de zevende speel-
ronde waren er maar twee spelers 
die boven hun vastgesteld moy-
enne hun partij winnend konden 
afsluiten. De positieve uitzonde-
ringen waren Rien Emmerik te-
gen Joop van de Wijst en Cees 
Burgmeijer tegen Ferry van Gen-
nip. Rien kon zijn winst pakken, 
vooral door twee series van vijf 
caramboles, wat voor hem opste-
kers waren en een stimulans om 
Joop de�nitief achter zich te la-
ten. Een mooie score met een 
winstpercentage van 24 procent 
was zijn verdiende beloning. 
De partij tussen Cees Burgmeijer 
en Ferry van Gennip leek in de 
beginfase van de wedstrijd ge-
lijk op te gaan en het was tot aan 
de veertiende beurt niet te voor-
spellen wie de winst zou pakken. 
Een mooie serie van negen ca-

ramboles in die beurt, kon Ferry 
niet pareren en in zijn daarop vol-
gende beurten, kwam zijn goede 
spel van de beginfase niet meer 
terug en moest lijdzaam toezien 
dat Cees de smaak te pakken had. 
Voor Cees kon een winstpercen-
tage van elf procent genoteerd 
worden, terwijl Ferry niet aan zijn 
moyenne kon komen. Alle ande-
re leden waren niet in hun nor-
male vorm, wat bijzonder opval-
lend was. Enigszins in de buurt 
van vastgesteld moyenne kwa-
men Piet Zonneveld tegen Gert 
Lute, Jaap de Boer tegen Peter 
Groenendal, Siem Bakkum tegen 
Hans Kooiman en Ad Kempers te-
gen Frans Lute.
Stand: 1. Gert Lute met 785 pun-
ten, 2. Cees Burgmeijer met 776 
en derde Jaap de Boer met 762 
punten.

Brenda Calis wint
ook tweede cross
Castricum - Zondag 17 novem-
ber was de tweede wedstrijd van 
het Runx Haarlem Crosscircuit. De 
‘37e AV DEM Denneman Cross’ in 
Wijk aan Zee. Deze cross werd ge-
organiseerd door de atletiek ver-
eniging AV DEM en behoort tot 
de acht crossen, die onderdeel 
zijn van het Runx Haarlem Cros-
scircuit.
De temperatuur was laag, maar 

er was wel een aangenaam zon-
netje. Een deel van het parcours 
ging tijdens deze cross over het 
strand. De afstanden waren 3,3 
km (sprintcross) 6,6 en 9,9 km. 
Ook hier is Brenda Calis uit Castri-
cum eerste geworden in haar ca-
tegorie (Vrouwen Senioren).  Na 
acht wedstrijden zal het eindklas-
sement worden opgemaakt. (Fo-
to: aangeleverd)

SV Vredeburg
Mooie lopers voor Booij
Limmen - Vrijdag speelden de 
schakers van SV Vredeburg de 
tiende ronde van de interne com-
petitie.
Koploper Luc Janssen had geen 
makkelijke avond tegen Remi 
Aa�es, maar bouwde op techniek 
uit naar een punt. Indriaas Booij 
wist de ervaren Jaap Limmen 
dankzij twee mooie lopers het 
punt afhandig te maken. Voorzit-
ter Jos Admiraal en secretaris Ha-
rold Ebels kruisten de degens in 
een Franse partij. Admiraal liet in 
het vroege middenspel een pion-
netje gaan, waarna Ebels de stel-
ling naar winst schoof. Bert Hol-
lander toverde tegen Barry Ble-
kemolen een koningsgambiet 
op het bord. Blekemolen behan-
delde de variant niet optimaal en 
werd bruut weggeblazen. 
De ijzersterke Bob Stolp had al 
snel een voordelige stelling te-
gen Tars Wanders, maar Wanders 
zou Wanders niet zijn wanneer hij 
niet tot het middernachtelijk uur 
zich als een leeuw zou verdedi-
gen en allerlei tegendreigingen 

zou verzinnen. Stolp bleef even-
wel stoïcijns en scoorde het punt. 
De partij tussen Ed van Duin en 
Aart van den Brink was een ware 
schaakthriller, met groot verschil 
in bedenktijd: toen Van den Brink 
nog maar twee minuten had, be-
schikte Van Duin over een uur. 
Van den Brink maakte dan ook de 
laatste fout. 
Na een zet of twintig wist Ferry 
Haan de dame van Paul de Ruij-
ter in te sluiten en te liquideren. 
Daarna was het een koud kunst-
je om tot winst te komen. Gertjan 
Hafkamp bouwde tegen Niels Ha-
geman een voordeeltje uit naar 
een overtuigende zege. Harry Le-
vering grijnsde van oor tot oor 
nadat hij Adri Beentjes had ver-
slagen. „Een potje winnen, dat 
mocht wel weer eens”, was zijn 
commentaar. Gijs Pouw was de 
pechvogel die de aanduiding ‘on-
even’ achter zijn naam zag staan. 
Komende vrijdag ontvangt het 
eerste achttal van Vredeburg het 
favoriete Castricum 1 voor een 
bondsduel in de eerste klasse B.

Meervogels ’31 wint 
van Egmondia
Akersloot - Nadat in de ochtend-
uren het tweede elftal een ge-
lijkspel (2-2) had behaald tegen 
koploper Kolping Boys 2 en toch 
met een katterig gevoel het veld 
had verlaten, mocht Meervo-
gels 1 aantreden tegen de Der-
pers van Egmondia. Meervogels 
maakte vanaf het eerste �uitsig-
naal duidelijk wat hun intenties 
waren en Erwin Krom, die Luuk 
Ploeg in de basis verving, knikte 
na amper een minuut al de eer-
ste corner binnen. Tom Adrichem, 
die een puike eerste helft speel-
de, zette na een klein kwartier-
tje de 2-0 op het bord. De eerste 
keer dat Egmondia in de buurt 
van het doel van doelman Cas 
Hoogland kwam, was onmiddel-
lijk raak: aanvoerder Carlo Smit 
maakte het 2-1. 

Meervogels ging prima door en 

ballen op de lat van Niek van der 
Eng en Jens Verduijn hadden een 
beter lot verdiend. De 3-1 kwam 
er door een terecht gegeven straf-
schop: Stan Kaandorp schoot on-
berispelijk raak. Egmondia streed, 
maar kwam niet tot kansen en zo 
werd de rust bereikt. Over het ge-
deelte na rust kunnen we kort 
zijn: Meervogels was veel aan de 
bal, Egmondia probeerde Meer-
vogels het voetballen onmoge-
lijk te maken en dat ging hen re-
delijk af. De tweede helft had zo 
afgedaan kunnen worden en dat 
was jammer voor het talrijke pu-
bliek dat Egmondia bovendien 
nog met tien man zag eindigen.
Routinier Jelle van der Eng na de 
wedstrijd: „Een goed begin (de 
eerste helft) is het halve werk”. 
Volgende week: HBC 2 – Meervo-
gels’31 2 en Koedijk 1 – Meervo-
gels’31 1. (Foto: aangeleverd)

Weer kampioenen 
bij tafeltennissers

Castricum - Opnieuw is deze 
week een team van TTV Castri-
cum kampioen geworden. Een 
uniek kampioenschap dit keer, 

omdat het plaatsvindt in een 
nieuwe competitievorm, de zo-
genaamde duo competitie. Een 
team in deze competitie bestaat 
niet uit de gebruikelijke drie spe-
lers, maar uit twee, zodat de com-
petitieavonden, die vaak door de 
week plaats vinden, wat korter 
zijn. Iedere speler speelt twee en-
kelpartijen, en samen een dub-
bel, zodat maximaal 5 punten ge-
haald kunnen worden. 
Het Castricumse duo, bestaande 
uit Frank Walrave en Dirk Oude-
jans, had tegen het duo van Ra-
pidity uit Beverwijk de volle vijf 
punten nodig om het kampioen-
schap binnen te halen. De hek-
kensluiters uit Beverwijk weerden 
zich kranig, maar waren uiteinde-
lijk toch kansloos tegen de nieu-
we kampioenen. 

Omdat het de hoogste duo-klas-
se van de afdeling Holland Noord 
van de NTTB is, is er geen promo-
tie en kunnen Frank en Dirk de 
volgende voorjaarscompetitie 
hun titel proberen te prolonge-
ren. (Foto: aangeleverd)

FC Castricum haalt 
verwoestend uit

Castricum - Het was genieten za-
terdag 23 november op ‘Noord 
End’. FC Castricum trakteerde het 
publiek op het ene na het ande-
re mooie doelpunt en won met 
maar liefst 6-0.
Met veel passie ging FCC de 
strijdt aan tegen United Davo uit 
Haarlem.
In de 21e minuut pakte het de ver-
diende voorsprong. Jeroen Mooij 
gaf een pass naar Max Lodewijks 
die een tegenspeler uitspeelde 
en de bal in de linkerhoek schoot. 
Zes minuten later kreeg Uni-

ted Davo een makkelijk gegeven 
strafschop, die keeper Lars Beu-
kers uit het doel wist te tikken. 
In de 37e minuut was het weder-
om raak voor FCC. Via een snelle 
driehoekscombinatie, tussen Je-
roen Bakker, Jesse Verbeek en Se-
bastiaan Weber, werd de verdedi-
ging omspeeld en gescoord door 
Sebastiaan. FCC hield het initia-
tief en won veel duels, wat resul-
teerde in de 3-0. Max Lodewijks 
scoorde vanuit een voorgegeven 
vrije trap. Nog geen twee minu-
ten later was het wederom Max 
Lodewijks, die scoorde met een 
hakje, zo pakte hij net voor rust al 
zijn hattrick. 
FCC kreeg de ene na de andere 
kans in de tweede helft, maar de 
goed keepende Vincent Hofman 
hield scoren tegen tot de 82e mi-
nuut. Net buiten het strafschop-
gebied kreeg FCC een vrije trap, 
die door Max Lodewijks werd ge-
nomen en werd ingekopt door 
Stephen Zeilstra. De eindscore 
kwam nog op 6-0 in de 87e mi-
nuut. Een schot van Bas v/d Werf, 
die gekeerd werd door de keeper, 
maar in de rebound werd afge-
maakt door Max Lodewijks. (Foto: 
Sandy Klaver)

Limmen heeft geen 
kind aan Koedijk
Limmen - Zonder routinier Hof-
kamp moest Koedijk het op-
nemen tegen Limmen, op vol-
le sterkte. In de vierde minuut 
was het al raak. Een mooie steek-
pass van Sem Winter zette Lasse 
Karels alleen voor de keeper. Na 
een half uur kwam Paul Zeeman 
uit een counter  alleen op doel 
af. Via de schoen van de keeper 
werd het corner. Een eerste helft 
die Limmen geheel domineerde 
en waarbij Rik Seignette nog al-
leen voor de keeper kwam maar 
niet scoorde. Hectische momen-
ten nog voor het doel van Koedijk 
maar het bleef 1-0 met de rust. 

Na de thee was het al snel 2-0. De 
keeper van Koedijk schoot uit, in-
eens volleerde Rens Min de bal 
voor de vrijstaande Zeeman. De 
slapende achterhoede kon de 2-0 
niet voorkomen. Even later een 
schot van Jaap Menick tegen de 
onderkant van de lat. Niemand 
zal weten of hij wel of niet de lijn 
gepasseerd heeft. Er werd dus 
doorgespeeld. Limmen was op-
permachtig maar drukte het niet 
in doelpunten uit. 

Koedijk heeft geen kans gehad 
tegen de solide achterhoede van 
Limmen. (foto: Nico Hollenberg)

Mountainbike
Wim Verdonk slaat 
opnieuw toe
Akersloot - Wim Verdonk uit Eg-
mond aan den Hoef heeft, even-
als vorige week, de overwinning 
voor zich opgeëist van de weke-
lijkse donderdagavondwedstrijd 
in Akersloot om de Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup. Wout Bakker uit Hei-
loo liet er direct al geen gras over 
groeien om te laten zien dat ie-
dereen op Sportcomplex de 
Cloppenburgh goed aan de bak 
moest. Als een komeet was Bak-
ker weg na de start en het leek 
dat men van goede huize moest 
komen om hem van de winst af 
te houden. De vroege vlucht van 
Bakker leek te gaan slagen, want 
hij bouwde een ogenschijnlijk 
onoverbrugbare voorsprong op. 
Maar toch was niet iedereen in-
gedommeld en de achtervolging 
werd ingezet. Ze moesten alle 

zeilen bijzetten om de ontketen-
de en technisch hoogbegaafde 
jongeling Wout Bakker, in janua-
ri voor de eerste keer actief bij de 
grote mannen in Egmond-Pier-
Egmond, tot inkeer te laten ko-
men. Het was alleen Wim Verdonk 
die Bakker van zijn plannen wist 
af te houden en zijn missie deed 
mislukken. Met nog twee omlo-
pen te gaan kwam Wim Verdonk 
pas in het wiel van Wout Bak-
ker, die na Verdonks passage nog 
even wist aan te klampen, maar 
in de �nale toch zijn meerdere 
moest erkennen in Wim Verdonk. 
Uitslag: 1. Wim Verdonk (Egmond 
aan den Hoef), 2. Wout Bakker 
(Heiloo), 3. Henk Jan Verdonk se-
nior (Egmond aan den Hoef), 4. 
Bob Scholten (Akersloot) en 5. 
Chris Kemp (Egmond aan den 
Hoef).

Vitesse ook duidelijk 
ZAP de baas: 3-0
Castricum - Twee seizoenen ge-
leden hield Vitesse aan de con-
frontaties met ZAP slechts 1 punt-
je over. Dit keer liet de ploeg van 
Thijs Sluijter zien dat het niet voor 
niets op de tweede plaats staat. 
Al na zo’n minuut of zes ver-
scheen Rik Beentjes na een aan-
val over rechts alleen voor de 
keeper, helaas volgde daar geen 
goal uit. In de tiende minuut was 
het wel raak. Opnieuw was het 
Rik Beentjes die na balverlies van 
ZAP door het midden ontsnapte 
aan de verdediging van ZAP. Ver-
volgens wist hij Jort Kaandorp 
in stelling te brengen die op be-
heerste wijze scoorde: 1-0. Niet 
veel later was het opnieuw kas-
sa. Na een voorzet van rechts kon 
Nick van der Ven de bal simpel 
kon binnentikken: 2-0. Goed druk 
zetten in de linker verdedigings-
zone leverde Vitesse balbezit op 

waarna Desmond de Waard vrij 
kon opstomen. Zijn voorzet werd 
vervolgens door Joey van Esveld 
binnengeschoten: 3-0. Vlak voor 
rust werd het duel helaas ont-
sierd door een rode kaart voor 
Nick van de Ven. 
Na rust kwam Vitesse nauwelijks 
meer in problemen en was aan-
vallend enkele keren gevaarlij-
ker dan de bezoekers. Een daar-
uit voortvloeiende vierde goal 
werd op twijfelachtige gronden 
afgekeurd. Helaas eiste de voor 
rust prima leidende scheidsrech-
ter daarna een negatieve hoofd-
rol op, met enkele onbegrijpelij-
ke beslissingen in dit zéér spor-
tieve duel. Dat leidde in de 73e 
minuut tot een onterechte rode 
kaart voor Desmond de Waard 
en later nog tot geel voor keeper 
Michel van Kampen. (Foto: Joop 
Hollenberg)








