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Door Ans Pelzer

Het adviesbureau dat door de 
gemeente wordt ingezet constateert 
dat het allemaal ‘net aan’ nog kan. 
Omdat de aansluiting op de A9 op 
zich laat wachten stelt het bureau 
voor om nu niets te doen. 
Voor autoverkeer geldt een uitzonde-
ring: het adviesbureau meldt dat 
autoverkeer ‘sneller moet door-
stromen door de nauwe weggetjes in 
Limmen-West’. Daar zijn maatregelen 
voor nodig. De inwoners vinden dat 
er betere oplossingen zijn dan het 
bureau aangedragen heeft. ,,De auto 
is te gast in de smalle straatjes: geen 
hoofdpersoon. Daarom hebben we 
zelf een rapport opgesteld.”
Hans: ,,De vraag was: hoe kunnen we 
een positieve bijdrage leveren aan de 

invulling van onze infrastructuur? 
Met als uitgangspunt dat � etsers, 
wandelaars, sporters, kinderen en 
gemotoriseerd verkeer - naast elkaar 
- op een veilige manier de beschik-
bare infrastructuur benutten. 
De samenvatting van alle opmer-
kingen, ideeën, ervaringen, sugges-
ties en aanwijzingen van inwoners 
zijn opgenomen in ons adviesrapport 
met de titel ‘Het Avontuur’. Er is veel-
vuldig en intensief overlegd hoe de 
wegen in Limmen toekomstbe-
stendig en gebruiksvriendelijk 
gemaakt kunnen worden. We willen 
dat een groep vertegenwoordigers 
van deze inwoners rechtstreeks met 
ambtenaren rond de tafel gaat om 
over dit rapport te praten. Met dit 
initiatief levert de groep Limmers een 
visie af die breed gedragen wordt.”

‘Participatie nodig’
Inwoner Piet van der Steen bracht 
veel ideeën in. ,,Participatie kan, mag 
en moet in de toekomst deel 
uitmaken van de opdracht. De 
aanwezige ambtenaren kunnen in 
veel van de gevallen zelf het werk 
verrichten door inwoners in te scha-
kelen in plaats van een adviesbureau. 
De inwoners zijn erin geslaagd om 
soms tegenstrijdige belangen door 
goed overleg netjes op te lossen.”

Wethouder positief
Wethouder Paul Slettenhaar heeft 
inmiddels positief gereageerd op het 
rapport en heeft de groep tips 
gegeven om de actie een positief 
vervolg te geven. 

Na recente berichtgeving dat er 
mogelijk 150 huizen extra in plan 
Zandzoom worden gebouwd, werd 
duidelijk dat Limmers uitgenodigd 
worden om mee te praten. Hans: ,,De 
inwoners zijn benieuwd en hebben 
de adviezen klaar.”

Castricum - Hans Min en Leo van Schoonhoven zijn twee van de driedui-
zend inwoners uit Limmen-West die menen dat er goede oplossingen 
mogelijk zijn om het autoverkeer door de smalle weggetjes Limmen te 
leiden. ,,De komst van nieuwe woningen in Limmen belast de infrastruc-
tuur hier fors.”

Inwonersinitiatief pleit voor 
veiligere wegen in Limmen

Door Hans Boot

Aan de hand van dertig sheets 
werden de raadsleden afgelopen 
donderdagavond geïnformeerd over 

De Groene Variant, een rigoureus 
plan om de bestaande bocht in het 
spoorwegtracé tussen Uitgeest en 
Heiloo te vervangen door een 
nieuwe lijn die langs de N203 zou 

moeten lopen. Volgens de indieners 
Henk van der Eng en Fons Lute van 
het betre� ende burgerinitiatief zou 
dit een aantal belangrijke voordelen 
opleveren, zoals het voorkomen van 
de doorsnijding van Bakkum en 
Castricum, de ophe�  ng van alle 
gelijkvloerse spoorwegkruisingen, 
het realiseren van 1600 woningen op 
aantrekkelijke locaties die vrij komen 
en een uitermate goed bereikbaar en 
centraal gelegen P+R station.

Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - Vorige week mochten Henk van der Eng en Fons Lute hun 
burgerinitiatief voor het verleggen van de spoorlijn presenteren tijdens 
de Raadsinformatieavond. Zij stellen voor om hun voorstel onder de 
naam ‘De Groene Variant’ toe te voegen aan de vier varianten voor het 
oplossen van de verkeersproblemen bij de spoorwegovergang aan de 
Beverwijkerstraatweg. Het onderwerp wordt 9 december in de raad 
behandeld. Op voorhand heeft het college een preadvies gegeven, 
waaruit blijkt dat het ambitieuze plan voor een nieuw spoorwegtraject 
nogal wat haken en ogen bevat.

Vraagtekens bij ‘De Groene variant’

Inwoners van Limmen komen met eigen adviesrapport. Foto: Aart Tóth

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Spelregels voor sporten tijdens corona
Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest. De toegang tot de zorg is in gevaar. 

Daarom volgen er strengere maatregelen om de dagelijkse contactmomenten te verminderen. 
Ook voor de sport. Vanaf 17.00 uur zijn alle binnen- en buitensportlocaties gesloten.

Publiek

Geen publiek toegestaan bij wedstrijden
en trainingen professionele- en
amateursport.

Alleen toegang voor vrijwilligers of
personen die beroeps- of bedrijfsmatig
werkzaamheden verrichten op de
sportlocatie.

Hier is een coronatoegangs bewijs 
verplicht:

Binnensportlocaties, inclusief
sportkantines*, kleedkamers en andere
faciliteiten, vanaf 18 jaar. 

Amateursporters vanaf 18 jaar die
gebruik maken van faciliteiten binnen op
sportlocaties, zoals kleedkamers en de
sportkantine.

Uitzondering:
• Vrijwilligers of personen die beroeps- of

bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op
de sportlocatie.

• Professionele sporters.

* uitzondering voor a�alen

28 november 2021

Algemeen

Tussen 17.00 uur en 5.00 uur zijn alle
binnen- en buitensportlocaties gesloten.

Wedstrijden en trainingen toegestaan tot
17.00 uur.

Uitzondering op het sluiten van
sportlocaties zijn trainingen en
wedstrijden voor topsporters.

Na 17.00 uur georganiseerd sporten
buiten in openbare ruimte met 
maximaal 4 personen (exclusief
instructeur) op 1,5 meter.

1,5 meter niet verplicht tijdens
wedstrijden en trainingen.

Sportkantines dicht om 17.00 uur.

Kleedkamers en douches open.

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

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

HERT & WILDZWIJN 
STOOFVLEES (met recept) 
25% KORTING  

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
HUTSPOT + 

2 GEHAKTBALLEN
SAMEN€ 6,99

SOEP VAN DE WEEK:
TOMATENSOEP 

PER POT  € 3,99
VLEESWARENTRIO 

KALFSROLLADE
SMEERLEVERWORST 
MORTADELLA € 5,99

ELKE DAG VERS UIT DE OVEN ELKE DAG VERS UIT 
DE OVEN BOTERSTOL
500 GRAM

ELKE DAG VERS UIT DE OVEN ELKE DAG VERS UIT 
DE OVEN BOTERSTOL
500 GRAM

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

Volgende week breekt de mooiste tijd 
van het jaar aan voor de bezorgers van 
de Castricummer. Dan bezorgen zij hun 
nieuwjaarswens. De bezorgers hopen 
natuurlijk op waardering van de lezers. 
In weer en wind hebben zij de gratis 
krant boordevol lokaal nieuws weke-
lijks bij u thuisgebracht. Het brengen 
van de nieuwjaarswens gebeurt coron-
aproof. Ze hopen natuurlijk dat u wat 
kleingeld in huis heeft waardoor ze 
extra gemotiveerd zullen zijn om u ook 
in 2022 wekelijks te voorzien van het 
plaatselijke nieuws!

Bezorgers wensen
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DONDERDAG 9 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor A. Overmars

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

VRIJDAG 10 DECEMBER
Open kerk van 10.30 tot 12.30 
uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Open 
Kerk, stilte en bezinning bij het 
aansteken van een kaars.

ZATERDAG 11 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
10.00 uur, pastor Anton Over-
mars en diaken Jaider met voor-
zang Annie Assendelft en Ria 
Peters.

ZONDAG 12 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum
Dorpskerk, 10.00 uur. ds. Rik 
Willemsen. 3e zondag van de 
Advent. Met kinderdienst. Gelijk-
tijdig op radio Castricum en via 
een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, vicaris Gerard Bruggink 
met het Heren Koor.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. H. 
Koolhaas.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Benjamin 
van Slooten.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met zanggroep. Voor-
ganger: Pastor B. Leurin.

MAANDAG 13 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 14 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor J. van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Regio - De kerstnachtvieringen van 
de Rooms-Katholieke kerken in deze 
regio vervallen. In plaats daarvan 
komt er een gezamenlijke online 
viering op kerstavond, waarbij geen 
kerkgangers aanwezig kunnen zijn. 
Dat is besloten door het regiobestuur 
van het samenwerkingsverband De 
Heilige Familie. Hierin zijn de 
RK-kerken uit Castricum, Uitgeest, 
Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee 
en Velsen-Noord vertegenwoordigd. 
Ook andere vieringen van de 
betrokken kerken worden aangepast. 
De avondvieringen worden veelal 
verplaatst naar momenten eerder op 
de dag.

Kerstnachtviering 
gaat online 
plaatsvinden

Vervolg voorpaginaverhaal

In het preadvies van het college van 
17 november aan de raadsleden 
worden echter kritische kantteke-
ningen geplaatst bij een aantal 
aspecten van het voorgestelde 
initiatief.
Zo stelt het college dat de nieuwe 
variant de hoogste investering kent 
en de geraamde kosten van 150 
miljoen aan de lage kant lijken. Ook 
is niet duidelijk met welke opbreng-
sten uit de grondexploitatie reke-
ning is gehouden. Daaraan wordt 
toegevoegd dat er een beslag moet 
worden gelegd op gronden in 
gebieden die hoge natuur- en of 
cultuurhistorische waarden hebben, 
zoals de Schulpvaart. Verder 
verwacht het college dat inwoners 
van zowel Limmen, Uitgeest en 
Castricum hinder zullen onder-
vinden van het nieuwe tracé en 
vraagt men zich af in hoeverre 

recente investeringen in het huidige 
station zijn meegenomen in de 
exploitatie.. Als mogelijk knelpunt 
wordt ook geopperd dat de nog 
noodzakelijke grondverwerving 
eventueel via onteigening moet 
plaatsvinden, wat tijdrovend en juri-
disch complex is. De planstudie (een 
tot vijf jaar) voor deze variant vergt 
volgens het college een langere tijd 
dan de andere varianten.

Primaat
In het preadvies is ook een reactie 
van ProRail opgenomen. Daarin 
wordt erkend dat het tracé wel iets 
korter is dan het huidige, maar dat 
dit ook betekent dat er waarschijnlijk 
twee tot vier bochten moeten 
worden aangelegd. Dat zou weer 
nieuwe wissels in het spoor bij 
Uitgeest tot gevolg kunnen hebben. 
Als belangrijkste conclusie noemt 
ProRail dat er in de nieuwe situatie 
altijd met een lagere baansnelheid 

(maximaal 80 km per uur) moet 
worden gereden. Dat zou onaccep-
tabele capaciteitsproblemen tot 
gevolg hebben.

De indieners van De Groene Variant 
kunnen zich niet echt vinden in het 
preadvies. Lute: ,,Jammer dat het 
college alleen problemen ziet en het 
niet heeft over de voordelen die dit 
plan uiteindelijk oplevert. Onze erva-
ring in de raadscommissie is echter 
positief en de toonzetting tijdens de 
presentatie was constructief. Wij 
denken ook dat het goed was dat wij 
duidelijk hebben aangegeven dat 
wij zo conservatief mogelijk te werk 
zijn gegaan met het schatten van 
kosten en opbrengsten en dat de 
gemeenteraad in alle onderdelen 
van het plan het primaat heeft.” Van 
der Eng voegt daaraan toe: ,,Wij 
willen ook nog eens wijzen op de 
grote nadelige gevolgen van spoor-
boekloos rijden van treinen voor de 
leefbaarheid van Castricum. Een 
spoorsnelweg dwars door ons dorp 
valt niet veilig over te steken, waar-
door geluidsschermen en isolerende 
maatregelen aan huizen noodzake-
lijk zijn.”

De politieke behandeling van dit 
onderwerp vindt plaats in de raads-
vergadering van donderdag 9 
december, die voor iedereen virtueel 
is te volgen. Dan zal moeten blijken 
of dit burgerinitiatief op voldoende 
steun kan rekenen en wordt toege-
voegd aan de andere vier varianten 
die door een Maatschappelijke 
Denktank worden onderzocht voor 
het oplossen van dit gecompliceerde 
knelpunt, waarmee de gemeente al 
jaren worstelt.

Indieners Groene Variant: 
‘hopen dat raad voordelen ziet’

Zo zou de situatie na realisering van ‘De Groene Variant’ eruit komen te zien. 
Afbeelding: aangeleverd

Door Aart Tóth

Al ruim dertig jaar is de kraam op 
deze locatie te vinden. Het is een lust 
voor het oog, waarbij het water je in 
de mond loopt als je het bakproces 

volgt en ruikt. Ieder jaar verrassen 
John van Dam en zijn medewerkers 
de Castricummers met heerlijke 
gebakken bollen, waar gezien de 
kwaliteit zelfs prijzen mee gewonnen 
zijn.

Iedere dag vanaf 10.00 uur kun je er 
terecht en natuurlijk de laatste dag 
van het jaar al vanaf 07.00 uur. Zorg 
dat je erbij bent om inderdaad te 
beoordelen dat er niets teveel is 
gezegd qua kwaliteit en smaak. Net 
als in de jaren ervoor zal er weer een 
lange rij kopers verschijnen op die 
laatste dag, maar even wachten op 
anderhalve meter afstand is het meer 
dan waard. Dat wordt weer genieten!

Castricum - We hoeven niet te wachten tot echt de laatste dag van het 
jaar om te genieten van oliebollen, appel�appen, krentenbollen, 
Berlinerbollen en meer zoete lekkernijen. Ze zijn elke dag vers gebakken 
te verkrijgen bij de kraam van Van Dam voor winkelcentrum Geesterduin

Van Dam: heerlijke oliebollen 
om je vingers bij af te likken

Niek Slagter (links) en John van Dam presenteren de heerlijkheden. Foto: Aart Tóth
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Gemeentenieuws

De gemeente Castricum heeft ten behoeve van een herontwikkeling van het 
bestaande pand gelegen aan de Kerklaan 16-18 te Akersloot een anterieure 
overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar. 

Ter inzage
Vanaf 9 december 2021 tot en met 20 januari 2022 ligt de zakelijke beschrijving 
digitaal ter inzage en kunt u deze vinden op de website van de gemeente. Tegen 
deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met  Kees Adema van de afdeling Plannen 
en Projecten via 06 1942964306.

Anterieure overeenkomst Kerklaan 16-18 te Akersloot

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum
Op 9 en 16 december vergadert de raad 
vanwege de coronamaatregelen virtueel. 
U kunt alle vergaderingen via 
castricum.raadsinformatie.nl live volgen en 
achteraf terugkijken. Op dezelfde pagina 
vindt u tevens alle vergaderstukken. 

Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
gri   e. Bi  commissies die i n aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken. Kijk 
voor de benodigde informatie over deelne-
men aan de raadsinformatiebijeenkomsten 
op castricum.raadsinformatie.nl. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een 
idee voorleggen, meld u dan aan via de 
gri   e. it kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 13 december 2021.  

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

      

Voorlopige agenda raadsinformatieavond
 16 december 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 21.00   Presentatie voorbereiding van de nieuwbouw voor het 

onderwijs in Castricum-Oost
19.30 – 21.00   Presentatie over actuele ontwikkelingen binnen de volgende  

drie gemeenschappelijke regelingen:
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
- GGD Hollands Noorden
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

 Pauze
Commissies

21.15 – 22.00   Commissie motie inzake realiseren 30% sociale woningbouw  
in huursector

22.00 – 22.30    Moties inzake Coronamaatregelen 

     

Agenda Raadsplein 9 december 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19. 0  0.  ername drie os ercelen o  uin en Bosc   
19.30 – 20.45 Voortgangsrapportage implementatie beheersmaatregelen 

en autonome kostenontwikkeling Sociaal Domein 
 Pauze 
21.00 – 21.45 Amendement bij alternatief besluit voorstel zwembad
1.00  .00 Burgerinitiatief de roene ariant

21.45 – 22.30 Aangepast voorstel vervolgproces locatiekeuze nieuwbouw  
kindcentrum Cunera incl. eventuele amendementen*

22.00 – 22.30   Commissie Algemene Zaken* 
1  Benoeming leden elstandscommissie 

 Besluitenli st raads ergadering  no em er 0 1
B i st an ingekomen stukken 
C i st ter in age gelegde informatie

2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
 Besluit orming

A Alternatief voorstel zwembad Castricum incl. amendement
B ange ast oorstel er olg roces locatiekeu e 
 nieuwbouw kindcentrum Cunera incl. eventuele 
 amendementen*
C Verklaring van geen bedenkingen Schouw Akersloot 

 Benoeming leden elstandscommissie 
 Bekrac tigen ge eim ouding aan esteding accountant

F Aanbesteding accountant (besloten) 
5 Sluiting

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Spelregels voor sporten tijdens corona
Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest. De toegang tot de zorg is in gevaar. 

Daarom volgen er strengere maatregelen om de dagelijkse contactmomenten te verminderen. 
Ook voor de sport. Vanaf 17.00 uur zijn alle binnen- en buitensportlocaties gesloten.

Publiek

Geen publiek toegestaan bij wedstrijden
en trainingen professionele- en
amateursport.

Alleen toegang voor vrijwilligers of
personen die beroeps- of bedrijfsmatig
werkzaamheden verrichten op de
sportlocatie.

Hier is een coronatoegangs bewijs 
verplicht:

Binnensportlocaties, inclusief
sportkantines*, kleedkamers en andere
faciliteiten, vanaf 18 jaar. 

Amateursporters vanaf 18 jaar die
gebruik maken van faciliteiten binnen op
sportlocaties, zoals kleedkamers en de
sportkantine.

Uitzondering:
• Vrijwilligers of personen die beroeps- of

bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op
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Algemeen

Tussen 17.00 uur en 5.00 uur zijn alle
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17.00 uur.
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Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

Den Burglaan 26 in Limmen, het vergoten van de woning, datum ontvangst 
1 december 2021 (WABO2102296)
Vondelstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
26 november 2021 (WABO2102269)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Castricummer Werf 65 in Castricum, het veranderen van de voorgevel en plaatsen 
van een dakopbouw (achterzijde), verzenddatum 30 november 2021 (WABO2101733)
Dorpsstraat 113a in Castricum, het aanbrengen van lichtreclame op de gevel, 
verzenddatum 30 november 2021 (WABO2101708)
Johan Willem Frisostraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 29 november 2021 (WABO2102175)
Kastanjelint 6 in Limmen (kavel 3), het bouwen van een woning, verzenddatum 
26 november 2021 (WABO2101861)
Kerklaan 44 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 1 december 
2021 (WABO2101937)
Pagenlaan 11 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 30 november 
2021 (WABO2100863)
Ruiterweg 52 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
2 december 2021 (WABO2101758)
Rusthof 1-12 in Castricum, het aanbrengen van dakfolie en het aan de binnenzijde 
isoleren van het dak, verzenddatum 29 november 2021 (WABO2101948)
‘t Kieftenland 5 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 
29 november 2021 (WABO2101736)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Martin Luther Kinglaan 56 in Castricum, het verbouwen van de schuur, 
verzenddatum 2 november 2021 (WABO2101854)
Bijlacker 18 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en 
achterdakvlak, verzenddatum 2 november 2021 (WABO2101885)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Beverwijkerstraatweg 205a in Castricum, het bouwen van een accommodatie op 
Camping Geversduin, verzenddatum 28 september 2021 (WABO2101033)
Terrein de Skulper Akersloot tussen ‘t Stet en de Noord, het realiseren van een 
brug, verzenddatum 20 oktober 2021 (WABO2101509)
Kapelweg 10 in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 9 november 
2021 (WABO2101685)
Westerweg 146 in Limmen, het bouwen van een schuur, verzenddatum 2 november 
2021 (WABO2101682)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Burgemeester Mooijstraat 12 en12a in Castricum, het splitsen van het pand in 
winkel en bovenwoning, verzenddatum 5 november 2021 (WABO2101803)
Kerkpad 1 in Castricum, het herstellen van het glas in lood ramen, verzenddatum 
27 november 2021 (WABO2101681)
Stationsweg 6 in Castricum, het oprichten van een chauffeursruimte bij het bus-
station, verzenddatum 2 december 2021 (WABO2101975)
Theebos 36 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 30 november 
2021 (WABO2101816)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Jasmijnlint 21, 23 en 25 te Limmen ( C, nr.4127 en 4248), het bouwen van drie 
woningen WABO2001941, het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbe-
sluit.
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 9 december 2021 t/m 19 
januari 2022 zes weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 9 
december 2021 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De 
omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
vinden door te zoeken op NL.IMRO.0383.OVL21Jasmijn2125-VS01
Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Evenementen en overig vergunningen 

Verleend: standplaatsvergunning Huey Tonantzin, verkoop onbespoten lokaal 
groente en fruit voor elke vrijdag op de weekmarkt, Dorpsstraat in Castricum, ver-
zenddatum 30 november 2021 (APV2100796)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Castricum - Iedereen ervaart het 
rouwen om een verlies anders. 
Ieder rouwproces is uniek en daar 
zijn geen regels of een tijdslimiet 
aan verbonden. 
Gecerti�ceerd rouw- en verlies-
coach en ervaringsdeskundige 
Debbie Winterberg (51): ,,Rouwen 
doen we niet alleen bij een verlies 
door de dood van een geliefde, 
maar ook bij het verlies van een 
partner door echtscheiding, het 
verlies van de gezondheid, werk, 
een ideaal of een toekomstper-

spectief. Bovendien kan er sprake 
zijn van uitgestelde of verstoorde 
rouw. Dan kan een coach helpen 
de obstakels te overwinnen.’’

Zelf kreeg ze op jonge leeftijd te 
maken met het verlies van een 
geliefd persoon. Dankzij professio-
nele hulp, die ze pas later inscha-
kelde, kon ze het een plek geven. 
,,Sindsdien voel ik veel empathie 
voor mensen die worstelen met 
een verlies. Ik wil hen helpen hun 
veerkracht te hervinden.’’ 

Na een vrijblijvend kennismakings-
gesprek is het mogelijk te kiezen 
voor gesprekken in de warme en 
veilige omgeving van de praktijk-
ruimte of voor wandelingen in de 
natuur. ,,Rouw is de achterkant van 
liefde’’, besluit Debbie. ,,Ik kan de 
pijn niet wegnemen, maar door 
gesprekken te voeren kunnen we 
de gedachten ordenen en komt er 
ruimte voor nieuwe inzichten.’’ 

Kijk op www.debbiewinterberg.nl 
of bel: 06 50284828.

Debbie Winterberg: ,,Rouw is
de achterkant van de liefde”

Debbie Winterberg: ,,Samen gaan we het verdriet een plek geven.’’ Foto: aangeleverd
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Door Ans Pelzer

In de duurzame top 100 inventari-
seert dagblad Trouw jaarlijks de meest 
duurzame initiatieven. De jury over 
Reclame Fossielvrij: ,,Het is een muis 
in activistenland maar ze lusten de 
oliegiganten rauw. Met reclames en 
campagnes doen oliemaatschappijen 
voorkomen alsof ze keihard werken 
aan een schone toekomst. Reclame 
Fossielvrij wil af van hun kletspraat. Ze 
pleiten onvermoeibaar voor een 
verbod op fossiele reclame en vinden 
hun inspiratie in de tabakswet.”

Inzet voor het klimaat
Rosanne woont met haar man, die 
oorspronkelijk uit Heiloo komt, en 
twee kinderen (6 en 8) sinds 2017 in 
Castricum. Ruim een jaar geleden 
nam ze ontslag als gri�er bij de recht-
bank in Alkmaar om haar tijd vrijwillig 
te besteden aan het klimaat. ,,De 
coronapandemie leek de ideale 
periode voor bedrijven om het roer 
om te gooien qua duurzaamheid. 
Maar juist KLM en andere fossiele 
bedrijven kregen miljarden aan steun 
met nauwelijks groene voorwaarden. 
Dat was het moment dat ik dacht: ik 
wil zelf meer doen.”

Klimaatsabbatical
Ze volgde het voorbeeld van Femke 
Sleegers, de oprichter van Reclame 
Fossielvrij, en nam een ‘klimaatsabba-
tical’. Nu leeft Rosanne van haar spaar-
geld. Rosanne: ,,Met Reclame Fossiel-
vrij willen we een verbod op reclames 
van de fossiele industrie. Die doet zich 
groen voor maar wil richting 2030 
alleen maar meer olie en gas 
oppompen. Reclames voor vliegreizen 
en auto’s op fossiele brandsto�en 
zouden verboden moeten worden. 
Om onder de anderhalve graad van 
Parijs te blijven, moeten we minder 
gaan uitstoten. Dit is niet te tijd om 
mensen te verleiden om nog meer 
fossiele brandsto�en te gebruiken.” In 
verschillende gemeenten, zoals 
Amsterdam, Leiden en Haarlem, zijn 
het afgelopen jaar al moties aange-

nomen om fossiele reclames uit het 
straatbeeld te weren. Daar kregen de 
moties van GroenLinks steun van 
onder andere PvdA, D66 en CDA. Ook 
sponsoring door de fossiele industrie 
zou moeten stoppen.

Uitreiking
Bij de bekendmaking van hun derde 
plaats riepen Femke en Rosanne het 
dagblad Trouw op om te stoppen met 
fossiele reclames. Daaropvolgend is er 
een gesprek geweest met hoofdre-
dacteur Cees van der Laan en uitgever 
Philippe Remarque. In de krant van 27 
november blikt de hoofdredacteur 
daarop terug. Uitgangspunt voor 
Trouw is dat er een muur is tussen de 
commerciële afdeling en de redactie. 

Advertenties mogen geplaatst 
worden als adverteerders zich 
houden aan de bepalingen van de 
Reclame Code Commissie. Maar Van 
der Laan voegt daaraan toe: ,,Het 
wringt als het gaat om de reclames 
van de olieboeren en de kiloknallers 
van het vakantievervoer. De afge-
lopen weken zag ik paginagrote 
advertenties voorbijkomen van Shell, 
waarin het concern zich aanprijst als 
investeerder in groene energie, en 
van touroperators die adverteren met 
goedkope vliegvakanties. Terwijl de 
redactie pagina’s vol schrijft over de 
top in Glasgow en het belang om met 
elkaar minder te vervuilen, waarbij de 
producten van Shell als een van onze 
grootste vervuilers worden aange-
wezen.” Van der Laan zegt dat hij zelf 
graag zou zien dat Trouw stopt met 
fossiele reclames, maar dat die beslis-
sing aan de directie is. ‘De discussie is 
gestart’.

Castricum - Met haar hulp aan burgerinitiatief ‘Reclame Fossielvrij’ 
belandde Rosanne Rootert uit Castricum op de derde plaats van de Trouw 
duurzame 100 van 2021. Zij en compagnon Femke Sleegers willen een 
verbod op reclames door de fossiele industrie.

Castricumse Rosanne Rootert 
3e in Trouw Duurzame Top 100

Femke (l) en Rosanne derde in Trouw Duurzame Top 100. 
Foto: Marianna van der Stel / Fossielvrij NL

Beatrice en Vera van der Poel in ABBA XS. Foto: Martijn Swart

Heiloo - Op kerstmiddag zingen 
Beatrice en Vera van der Poel het 
repertoire van ABBA op de manier 
zoals de liedjes geschreven zijn: bij de 
piano. De dames zingen en vertellen 
het verhaal van ABBA: het succes, de 
roddels, het drama, de achterklap; 
alles wat je altijd al wilde weten van 
de blonde Agnetha en rode Anni-Frid. 
Over het grote verdriet, het geld, de 
scheidingen en de glamour die ABBA 
kende. Geniet van een loepzuivere 
Dancing Queen, een smooth The 
Winner Takes It All en Knowing Me 

Knowing You, SOS en Mamma Mia! 
De zussen Van der Poel hebben een 
fabuleuze sound zoals alleen zusjes 
kunnen klinken. Niets moet, maar 
meezingen mag. ABBA XS is een feest 
der herkenning; ga mee terug in de 
tijd, voor elke generatie een heerlijke 
muzikale topavond met de tijdloze 
hits. Deze voorstelling vindt plaats op 
vrijdag 24 december om 14.30 uur in 
de Cultuurkoepel aan de Kennemer-
straatweg 464. Kaarten à 19,50 euro 
zijn via www.cultuurkoepelheiloo.nl 
te koop.

ABBA XS met Beatrice en Vera 
van der Poel in Cultuurkoepel

Castricum - Niet wachten tot de 
laatste dagen, maar nu alvast op pad 
om kerstcadeaus te kopen. Dat is de 
oproep van Bert en Vanessa van Blue 
World en ZinQ mode. Om de sprei-
ding rondom de kerstdrukte te 
stimuleren geven zij de mogelijkheid 
om alvast uw kerstcadeaus in te 
slaan. Hierbij krijgt u de garantie dat 
eventueel ruilen na de kerst geen 
probleem is. ,,Wij zijn ervan over-
tuigd dat dit voor meerdere collega-
ondernemers geldt.’’ Wie in de loop 
van de week wat tijd over heeft, kan 
die uren benutten om alvast te gaan 
winkelen. Zo voorkomen we samen 
drukte op de zaterdagen.
Bert en Vanessa bieden ook de 
mogelijkheid om via de webshops te 

kopen en komen de bestelling dan 
na sluitingstijd langsbrengen. Kijk 
hiervoor op www.blueworld.nl en 
www.zinqmode.nl. Net als in de 
winkel kunnen de cadeaus dan ook 
feestelijk ingepakt worden. 
Bel hiervoor even naar Blue World 
(0251 659933) of ZinQ (0251 
671915). Is een maat niet voorradig 
in één van de webshops? Bel dan 
ook even naar de winkels en vraag 
voor de zekerheid of deze echt niet 
meer op voorraad is. ,,Verder willen 
wij u vragen om de bekende 
redenen om zoveel mogelijk lokaal 
te kopen! Hiermee vermijdt u dat uw 
cadeau te laat geleverd wordt en u 
gunt uw lokale winkelier toch ook 
een �jne kerst!?’’

Koop nu alvast uw kerstcadeaus

De ondernemers in het winkelcen-
trum hebben in de afgelopen twee 
jaar geleerd dat je met omdenken 
het verst komt. Daarom bedachten 
ze een andere manier om zich feeste-
lijk te presenteren. Dankzij deze krant 
kunt u op uw gemak bekijken wat de 
ondernemers allemaal te bieden 
hebben. En: ,,We brengen u graag op 
lumineuze ideeën voor de 
aanstaande feestdagen!’’ Afgelopen 
vrijdag nam een afvaardiging van de 
winkeliers de eerste krant in 
ontvangst. Een feestelijk moment!
Bent u nog niet in het vernieuwde 

winkelcentrum Geesterduin 
geweest? ,,Dan moet u dat toch echt 
snel doen, want wat is het mooi 
geworden! Nu in de wintermaanden 
is het extra sfeervol, omdat de feest-
verlichting weer volop brandt. Wij 
beschouwen dit ook als symbolisch 
licht in de duisternis, voor u als 
bezoekers en voor ons als onderne-
mers. Dat kunnen we allemaal wel 
gebruiken!’’ Heel bijzonder in Gees-
terduin in deze periode zijn ook de 
ruim twee meter hoge 3D-Disney�-
guren die weer zijn neergezet. Heel 
aantrekkelijk voor de jongste bezoe-

kers, maar ook leuk voor volwas-
senen die stiekem fan zijn van 
Donald Duck, Goofy, Mickey & 
Minnie Mouse en Olav.

Blader de krant door, maak kennis 
met de winkels waar u misschien nog 
nooit binnen bent geweest en laat u 
vooral inspireren door het enthousi-
asme van de ondernemers. ,,Veel van 
ons hebben tips voor u. Die kunt u 
gebruiken bij de keuze voor kerstca-
deaus, feestkleding en decoraties of 
bij de inkoop voor uw kerstdiner, 
-brunch of -ontbijt.’’ De ondernemers 
wensen u �jne Feestdagen én heten 
u graag (onder de dan geldende 
maatregelen) welkom in winkelcen-
trum Geesterduin. ,,Ons advies: geef 
elkaar de ruimte en los alles op met 
een glimlach. Kunt u die niet zien 
door het mondkapje: ook een 
knipoog doet wonderen.’’

Castricum - Met trots presenteren de winkeliers van winkelcentrum Gees-
terduin de allereerste Geesterduinkrant! De aanleiding voor deze krant is 
een feestje. Een uitgesteld feestje, beter gezegd. Vorig jaar werd de 
verbouwing van winkelcentrum Geesterduin afgerond, maar vielen de 
festiviteiten rond de heropening door de beperkende maatregelen in het 
water. Nu is er dus de Geesterduinkrant, die deze week als bijlage bij De 
Castricummer verschijnt.

Feestmaand in Geesterduin

Een afvaardiging van de winkeliers nam vrijdag de eerste Geesterduinkrant in 
ontvangst. Foto: aangeleverd
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Regio - Mensen met haperende 
hersenen (dementie) vertonen vaak 
veranderend gedrag en verande-
ringen in hun karakter. Het is niet 
altijd gemakkelijk om echt contact te 
maken met iemand die lijdt aan 
dementie. Hoe krijg je het contact 
waardevoller? Hoe ga je om met de 
veranderende situatie en de gedrags-
veranderingen? Wat heeft iemand 
met dementie nodig om zo goed 
mogelijk te functioneren? Deze en 
andere vragen komen aan bod tijdens 
het regionale Alzheimer Trefpunt op 
dinsdag 14 december. Gastspreker 
Marelle Overste gaat in gesprek met 

Mick Flieringa, hij is trainer bij 
‘Spelend leren omgaan met hape-
rende hersenen’. Mick zal de bezoe-
kers laten kennismaken met andere 
manieren van omgaan met mensen 
met haperende hersenen. In verband 
met de coronamaatregelen is het 
Alzheimer Trefpunt tijdelijk verplaatst 
van de avond naar de middag. Het 
programma start om 14.30 uur 
(inloop vanaf 14.00 uur) en vindt 
plaats in zalencentrum Jansheeren 
aan het Maltezerplein 1 in Heemskerk. 
Bezoekers dienen een coronatoe-
gangsbewijs te tonen en de handen 
bij binnenkomst te ontsmetten.

Anders omgaan met mensen 
met haperende hersenen

Limmen - Jongerencentrum 
Conquista organiseert op 14 
december een bijeenkomst voor 
jongeren met een lichte verstande-
lijke beperking. Het gaat om een 

proef om vast te stellen of er belang-
stelling is voor dergelijke ontmoe-
tingsavonden. De jongeren gaan op 
deze avond samen spelletjes spelen 
en tekenen. De leeftijdsgroep is 12 

tot 18 jaar en de bijeenkomst vindt 
plaats van 19.00 tot 21.00 uur. 
Aanmelden kan door een e-mail naar 
n.meijers@welzijncastricum.nl te 
sturen.

Ontmoetingsbijeenkomst jongeren 
met lichte verstandelijke beperking

Koplopers in Castricum zijn Atletiek-
vereniging Castricum (7.551 euro), 
gymnastiekvereniging DOS (7.083 
euro) en hockeyclub MHCC (6.954 
euro). Door voetbalclub FC Castricum 
werd 4.332 euro opgehaald, hand-
balvereniging CSV bracht 4.125 euro 
binnen. De overige deelnemende 

verenigingen in Castricum waren: 
korfbalvereniging Helios (2.235 
euro), Tennisvereniging Castricum 
(1.911 euro), de Castricumse Rugby-
club (774 euro) en kinderkoor 
Mucistar (450 euro). In Akersloot 
brachten de leden van handbalver-
eniging Meervogels’60 een bedrag 

van 3.612 euro bijeen en in Limmen 
realiseerde sportvereniging TIOS een 
opbrengst van 1.176 euro. Landelijk 
deden dit jaar 5.267 verenigingen 
mee met de Grote Clubactie. Samen 
haalden ze ruim 10,7 miljoen euro op 
door bijna 3,6 miljoen loten te 
verkopen. 
De deelnemende clubs verbreken 
hiermee alle records. De online 
verkoop steeg spectaculair van 1 
miljoen loten vorig jaar naar 1,6 
miljoen loten dit jaar.

Castricum - De clubs uit de gemeente Castricum die dit jaar deelnamen 
aan de Grote Clubactie, haalden samen ruim veertigduizend gulden op. 
Van dat geld gaat tachtig procent naar de clubs zelf, het resterende deel 
is voor de loterij zelf.

Ruim 40.000 euro opgehaald
door clubs in gemeente Castricum

De webinars gingen over de inkoop-
actie woningisolatie, het verduur-
zamen van een vooroorlogse woning 
en een jaren 90 - 00 woning. Tijdens 
het webinar ontvingen inwoners infor-
matie van een onafhankelijk adviseur 
van het Duurzaam Bouwloket en was 
er gelegenheid om vragen te stellen 
via de chatfunctie. Daar werd volop 
gebruik van gemaakt.

Stappenplan
Speciaal voor huiseigenaren met een 
woning uit bovengenoemde bouw-
jaren is een stappenplan ontwikkeld, 
dat werd gepresenteerd tijdens de 
online informatieavond. Ook kwam er 
informatie over subsidies en �nancie-
ringen, de lokale inkoopactie voor 
isolatie en de gratis adviesgesprekken 
langs. Verschillende bouwjaren bete-
kent andere soorten huizen en een 
ander stappenplan voor het verder 
verduurzamen van de woning. Daarom 
werden er aparte informatieavonden 
georganiseerd.

Informeren en faciliteren
De Castricumse wethouder Falgun 
Binnendijk: ,,Het is goed om te zien dat 

deze aanpak heeft gewerkt. Als 
gemeenten staan we allemaal voor 
dezelfde uitdaging. De weg naar duur-
zame energievoorziening op deze 
manier gezamenlijk oppakken is dan 
ook een logische keuze. We kunnen het 
niet alleen, maar ook niet zonder onze 
inwoners. Met deze webinars kunnen 
we informeren en faciliteren tegelijk. 
Dan is het mooi om te zien hoeveel 
inwoners er gebruik van hebben 
gemaakt om te zien dat het leeft.’’

Terugkijken
Heeft u de webinars gemist? Geen 
probleem, u kunt een terugkijklink 
aanvragen. Ga naar www.duurzaam-
bouwloket.nl en klik dan op het 
webinar voor de energiebesparings-
aanpak of de inkoopactie isolatie.

Inkoopactie isolatie
Op dit moment loopt er ook een 
inkoopactie voor woningisolatie, in 
samenwerking met regionale 
bedrijven. Wilt u uw woning 
verduurzamen? 
Kijk dan op www.duurzaambouwloket.
nl voor de mogelijkheden of bel naar 
072 7433956.

Webinars energiebesparing 
uitstekend bezocht
Regio - De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo organiseerden voor 
de eerste keer samen met het Duurzaam Bouwloket verschillende digi-
tale informatieavonden voor hun inwoners om energie te besparen. De 
aanpak blijkt een groot succes te zijn. In totaal schoven ruim achthon-
derd huishoudens aan.

Regio - Afgelopen weekend werd 
gestreden om de Trachitol Trophy, 
een vierdaags toernooi in het mara-
thonschaatsen. Elke dag op een 
andere schaatsbaan en elke dag 
meer rondes. 
Zondag 5 december was de laatste 
dag, die op De Meent in Alkmaar 
werd gereden, waarbij honderd 
rondes door de dames van de 
topdivisie werden gereden.
Voor oud-Castricummer Paulien 
Verhaar (22) is De Meent een 
bekende baan. Hier begon ze haar 
schaatsleven bij de Vereniging 
Kennemer IJsbaan (VKIJ). Na een 
zwaar jaar, waarin Paulien werd 
getro�en door langdurige covid, en 
na een maandenlang revalidatietra-
ject, is ze weer helemaal terug. Ze 
won het sprintklassement, eindigde 
twee keer als tweede in de dag-
uitslag en behaalde de tweede 
plaats in het eindklassement. Het 
voelde als een enorme overwinning. 

Als leider van het sprintklassement 
mocht ze in het tablettenpak rijden. 
Daarmee was ze tijdens de NOS-
uitzending op zondagmiddag goed 
te volgen.

Paulien Verhaar schaatst 
in de marathonprijzen

Bouwdossiers uit de periode 1901-
2010 behoren tot de meest geraad-
pleegde stukken van het Regionaal 
Archief. De dossiers bevatten docu-
menten rondom de aanvraag van 
een bouwvergunning bij de 
gemeente, vaak (maar niet altijd) met 
bijbehorende bouwtekeningen en 
eventueel constructieberekeningen. 
In het e-loket kan naar het dossier 
van een huis of ander pand gezocht 
worden op straatnaam, en vaak ook 
op een speci�ek huisnummer.

Gemeenten
Het Regionaal Archief startte het 
E-loket Bouwdossiers in 2016 in 
samenwerking met de gemeente 
Den Helder. Later sloten Langedijk en 
Hollands Kroon zich bij het e-loket 

aan, en nu dus Bergen, Castricum en 
Heiloo. Een groot deel van de bouw-
dossiers uit het werkgebied van het 
Regionaal Archief is daarmee 
intussen via het e-loket te vinden. 
Ook bouwdossiers uit de gemeente 
Schagen zullen op termijn via het 
e-loket toegankelijk worden.

Veilig
De bouwdossiers van de gemeenten 
Bergen, Castricum en Heiloo zijn al 
gedigitaliseerd en zijn vrijwel direct 
gratis beschikbaar, net als die uit 
Hollands Kroon. Uit Den Helder en 
Langedijk zijn nog niet alle dossiers 
gescand; scans uit dossiers die nog 
niet digitaal zijn kunnen tegen beta-
ling via het e-loket aangevraagd 
worden. Wie via het e-loket een 

aanvraag doet om een bouwdossier 
digitaal in te zien, krijgt een link 
toegestuurd naar een veilige online-
omgeving waar de stukken bekeken 
en eventueel gedownload kunnen 
worden. Het E-loket Bouwdossiers is 
via www.bit.ly/e-loketRAA te 
bezoeken.

Scrum
De aansluiting van de gemeenten 
Bergen, Castricum en Heiloo bij het 
E-loket Bouwdossiers is het eerste 
project dat het Regionaal Archief 
door middel van scrum heeft afge-
rond. Scrum is een wijze van project-
management waarbij omvangrijke 
projecten worden opgedeeld in klei-
nere taken die in korte ‘sprints’ 
worden uitgevoerd. 

Dankzij deze werkwijze heeft een 
projectteam van medewerkers van 
het Regionaal Archief en de BUCH-
gemeenten het traject, dat voorheen 
een jaar in beslag kon nemen, in zes 
maanden afgerond.

Alkmaar - Bouwdossiers uit de gemeente Castricum zijn nu voor iedereen 
kosteloos online te raadplegen via het E-loket Bouwdossiers van het 
Regionaal Archief Alkmaar. Ook de bouwdossiers van de gemeenten 
Bergen en Heiloo zijn opgenomen. Hierdoor zijn via het e-loket nu meer 
dan 150.000 bouwdossiers direct digitaal beschikbaar. Andere dossiers 
worden op aanvraag gescand.

Castricumse bouwdossiers
nu ook digitaal te raadplegen

De bouw van het huis aan Oosterweg 24 in Bergen, ca. 1933. Foto: Regionaal Archief Alkmaar

Paulien op de hoogste trede van het 
erepodium. Foto: Marjon Lindeboom
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Door Aart Tóth

Inderdaad gaat er wat gebeuren 
met organisatoren Simone Veldt-
Bakker en Ingrid Zonneveld als de 
gangmakers. Ook daarbij natuurlijk 
Hein Poel als de nimmer uitgeputte 
Kerstman om nog meer sfeer te 
brengen. 
Natuurlijk zullen de meeste winkels 
hun spullen ook in kerstsfeer 
aanbieden en zelfs de weekmarkt 
op de vrijdag deelt in de kerst-
vreugde, waar de Kerstman vrijdag 
17 december de boel nog meer 
komt opvrolijken. Weer of geen 
weer, hij zet de markt op z’n kop en 

deelt ook nog kleine presentjes uit.

Zaterdag 18 december wordt het 
helemaal top met vele speciale 
aanbiedingen. Allereerst komt de 
Kerstman luid bellend het dorp 
inrijden in een open sportwagen en 
zal er muziek door de straten 
klinken. 
De winkels in het Dorpshart zullen 
voorzien zijn van een rode loper om 
u welkom te heten, waarbij ballon-
nenstrengen de feestelijkheid nog 
meer benadrukken. Helaas 
vanwege covidregels geen ‘Candle-
light Shopping’. Het Dorpshart 
Castricum zal wel bruisen, zoals 

vele jaren geleden gebruikelijk rond 
deze tijd, maar zonder vuurkorven 
en zangkoren. Natuurlijk wel de 
mogelijkheid om kassabonnen voor 
‘Handje Contantje’ te sparen en 
misschien zelfs in de prijzen te 
vallen. 
Gezellig of niet, we houden ons wel 
aan de anderhalve meter afstand en 
een neus-/mondkapje in de 
winkels. Want ook rond de feest-
dagen kopen we natuurlijk lokaal.

Zondag 19 december zit de moge-
lijkheid erin dat het merendeel van 
de winkels in het Dorpshart open is, 
alhoewel daar nog geen zekerheid 
over bestaat. Dat leest u later in 
onze uitgave. 
Tussendoor kun je de Kerstman 
tegenkomen met kinderfestivi-
teiten in samenwerking met de 
Creatieve Wieven, in zijn dag- en 
nachtverblijf op het Bakkerspleintje.

Castricum - Het is alweer jaren geleden dat het Dorpshart bruiste door 
versieringen en activiteiten rond de feestdagen en jaarwisseling. In 
samenwerking met de gemeente Castricum gaat daar verandering in 
komen, met als trekker het Ondernemersfonds. Het is al een paar weken 
te aanschouwen, bomen met feestverlichting en daarbij ook nog aan de 
lantaarnpalen prachtige feestverlichting. Dat belooft wat!

Dorpshart terug in de tijd rond Kerst

De Kerstman kun je in de aanloop naar de kerstdagen veelvuldig tegenkomen in het 
Dorpshart. Foto: Aart Tóth

Wies & De Liefde is een band uit 
Bergen en een graag geziene gast in 
Victorie. Door corona werd de release 
van het debuutalbum ‘Zonderdagen’ 
en de releaseshow in Victorie destijds 
geannuleerd, maar de plaat komt er 
nu dan toch. Podium Victorie boekt 
er, naast een show in eigen pand, een 
mooie tour omheen. De muziek van 
Wies & De Liefde laat zich 
omschrijven als een mix tussen 
lyrisch geschreven, poëtische Neder-
landstalige popmuziek gevoed door 
folk- en kleinkunstinvloeden. Wies’ 
pakkende liedjes, sterke teksten en 
vermogen om het publiek in haar 

greep te houden gaan voor een reeks 
magische shows zorgen. Op het 
gebied van talentontwikkeling ziet 
Victorie het als taak om talent uit de 
regio een podium te bieden en zicht-
baar te maken voor de wereld. Een 
samenwerking met Wies & De Liefde 
in de vorm van een tour bleek een 
schot in de roos. ‘Zonderdagen’ wordt 
een luisterconcert dat de snelheid uit 
de tijd haalt, en de haast naast het 
leven legt; waarin het leven en de 
liefde kwetsbaar worden bezongen 
en bespeeld door Wies en haar 
mannen. Kaarten à 14,50 euro zijn via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl te koop.

Heiloo - Onder de noemer ‘Victorie on Tour’ treedt Victorie buiten haar 
muren en heeft het een tour geboekt voor lokaal talent Wies & De Liefde 
op een aantal bijzondere plekken in Noord-Holland. De Cultuurkoepel in 
Heiloo mag hierbij natuurlijk niet ontbreken; op zondag 19 december om 
14.30 uur staat de band hier dan ook op de planken.

Wies & De Liefde in Cultuurkoepel 
Luisterconcert ‘Zonderdagen’

Wies & De Liefde. Foto: aangeleverd

Als klein meisje was Krista Meĳ ne al 
gek op alles wat te maken had met 
make-up. Ze koos logischerwĳ s voor 
de opleiding tot schoonheidsspeci-
aliste en pedicure. Na voor diverse 
beautycentra te hebben gewerkt, 
opende ze haar eigen praktĳ k aan 
huis.

  verkoop@castricummer.nl

Op de
ko� ie bij . . .

Krista Meĳ ne van 
PMU Studio 26

De natuurlĳ k gezichtslĳ nen weer in balans brengen

Mogen wij � k bij u op de ko� ie?

Door haar werk voor de beautycentra kwam 
Krista in contact met het kappersvak. Dat vond 
ze ook leuk, dus besloot ze om ook de kap-
persopleiding te gaan volgen. Krista: ,,Toen ik 
24 was, ben ik bevallen van mijn dochter Maxi-
me. Ik wilde vanaf dat moment liever aan huis 
gaan werken en dat lukte. De beide oma’s van 
Maxime werden oppas en zo had ik voldoende 
tijd om mijn praktijk op te bouwen.’’ Met de 
komst van zoon Bob kreeg Krista het nog druk-
ker, maar het lukte haar goed om het werk met 
haar gezinsleven te combineren. Zes jaar later 
strandde haar relatie en nam ze afscheid van 
het huis - en dus ook van de praktijkruimte.

Visagie
Door een hernia kwam Krista enige tijd nood-
gedwongen thuis te zitten. Inmiddels had ze 
haar nieuwe partner Benk leren kennen en sa-
men kregen ze er nog een zoon bij: Kick. Krista 
startte met de opleiding visagie en werkte voor 
diverse concerns. Negen mooie jarenwerkte ze  
bij parfumerie Douglas in Alkmaar. Daar ont-
stond haar passie voor wenkbrauwen en per-
manente make-up. Krista koos vervolgens op-
nieuw voor een praktijk aan huis en sloot zich 
aan bij branchevereniging NSGP, een overkoe-
pelend orgaan voor gediplomeerde specialis-
ten op het gebied van permanente make-up.

Browstylist
Inmiddels is Krista al vijftien jaar browstylist. Ze 
weet precies hoe ze de wenkbrauwen zo veel 
mogelijk in balans kan brengen, zodat ze het 
sieraad van het gezicht zijn. In haar GGD-goed-
gekeurde praktijk neemt ze de tijd om haar 
klanten van een goed advies te voorzien. ,,Je 
moet eerlijk zijn over wat echt mooi is en de 
klant moet er zelf ook echt achter staan.’’ Met 
permanente make-up accentueert ze de ogen 
of de lippen. ,,Het is zo fi jn als de klanten blij 
worden van het resultaat. Vaak zeggen ze ‘Had 
ik dit maar jaren eerder gedaan’. Elk gezicht is 
anders en het is steeds weer een uitdaging om 
de natuurlijke lijnen weer in balans te krijgen.’’

Beautycentrum
Aan het Dronenlaantje 3 heeft ze nu de be-
schikking over meerdere mooie, sfeervol en 
huiselijk ingerichte behandelruimtes. Dat moet 
uiteindelijk een compleet beautycentrum gaan 
worden. Begin volgend jaar start er al een 
schoonheidsspecialist/pedicure. Ook heeft 
Krista binnenkort een laserapparaat ter be-
schikking voor het verwijderen van tatoeages 
en eerdere gezette permanente make-up. 

Meer weten? Kijk op www.pmustudio26.com of 
bel: 06 10825046.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. weegtoestel; 7. medicijn met omhulsel; 12.
bloeimaand; 13. naar omlaag; 14. haarkrul; 15. grote kle-
dingmaat (afk.); 17. niet gevuld; 19. plaats in Noord-Holland;
21. kunstmatige inseminatie (afk.); 22. omslag voor papie-
ren; 24. onbezonnen en onvoorzichtig; 27. duivenhok; 28.
Australische struisvogel; 30. bladgroente; 31. familielid; 32.
korte aantekening; 33. jong takje (loot); 35. woestijn in Afrika;
37. natuurgebied; 38. onfris en goor; 41. vruchtennat; 42.
ongemak na lange vliegreis; 44. berggeel; 46. sappig; 47.
provincie (afk.); 48. turnoefening; 49. lastdier; 50. windrich-
ting; 52. deel van de hals; 54. ingevoerde goederen; 56. tel-
woord; 58. ex-president van Amerika; 61. bontgekleurde
papegaai; 62. houten loods; 64. mannetjes bij; 65. laag race-
wagentje; 67. kippenloop; 68. hoogste punt; 70. goed
geschoten; 72. fopspeen; 73. niet lerend van zijn fouten; 76.
noodsignaal (afk.); 77. Verenigde Staten (afk.); 78. uitvinder
van de telefoon; 79. steekwapen; 81. waarnemer (afk.); 82.
boerderijdier; 83. vrijaf bij strenge vorst; 84. Europeaan; 86.
spel met schijven; 87. de gezamenlijke ministers.

Verticaal 1. plaats in Noord-Brabant; 2. sadomasochisme
(afk.); 3. gevangen verblijf; 4. melkklier; 5. wereldtaal; 6.
ingegeven gedachte (inval); 7. inwoner van Suriname; 8.
meertje of poel; 9. rekenopgave; 10. klein kind; 11. slotwoord
(narede); 16. jong dier; 18. godin van de dageraad; 20. kerk
in Utrecht; 21. horizon; 23. geld; 25. zuivelproduct; 26. ver-
grootglas; 27. metalen wasbak; 29. et cetera; 32. bouwvak-
ker; 34. lichte klap; 36. huisdiertje; 37. onderwereld; 39. zeer
gevat; 40. graangewas; 42. schutter op wild; 43. welpenleid-
ster; 45. knaagdier; 46. niet wild; 51. bid (Lat.); 53. plechtige
belofte; 54. octopus; 55. deel (stuk); 56. grondsoort; 57.
vlees aan stokje geregen; 59. gazongewas; 60. iemand die
nergens voor deugt; 62. plaats in Duitsland; 63. plaats in
Noord-Holland; 66. landcode van Australië; 67. waadvogel;
69. voor (Lat.); 71. algemene ouderdomswet (afk.); 73. niet
kapot; 74. vulkanisch product; 75. bagger; 78. dierengeluid;
80. steen; 82. boksterm (afk.); 85. radon (scheik. afk.).

Onder de inzenders van de juiste 
oplossing verloten wij namens 
Twice Women’s Wear aan de 
Torenstraat 36 in Castricum deze 
mooie giftset van ‘We Love The 
Planet’ ter waarde van 19.95 euro. 
De producten van ‘We Love The 
Planet’ bewijzen dat luxe, comfort 
en natuur prima hand in hand 
gaan. Alle producten van dit 
merk worden met grote zorg 
voor de natuur geproduceerd, 
terwijl het verwennen natuurlijk 
niet wordt vergeten. Je kunt er 
dus zorgeloos van genieten, 
omdat bij de productie geen 
schadelijke sto�en zijn toege-
voegd. Meer weten? Bel Twice 
Women’s Wear op nummer 0251 
654221 of kom even langs in de 
winkel. Dat geldt natuurlijk ook 
voor iedereen die er wil komen 
shoppen voor de nieuwste 
damesmode en leuke trendy 

accessoires.

Win een mooie giftset van We Love The Planet
Mail de oplossing voor woensdag 15 december naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Leef actief. Met de support van de Hartstichting.

Luister ook eens wat vaker naar je hart 
Zorg jij goed voor je hart, dan zorgt je hart goed voor jou. Eet gezond, beweeg 
voldoende en ontspan op z’n tijd. Meer weten? Kijk op hartstichting.nl
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Driehuis - Op donderdag 16 
december organiseert het Ichthus 
Lyceum in Driehuis een online infor-
matieavond voor ouders van leer-
lingen in groep 7 en 8. Deze online 
avond is een alternatief voor de live 
informatieavond die door de corona-
maatregelen geen doorgang kan 
vinden. Annet Remmerswaal, jaar-
laagcoördinator van de brugklassen: 
,,Wij vinden het ontzettend jammer 
dat we nu in een situatie zitten 
waarin we ouders en leerlingen niet 
persoonlijk op school kunnen 
ontvangen. Er gaat natuurlijk niets 
boven een bezoek aan onze school 
om de sfeer te proeven en te voelen 
of het de plek is waar uw zoon of 
dochter de komende jaren zou willen 
zijn. Hopelijk kunnen we binnenkort 
toch de deuren weer wijd open-
zetten voor iedereen zodat we 
kunnen laten zien en ervaren hoe 
veelzijdig en modern onze school is. 
We zijn trots op ons diverse en �exi-
bele lesaanbod, de veilige sfeer 

waarin iedereen zichzelf kan zijn en 
natuurlijk op ons erkende Techna-
sium. Dat willen we graag met 
iedereen delen!”

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden voor de online informa-
tieavond die gepland staat op 
donderdag 16 december via de 
website van de school: www.ichthus-
lyceum.nl. Wilt u een schoolmagazine 
ontvangen met alle informatie over 
de school in het algemeen en de 
brugklas in het bijzonder? Stuurt u 
dan een mail met uw adresgegevens 
naar: info@ichthuslyceum.nl.

Het Ichthus Lyceum is een school 
voor havo, atheneum en gymnasium 
en heeft een erkend Technasium. De 
school is gunstig gelegen in een 
rustige buurt tegenover station Drie-
huis. Daardoor is de school ook goed 
bereikbaar vanuit Haarlem en 
omstreken, Uitgeest, Beverwijk en 
Heemskerk.

Online infoavond Ichthus Lyceum

Het Ichthus Lyceum is trots op het diverse en �exibele lesaanbod, de veilige sfeer 
waarin iedereen zichzelf kan zijn en natuurlijk op het erkende Technasium. 
Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Dat was schrikken toen ik vandaag, maandag 6 
december, bij het ‘Boetje van onze Kees’ kwam om 
vogels te spotten op het hoe�jzermeer. Alles van 
waarde is weerloos, schreef Lucebert al en hij heeft nog 
steeds gelijk. Van de prachtige pas vernieuwde 
vogelhut rest niets dan een hoop as. Zelfs de takken-
schermen aan weerzijden zijn tot de grond toe afge-
brand. Eerst dacht ik nog: ‘Wellicht heeft een verwarde 
of dakloze zich hier een beetje ongelukkig proberen te 
warmen’, maar toen ik een boswachter sprak zei ze dat 
er ook een bouwkraan in de buurt in de �k was 
gestoken dus het kan alleen maar een volkomen 
gestoord iemand zijn geweest. Dat is al de tweede keer; 
enige tijd geleden de trap naar de uitkijktoren op de 
Papenberg en nu dit. Ik hoop echt dat iemand die weet 
wie dit gedaan heeft zo spoedig mogelijk contact 
opneemt met de autoriteiten om dit door te geven, 
want vandaag of morgen gaat er een woning in de 
brand en vallen er slachto�ers. Wat een zeldzame haat 

tegen PWN of de mensheid in het algemeen moet je 
hebben om dit in de �k te steken. Deze persoon heeft 
zo spoedig mogelijk psychische hulp nodig. Laten we 
hopen dat hij die vindt voordat er ongelukken 
gebeuren.

A. Veldman

Boetje van onze Kees

De onlangs vernieuwde vogelhut brandde geheel af. 
Foto: aangeleverd

Precies vier jaar geleden begon de 
samenwerking van het kunste-
naarsduo Marina Pronk en Sabrina 

Tacci op de prachtige locatie aan de 
Van Oldenbarneveldweg in Bakkum 
en ‘they are still going strong’! Zó veel 

verschillende exposities ingericht; zó 
veel inspiratie opgedaan; zó veel 
mooie ontmoetingen; zó veel 
projecten uitgevoerd; zó veel live 
optredens; zó veel opdrachten; zó veel 
plannen uitgevoerd en zó veel 
plannen nog op de plank!
Elke vrijdag en minimaal elk tweede 
weekend van de maand is de galerie 
en beeldentuin van 13.00 tot 18.00 
uur open en vrij toegankelijk. Marina 
en Sabrina zijn dan lekker aan het 
werk terwijl de gasten rondkijken 
onder het genot van een kopje ko�e 
of thee. Kinderen zijn bijzonder 
welkom en mogen elke vraag stellen 
die ze maar kunnen bedenken.
Marina: ,,We hebben een bijzondere 
expositie ingericht met talrijke verras-
sende combinaties van ons werk, 
maar we merken dat veel mensen niet 
meer precies weten wat nou wel of 
niet kan. Gelukkig mogen wij tot 17.00 
uur open blijven met QR-controle. Er is 
voldoende ruimte om afstand te 
houden. Wel belangrijk natuurlijk dat 
onze gasten blijven komen. Daarom 
schreeuwen we het van de daken: Het 
kan en het mag! Welkom!’’

Castricum - Ze waren er helemaal klaar voor, de leden van de familie Spin 
van kunstenaarscollectief CAKtwo. Het zou een najaar vol mooie evene-
menten worden en stuk voor stuk zijn ze in ’t nieuw gestoken, maar 
helaas werd dat alles afgelast. Gelukkig is Atelier Marina & Sabrina in 
Bakkum, de vaste standplaats van de 8-voeters, wel open en komend 
weekend is het feest.

Atelier Marina & Sabrina is open

De familie Spin in de beeldentuin van Marina & Sabrina

Castricum - Vrijwilligers hebben 
zaterdag op het plein bij de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
weer een kerstboom neergezet en 
voorzien van lichtjes. 
Helaas gaat de jaarlijkse kerstsamen-
zang dit jaar ook weer niet door 
vanwege corona en zijn er ook nog 
geen versieringen gemaakt. Wat zou 
het leuk zijn als er toch iets in de 
boom komt te hangen. Een wens! 

Een versiering! Alle inwoners van 
Castricum worden in de gelegenheid 
gesteld om, wanneer het hen 
uitkomt, iets in de boom te hangen, 
zodat hij toch kan stralen in de 
donkere dagen voor kerstmis. 

Men hoopt dat iedereen zijn best zal 
doen om zijn omgeving te verlichten, 
vooral in deze voor velen moeilijke 
tijden.

Samen de boom versieren

Deze kerstboom verdient het om veel mooie versieringen te krijgen. 
Foto: aangeleverd

Castricum - In het Noord-Hollands 
Duinreservaat zijn recent op verschil-
lende plaatsen vernielingen 
gepleegd. Ook woedde op twee 
locaties brand. In de nacht van 29 op 
30 november ging op de Kruis-
bergweg (Heemskerk) een dure 
graafmachine in vlammen op. In 
Castricum brandde het ‘Boetje van 
Ome Kees’ af. Deze hut voor vogel-
spotters was recent nog geheel 

vernieuwd. Ook het erbij horende 
informatiepaneel, met uitleg over het 
gebied en de vogels, is door het vuur 
verwoest. 
Op beide locaties is ook de grond 
eronder beschadigd geraakt. De 
grond zal moeten worden uitge-
graven en schoongemaakt, een dure 
klus. Aan een loods van de nabij 
gelegen zweefvliegclub en een 
aanhangwagen met daarop een 

zweefvliegtuig werden vernielingen 
gepleegd. Aan de Van Oldenborg-
hweg werden netten en hekken 
vernield. Meer dan vermoedelijk zijn 
de vernielingen en de gevallen van 
brandstichting in dezelfde nacht 
gepleegd. 
Getuigen kunnen bellen met tele-
foonnummer 0900 8844 of dit 
melden via Meld Misdaad Anoniem: 
0800 7000.

Politie zoekt getuigen van 
vernieling en brandstichting

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

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

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

www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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Hans vertelt: ,,Verleden jaar zag ik 
een paar schaatsers met een opval-
lende schaatsjas van SKATE4AIR. Ik 
ben me daar eens in gaan verdiepen 
en het bleek dat deze organisatie 
schaatsevenementen organiseert, 
bijvoorbeeld in Zweden en op de 
Weissensee maar ook op Neder-
landse ijsbanen. Het geld dat 
hiermee wordt opgehaald komt ten 
goede aan het onderzoek naar taai-
slijmziekte. Ik heb een nee�e dat 
deze ziekte heeft en ik wil dit jaar (en 
waarschijnlijk de komende jaren) 
geld bij elkaar schaatsen voor dit 
goede doel.’’ Hans en Piet schaften 

allebei een SKATE4AIR-jas aan, zodat 
ze goed herkenbaar zijn. Voor elke 
kilometer die ze dit seizoen 
schaatsen gaat er 0,10 euro in een 
potje. Met gemiddeld zestig tot 
zeventig kilometer per week loopt 
dat al aardig op. Iedereen kan 
meehelpen door te doneren per kilo-
meter of door een eenmalige 
bijdrage over te maken. Via Facebook 
en Strava  (zoek op Hans Gosselink) 
kun je op de hoogte blijven van de 
vorderingen en het opgehaalde 
bedrag. Maak de bijdrage over op 
NL74INGB 0009 0447 14 t.n.v. J. 
Gosselink  o.v.v. skate4air.

Hans en Piet schaatsen voor 
onderzoek naar taaislijmziekte
Castricum - Ongeveer tien jaar geleden pakte Hans Gosselink (65) het 
schaatsen weer op. De Castricummer kwam op ijsbaan De Meent in 
Alkmaar een oude bekende tegen: Piet Bouma. De twee vormen sinds-
dien een onafscheidelijk duo op de ijsbaan. Dit jaar nemen ze deel aan 
gesponsorde schaatsevenementen, waarmee ze geld inzamelen voor 
onderzoek naar de taaislijmziekte.

Hans en Piet zijn met hun SKATE4AIR-jassen goed herkenbaar op de ijsbaan. 
Foto: aangeleverd

Door Sem Wokke

Op sportpark De Delfthoek in Assen-
delft werd aangetreden tegen 
zondag-eersteklasser Assendelft 1. 
De ploeg van trainer Lars Keppel 
deelt momenteel de derde plaats op 
de ranglijst en heeft zelfs vooruit-
zicht om de eerste periodetitel te 
veroveren als de inhaalwedstrijd 
tegen Hoofddorp in een overwin-
ning zal worden omgezet. Op het 
mooie kunstgrasveld startte 
Limmen, dat een aantal spelers 
miste, direct sterk. Het was Nino 
Peemen die binnen twee minuten 
de score had kunnen openen, maar 
oog in oog met de Assendelft-
doelman deponeerde hij de bal net 
naast het doel. Amper twee minuten 
later was het aan de andere kant wel 
direct raak na een snelle aanval. 

Limmen-goalie Jesse Glorie was 
kansloos  op de perfect ingeschoten 
bal. Het spel golfde over en weer 
met kansen en mogelijkheden aan 
beide kanten, waarbij Jesse Glorie 
zich ook een aantal keren liet onder-
scheiden met mooie reddingen.

Een mooie voorzet van midden-
velder Jaap Menick werd met een 
perfecte kopbal afgerond door 
Jacco de Jong, die daarmee de 
gelijkmaker voor zijn ploeg op het 
scorebord liet noteren. Met de snelle 
Assendelft-spitsen werden in het 
laatste kwartier mooie aanvallen 
opgezet die ook nog eens twee 
maal doeltre�end werden afgerond, 
zodat we met een 3-1 achterstand 
de rust ingingen. Met Dave Docter 
en de 17-jarige Mees Duinmeijer in 
de tweede helft aan de start, kwam 

er nieuw elan binnen de ploeg van 
Limmen. Niet veel later verschenen 
ook de O19-1-spelers Thierry Been-
tjes en Bram Tijsen binnen de lijnen. 
Limmen zette nu volop druk en liet 
ook oogstrelende combinaties zien. 
Het was opnieuw de snelle Jacco de 
Jong die een mooie dieptebal op 
juiste waarde schatte en  beheerst 
voor de aansluitingstre�er zorgde. 
Ook de in de tweede helft inge-
vallen Limmen-doelman Randy 
Scheerman moest enkele malen 
handelend optreden en dat deed hij 
met verve.

Twaalf minuten vóór tijd kon de 
scheidsrechter niet anders beslissen 
dan om Limmen een penalty toe te 
kennen nadat de goed spelende 
Mika Miettinen onderuit werd 
gehaald binnen het strafschopge-
bied. De strafschop werd onberispe-
lijk ingeschoten door Nino Peemen 
die zich direct liet vervangen door 
Jesse. Eindstand: 3-3. Al met al een 
uitstekend laatste optreden in 2021 
van de jonge Limmenploeg!

Limmen - Geen competitiewedstrijd afgelopen zondag voor Limmen 1. 
De KNVB had het vastgestelde programma voor de standaardteams 
gecanceld vanwege de coronamaatregelen, waardoor het niet mogelijk 
was om afgelopen week te trainen na 17.00 uur. Geoefend werd er wel op 
5 december door het vlaggenschip van vv Limmen.

Een verdienstelijk gelijkspel 
van Limmen 1 tegen Assendelft 1

Castricum - Zin om alvast in de 
kerstsfeer te komen? Doe dan 
komend weekeinde mee met de 
speciale schilderworkshop in het 
Buurt- en Biljartcentrum Castricum. 
Op zaterdag 11 of zondag 12 
december leer je hoe je een rendier, 
uil of andere kerstvoorstelling kunt 
schilderen. Realistisch of wat 
abstracter. Voor beginners liggen de 

voorbeelden en mallen klaar. 
Iedereen werkt op zijn/haar eigen 
niveau met acrylverf. Het is een heer-
lijke bezigheid en het verhoogt de 
kerstsfeer bij (of in plaats van) de 
kerstboom. In januari volgt een work-
shop voor het leren schilderen van 
portretten. Kijk voor meer informatie 
en om aan te melden op www.
miekerozing.nl of bel: 06 10566887.

Workshop van Mieke Rozing: 
maak je eigen kerstschilderij

Tijdens de workshop van Mieke Rozing leer je om zelf een schilderij als dit te maken. 
Foto: aangeleverd

Duizenden gezinnen in Nederland 
kunnen geen computer betalen. 
Hierdoor hebben hun kinderen grote 
kans op een onderwijsachterstand. 
Project Edu-PC knapt gedoneerde 
laptops op tot state-of-the-art 
devices en doneert ze via scholen 
aan kinderen die ze nodig hebben. 
Niels Vermij, directeur van Helmgras: 
,,We staan er in deze tijd niet zo vaak 
bij stil, maar niet alle kinderen 

kunnen thuis gebruik maken van 
devices. Om kinderen voor te 
bereiden op de toekomst en ze de 
vaardigheden  voor de 21e eeuw bij 
te brengen, is het belangrijk dat alle 
kinderen ook thuis toegang hebben 
tot moderne media en informatie. Wij 
zijn heel blij met de donatie, want 
daarmee kunnen wij kinderen die dat 
nodig hebben, verder op weg 
helpen.’’

Oprichter Edwin Hortensius van 
Project Edu-PC: ,,Een computer kan 
kinderen vertrouwd maken met vaar-
digheden die ze in de toekomst 
steeds meer nodig zullen hebben. 
Het is dankbaar werk om tweede-
hands computers te verzamelen, 
duurzaam te recyclen en te herge-
bruiken tot handige Chromium 
OS-computers. Zo kunnen kinderen 
thuisonderwijs volgen via een 
schoon, gebruiksvriendelijk en veilig 
device.’’ 
Kijk op https://project-edu-pc.jimdo-
site.com voor meer informatie.

Castricum - Vorige week namen kinderen uit groep 4 van Helmgras een 
aantal laptops in ontvangst. Deze laptops zijn door Project Edu-PC via 
het kindcentrum gedoneerd aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Project Edu-PC doneert laptops 
via kindcentrum Helmgras

Leerlingen van kindcentrum Helmgras nemen de eerste vijf laptops in ontvangst die gedoneerd worden aan kinderen die ze goed 
kunnen gebruiken. Foto: aangeleverd

Castricum - Diaconie De Goede 
Herder bedankt alle gulle gevers die 
op vrijdag 3 december zo massaal 
feestelijke producten hebben ingele-

verd ten behoeve van de Voedsel-
bank. Ondanks het gure weer was de 
opkomst en opbrengst overweldi-
gend en hartverwarmend. Graag zien 

de vrijwilligers u weer op vrijdagoch-
tend 4 februari 2022, want ze gaan 
door met inzamelen, zolang de nood 
hoog is. Hartelijk dank!

Hartelijk dank aan gulle gevers



Het verschil tussen 
luchten en ventileren

Hou de boel droog
Ventileren is zorgen voor een goede luchtkwali-
teit in huis. Daarbij is het van belang om de lucht 
zo droog mogelijk te houden. Wanneer er spra-
ke is van optimale ventilatie, zal de lucht in huis 
relatief droog zijn en dat is goed, want vochti-
ge lucht trekt schimmels en bacteriën aan. Door 
goed te letten op je dagelijks routines, kun je een 
vochtige lucht zelf al voor een belangrijk deel 
voorkomen. Hang de was bij voorkeur buiten te 
drogen en kook altijd met de deksels op de pan-
nen. Hierdoor voorkom je dat waterdamp wordt 
afgegeven aan de lucht. Ben je aan het schoon-
maken? Maak dan gedweilde oppervlakken al-
tijd goed droog, zodat de hoeveelheid achter-
blijvend vocht tot een minimum beperkt wordt. 
Let ook op de temperatuur in huis. Misschien 
ben je gewend om ’s nachts de verwarming heel 
laag te zetten? Als de temperatuur zo laag wordt, 
dat vocht zich afzet tegen de wanden en ramen, 
ben je verkeerd bezig. De aanbevolen minimum 
temperatuur in huis is vijftien graden Celsius.

Natuurlijke of mechanische ventilatie
Zet je ’s morgens na het opstaan het raam van 
je slaapkamer een tijdje open? Prima idee, maar 
dat valt niet onder het kopje ventilatie. Dit noe-
men we luchten en daar is natuurlijk niets op te-
gen. Sterker nog, het wordt zeker aanbevolen, 
maar het is een tijdelijke maatregel voor één spe-
ci� ek vertrek in huis. Meestal doen mensen het 
raam na een half uurtje weer dicht, omdat het 
anders te koud wordt in het vertrek. Ventileren 
is echter een continu proces, dat op elk moment 
van de dag (en nacht) een rol speelt. Hiervoor 

heb je ventilatieroosters in huis. Die bevinden 
zich doorgaans in verschillende vertrekken. Het 
is belangrijk om de ventilatieroosters van tijd tot 
tijd te laten controleren en waar nodig te laten 
reinigen. In principe horen deze ventilatieroos-
ters altijd open te staan, tenzij er bijvoorbeeld 
gewaarschuwd wordt voor gevaarlijke sto� en in 
de lucht. We noemen deze vorm van ventileren 
natuurlijke ventilatie. Het alternatief is mechani-
sche ventilatie, waarbij een ventilator zorgt voor 
de afvoer van de lucht in huis en de aanvoer van 
verse lucht van buiten.

Stookkosten
Vaak wordt gedacht dat ventileren e� ect heeft 
op de energiekosten. Dat berust echter op een 
misverstand. Het lijkt in eerste instantie wel lo-
gisch: je laat warme lucht ontsnappen en je haalt 
koud lucht binnen. Dat klinkt niet als een ener-
giebesparend proces, maar dat blijkt in de prak-
tijk wel mee te vallen. Sterker nog, het kan zelfs 
besparen in de stookkosten, want je hebt er 
meer energie voor nodig om vochtige lucht te 
verwarmen dan dat je nodig hebt voor het ver-
warmen van droge lucht.

Handige tips
Ontvang je bezoek? Zet dan een extra raam 
open. Hoe meer mensen er in huis zijn, hoe meer 
behoefte er is aan ventilatie. Houd hier dus goed 
rekening mee. Rook bij voorkeur niet binnens-
huis. Roken vervuilt de lucht in hoge mate, dus 
rook alleen buiten (of beter: helemaal niet). Wil je 
weten of jouw woning voldoende geventileerd 
is? Schaf dan een CO2-meter aan.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is ons regelmatig voorgehouden dat we 
voor voldoende ventilatie in huis moeten zorgen. Door goed te ventileren, krij-
gen schadelijke bacteriën minder kans en kunnen we onszelf dus beter wape-
nen tegen het gevreesde virus. Maar wat is goed ventileren eigenlijk precies? 
Hoe pak je dat aan en wat is het verschil met luchten?

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

Haardenspecialist De Schouw
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Belangen
Als geldverstrekkers je bestoken met aantrek-
kelijke aanbiedingen, moet je altijd één ding 
goed voor ogen houden. Een geldverstrek-
ker verdient aan jouw lening. De percenta-
ges mogen weliswaar niet enorm hoog zijn, 
maar juist daarom adverteren deze bedrijven 
nu volop. Ze hebben meer klanten nodig om 
dezelfde omzet te kunnen genereren, omdat 
ze per klant minder verdienen. Het is dus in 
hun belang om jou als klant voor zich te win-
nen. Jouw belang is echter om zo min moge-
lijk geld uit te geven voor je � nanciële produc-
ten. Aanbiedingen lijken soms mooi, maar in 
de praktijk kan het allemaal best tegenvallen. 
Ga niet over één nacht ijs bij het nemen van 
een besluit.

Netto besparing
Belangrijk bij het berekenen van de voordelen 
bij het oversluiten van een hypotheek is dat 
je kijkt naar de netto besparing. Door alleen 
de maandlasten met elkaar te vergelijken, ben 
je er nog niet. Als je namelijk een lagere ren-
te gaat betalen, daalt logischerwijs ook de hy-
potheekrenteaftrek die je bij de belastingaan-
gifte mag opvoeren. Bovendien kun je vaak de 
kosten voor het afsluiten van een hypotheek 

aftrekken van je inkomen in het betre� ende 
jaar. Ook dat is iets om rekening mee te hou-
den.

Beter aanbod
Loopt de rentevaste periode van je huidige 
hypotheek al bijna af? Dan is het zinvol om te 
wachten op het nieuwe aanbod van je huidi-
ge geldverstrekker. De kans is groot dat dit be-
drijf met een veel beter aanbod komt, dat aan-
sluit op de ontwikkelingen in de markt. Je zou 
dus eigenlijk dat aanbod moeten vergelijken 
met het bod van de overige partijen.

Let op de kalender
Een hypotheek oversluiten brengt kosten met 
zich mee. Denk hierbij aan de kosten voor de 
notaris, maar ook de eventuele boete voor het 
versneld a� ossen van de oude hypotheek. Die 
kosten tellen ook mee in het totaalplaatje. Je 
zult deze kosten moeten verdelen over de res-
terende looptijd van je hypotheek. Als je de la-
ge rente voor een lange periode kunt vastzet-
ten, is het rendabel om die kosten te maken. 
Maar ga je dat redden? Misschien heb je nu al 
plannen om over enkele jaren te gaan verhui-
zen? In dat geval kun je er wellicht beter voor 
kiezen om alles te laten zoals het nu is.

Je hypotheek oversluiten is 
niet altijd de beste keuze

Doordat de hypotheekrentes in de afgelopen tijd daalden naar een historisch laag ni-
veau, verschenen er steeds meer advertenties van geldschieters die adviseerden om de 
hypotheek over te sluiten. Het klinkt in beginsel als een verstandig idee. Je lost je oude 
hypotheek, waarop een hoge rente van toepassing is, versneld af. Je sluit een nieuwe hy-
potheek af met een veel lagere rente. Zo bespaar je dus duizenden euro’s. Of niet? Er zijn 
nogal wat valkuilen die hierbij over het hoofd worden gezien. Het verstandigste besluit 
is om alles goed te laten doorrekenen door een onafhankelijke expert.

Verkoop | € 1000,- korting

Aankoop | € 500,- korting

Taxatie | € 75,- korting

Hypotheek | € 500,- korting

Aan- of verhuur | € 250,- korting

VerjaardagsmenuVerjaardagsmenu
Teer Castricum 

Teer Castricum bestaat 5 jaar
Wie jarig is trakteert!

Alle klanten die in de maanden november en december 2021
een opdracht bij ons tekenen krijgen spectaculaire kortingen.

* Let op: Deze kortingen gelden alleen voor Teer Castricum. 

Teer Castricum  | 0251 - 745630 | castricum@teer.nl 
Scan de code 

voor meer
informatie en de 

voorwaarden.

Eén merk, één systeem,zekerheid
�orgeloos verduurzamen met een gegarandeerde kilowattuur �k��� 
o��rengst. �et klinkt �ijna te mooi om waar te zijn. ���ter is dit �re�ies 
wat de k���garantie van �utar�o in�oudt� een �oge gegarandeerde 
o��rengst verzekerd via �ti��ting k����arantie� fonds in samenwerking 
met ‘s werelds grootste verzekeraar Lloyd’s of London. Leveren jouw 
zonne�anelen to�� minder o� dan �etalen wij �et vers��il in �as� uit �er 
gemiste kilowattuur.

      OVER AUTARCO ZONNEPANELEN
De aans��af van een zonnestroomsysteem kan aardig ingewikkeld zijn. �oor elk onderdeel 
�e� je namelijk andere merken. Dat doen wij anders. �utar�o levert als enige �rodu�ent een 
zonne�energiesysteem waar�ij alle onderdelen van �etzelfde merk zijn en daardoor naadloos 
o� elkaar aansluiten. �ierdoor �ieden wij �et �etrouw�aarste en veiligste systeem mogelijk.

      VOORDELEN VAN AUTARCO ZONNEPANELEN:

• �orgeloos verduurzamen

• �nvestering snel terugverdiend

• �ontinue �ontrole van systeem na installatie met de �utar�o ‘Digital Twin’

• �erzekerd rendement � �om�ensatie als de gegarandeerde o��rengst niet wordt �e�aald

• �eter onder�oud door snellere signalering van �ro�lemen

• �o�nonsense �laim af�andeling

  � panelen vanaf € 3.195,00

10 panelen vanaf € 3.�95,00

12 panelen vanaf € 4.695,00

GEÏNTERESSEERD?
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zonne energie
vooronze toekomst
Bespaar gegarandeerd op jouw 
energierekening met zonnepanelen 
met een kWh-garantie

��oto �redits� �onat�an �or�a



Senioren zouden moeten 
verhuizen om woningmarkt 
te verbeteren

Uit cijfers blijkt dat huizenbezitters een veel 
groter eigen vermogen hebben dan huur-
ders. Wanneer we de woningwaarde zelf bui-
ten beschouwing laten, heeft een woningbe-
zitter in Nederland gemiddeld een eigen ver-
mogen van 36.300 euro, terwijl een huurder 
gemiddeld 2600 euro eigen vermogen heeft. 
Tel daarbij op dat momenteel op de woning-
markt zo’n tachtig procent van alle woningen 
boven de vraagprijs verkocht wordt. Dan is het 
niet moeilijk om te snappen waarom jongeren 
in de huidige situatie nauwelijks aan een wo-
ning kunnen komen.

Senioren blijven vaak in hun eigen (koop)huis 

wonen tot ze overlijden of totdat ze op me-
dische gronden niet meer thuis kunnen blij-
ven wonen. Al die tijd blijven de koopwonin-
gen dus bezet en maken jongeren vrijwel geen 
kans. Wanneer deze groep mensen ervoor zou 
kiezen om de woning te verkopen aan een jon-
ger gezin, dan kan dat gezin vervolgens een 
koophuis achterlaten dat voor starters inte-
ressant is. Het verkopen van de eigen woning 
biedt voor senioren het voordeel dat ze ver-
volgens over een grote som geld beschikken. 
Die hebben ze slechts ten dele nodig om in de 
toekomst een huurwoning te bekostigen. Van 
het overige deel kunnen ze veel leuke dingen 
doen!

De laatste jaren wordt steeds meer gefocust op het zo lang mogelijk zelfstandig blij-
ven wonen. Een belangrijke reden om hiervoor te kiezen, is het voorkomen van over-
belasting in de woonzorgcentra. Die overbelasting dreigt door de vergrijzing van on-
ze samenleving. Maar in de ideale situatie zouden die senioren dan wel moeten verhui-
zen naar een huurwoning. Zo maken ze voor starters de weg vrij om ook een woning 
te kunnen kopen. Aldor zorgt voor licht 

rond de feestdagen

Castricum - We kennen allemaal natuurlijk de uitdrukking ‘Donkere dagen voor Kerstmis’, 
zonder dat dit negatief overkomt. Dat hoeft natuurlijk ook niet negatief over te komen 
als je voor die tijd ‘je licht opsteekt’ bij Aldor Verlichting aan de Dorpsstraat 94. Niet al-
leen voor die kerstverlichting, maar zeker voor het sfeervol verlichten van woonvertrek-
ken in je woonhuis tot aan buitenverlichting om ongenode gasten te weren.

Door Aart Tóth

Bij Aldor Verlichting grote keuze en vakkundig 
advies, maar tevens de mogelijkheid het ook 
nog ter plaatse te laten monteren. Waar vind je 
dat? Inderdaad bij Aldor Verlichting, waar je ook 
nog even vooraf via www.aldorverlichting.nl en 

www.lampbestellen.nl je licht kunt opsteken. 
Verder natuurlijk te bezoeken om daar je ogen 
uit te kijken van de uitgebreide keuze op dins-
dag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Vooraf info? Bel dan naar 0251 656987.

Sander Ju� ermans van Aldor 
Verlichting in sfeer en nog 
eens sfeer. Foto: Aart Tóth

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

Aldor Verlichting  |   Dorpsstraat 94a   |    Tel: 0251-656987
1901EN Castricum  |  www.aldorverlichting.nl

Kleine 
Elektra Klus?
Kleine klus op het gebied van elek-
tra, maar geen elektricien kunnen 
vinden?
Aldor monteert: lamparmaturen, 
ventilatoren en schakelmateriaal.
Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak, kunt u langsko-
men in de winkel of bel ons op 
0251-656987

1.800 m2 showroom - complete badkamers - tegelvloeren - wandtegels 
natuursteen - vloerverwarming - stoomcabines - sauna’s - mozaiek
sunshower - douchewc´s - grote voorraad tegels - all in one concept 
van ontwerp tot oplevering - eigen servicedienst, 3D-ontwerp & webshop.

Westerwerf 2, Uitgeest (NH) • T 0251-31 91 01 • www.tonscholten.nl. . .dé specialist in tegels & sanitair

BEZOEK ONZE WEBSHOP



COREtec® 
Essentials
COREtec® Floors pakt uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijkste inspiratiebron. De au-
thentieke looks met zachte aardetonen en war-
me, donkere kleuren passen perfect in elk in-
terieur.

Dankzij het grote succes van de COREtec® vis-
graatvloeren in kleiner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan je volgens verschillen-
de legpatronen installeren, afhankelijk van wat 
bij jou en de ruimte past. Deze extra grote vis-
graatplanken lenen zich perfect voor grotere 
ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de 
kamer.
www.coretec� oors.com

Ovale spiegel 
Contour
De ovale spiegels Contour van Theba-
lux zorgen voor gezelligheid en sfeer in 
je badkamer. Aan de bovenzijde zijn ze 
voorzien van een telescoopstang, waar-
door ze in hoogte verstelbaar zijn. Zo lijkt 
het alsof de spiegel alleen vanaf het pla-
fond aan de stang hang, maar de monta-
ge vindt gewoon plaatst aan de muur. De 
ovale spiegel met planchet is leverbaar in 
zwart kader en messing kader. Het frame 
is gepoedercoat in mat zwart of fraai ‘Ita-
liaans’ messing.
www.thebalux.nl

The Water Studio Amsterdam 
van hansgrohe 
Ben je toe aan een 
nieuwe douche of 
keuken? In The Wa-
ter Studio Amster-
dam vind je een se-
lectie van de nieuw-
ste producten en 
kleuren van hansgro-
he en AXOR. Vergelijk 
kranen, test alle dou-
chestralen en kom 
zelf het verschil erva-
ren. Kom langs met of 
zonder afspraak.
www.waterstudio-amsterdam.nl 

Consumentenbond: grootste 
besparing, stilste warmtepomp

Afrekenen met de hoge gasrekening? 
Met een hybride warmtepomp van Ne-
� t Bosch naast je cv-ketel kun je wel 
70% gas besparen. Compress warmte-
pompen van Ne� t Bosch hebben een 
aantal unieke voordelen. Zo is de Com-
press 7400i AW niet alleen de stilste: 
deze fraai vormgegeven buitenunit 
overtreft andere buitenunits boven-
dien ook qua energieprestaties.  Naast 
verwarming en warm water, kan deze 
warmtepomp ook zorgen voor koeling. 
Alles in één dus. Deze optie is helemaal 
interessant vanwege de hoge subsidie 
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375 
euro. 

Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat � inke verschillen zien tussen de verschil-
lende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Ne-
� t Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Ne-
� t Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmte-
pomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een 
(hybride) warmtepomp? 
Je leest alles wat je moet weten op ne� tbosch.nl of op warmtepomp.nl. 

Zo werkt 
een 
Quooker
Een Quooker-systeem be-
staat uit een kokendwater-
kraan op het aanrecht en 
een kokendwaterreservoir 
in het keukenkastje. Wil je 
naast kokend water ook 
genieten van koel bruisend 
en ge� lterd water, direct uit 
de kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. Dit is 
een gekoeldwaterreservoir 
dat, net als het kokendwa-
terreservoir, in je keuken-
kastje komt te staan. 
In het reservoir zitten twee 
� lters die het water zuive-
ren. Aan het reservoir zit 
een koolzuur� es, waarmee 
je wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-kraan 
kunt tappen!
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verblu� end 
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuï-
tief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zo-
wel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Primabad 
Opbouw 
Edition
Een designmeubel met een 
scherpe prijsstelling. Op-
bouw Edition is een welko-
me uitbreiding op het suc-
cesvolle Editions program-
ma van Primabad.

De Opbouw Edition heeft 
een functionele diepte-
maat van 46 cm. en is le-
verbaar in de breedtema-
ten 61, 81, 101, 121 en 141 
cm. De wastafelkasten zijn 
voorzien van 2 laden met 
sluitdemping en chromen 
grepen of in greeploos met 
de greeplijst in corpus-
kleur. 

www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Show your shower
De badkamer van 2022 
is een echte wellness-
ruimte. Een grote in-
loopdouche kan daar 
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hier-
door een luxe en ruim-
telijke uitstraling. Je ziet 
vaak doorbetegelde 
douchevloeren. Toch is 
het om meerdere rede-
nen verstandiger om te 
kiezen voor een speci-
ale douchevloer. Tegels 
zijn onhygiënisch en on-
veilig door de gladheid. 
Villeroy & Boch heeft 
vlakke douchevloeren 
in verschillende stijlen, 
vormen én kleuren die 
naadloos aansluiten op 
de tegels.
Een douchevloer is een-
voudig op maat te ma-
ken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor 
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, 
met of zonder aardgas?

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de 
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een 
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussen-
stap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp. 
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor 
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 pro-
� teer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning 
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de 
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En pro� teer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren 
met de nieuwe Geberit ONE 
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe 
Geberit ONE is de wastafe-
lomgeving, het centrale ele-
ment in de badkamer. Het 
uitgangspunt van deze as-
sortimentsuitbreiding is de 
wens voor een individueel 
ontwerp: de variëteit bin-
nen de afzonderlijke com-
ponenten - wastafels, was-
tafelmeubels en wastafel-
bladen - is groot en perfect 
op elkaar afgestemd en te-
gelijkertijd op allerlei ma-
nieren met elkaar te com-
bineren. Welk ontwerp en 
welke combinatie je ook 
kiest, het past altijd en com-
bineert harmonieus. Met 
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond 
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Hästens Flagship Store Leiderdorp
Hästens bedden worden ge-
maakt met het � jnste vakman-
schap, door alleen de beste 
natuurlijke materialen te ge-
bruiken. Elk materiaal is ge-
selecteerd met een doel, al-
lemaal om je te helpen een 
hoogwaardige slaap te krijgen 
en de beste versie van jezelf te 
zijn, elke dag. Alle bedden zijn 
gemaakt van paardenstaart-
haar, dat vocht transporteert 
zodat je lichaam de tempe-
ratuur eromheen kan regule-
ren. Katoen en wol, die bijdra-
gen aan een optimaal slaapkli-
maat, zodat je sneller in slaap 
valt. Vlas, dat statische elektriciteit a� eidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapkli-
maat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang mee-
gaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leider-
dorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je 
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van 
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Slimme thermostaten 
zijn 10x voordeliger
De energieprijzen stijgen snel. Een 
nieuw onderzoek uitgevoerd door 
Gemserv laat zien dat slimme ther-
mostaten het grootste potentieel 
per uitgegeven euro bieden om 
CO2-uitstoot te verminderen en kos-
ten te besparen. In het rapport wor-
den slimme thermostaten vergele-
ken met andere methoden om hui-
zen koolstofarm te maken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, het in-
stalleren van warmtepompen of 
het aanbrengen van isolatie. Door 
het gebruik van slimme thermosta-
ten kunnen bewoners hun rekening 
met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorko-
mende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten 
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consu-
menten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om 
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebespa-
rend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per 
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparin-
gen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het 
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen 
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kos-
tene� ectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme 
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens 
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral 
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom door-
gaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de 
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al 
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogehe-
ten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat 
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag 
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán 
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels 
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”

Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonne-
plan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld ap-
paraat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het 
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zon-
neplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan 
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tij-
dens welke uren van de dag het aandeel wind- en zonnestroom 
het grootst is. Daaraan is een stroomprijs gekoppeld die alleen dat 
uur geldt. De gebruiker kan per dag, maand en jaar bijhouden in hoeverre men gebruik heeft ge-
maakt van ‘slimme uren’ of dat er juist stroom is gebruikt op piekmomenten.
www.zonneplan.nl

Gespot op WONEN.nl



COREtec® 
Essentials
COREtec® Floors pakt uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijkste inspiratiebron. De au-
thentieke looks met zachte aardetonen en war-
me, donkere kleuren passen perfect in elk in-
terieur.

Dankzij het grote succes van de COREtec® vis-
graatvloeren in kleiner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan je volgens verschillen-
de legpatronen installeren, afhankelijk van wat 
bij jou en de ruimte past. Deze extra grote vis-
graatplanken lenen zich perfect voor grotere 
ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de 
kamer.
www.coretec� oors.com

Ovale spiegel 
Contour
De ovale spiegels Contour van Theba-
lux zorgen voor gezelligheid en sfeer in 
je badkamer. Aan de bovenzijde zijn ze 
voorzien van een telescoopstang, waar-
door ze in hoogte verstelbaar zijn. Zo lijkt 
het alsof de spiegel alleen vanaf het pla-
fond aan de stang hang, maar de monta-
ge vindt gewoon plaatst aan de muur. De 
ovale spiegel met planchet is leverbaar in 
zwart kader en messing kader. Het frame 
is gepoedercoat in mat zwart of fraai ‘Ita-
liaans’ messing.
www.thebalux.nl

The Water Studio Amsterdam 
van hansgrohe 
Ben je toe aan een 
nieuwe douche of 
keuken? In The Wa-
ter Studio Amster-
dam vind je een se-
lectie van de nieuw-
ste producten en 
kleuren van hansgro-
he en AXOR. Vergelijk 
kranen, test alle dou-
chestralen en kom 
zelf het verschil erva-
ren. Kom langs met of 
zonder afspraak.
www.waterstudio-amsterdam.nl 

Consumentenbond: grootste 
besparing, stilste warmtepomp

Afrekenen met de hoge gasrekening? 
Met een hybride warmtepomp van Ne-
� t Bosch naast je cv-ketel kun je wel 
70% gas besparen. Compress warmte-
pompen van Ne� t Bosch hebben een 
aantal unieke voordelen. Zo is de Com-
press 7400i AW niet alleen de stilste: 
deze fraai vormgegeven buitenunit 
overtreft andere buitenunits boven-
dien ook qua energieprestaties.  Naast 
verwarming en warm water, kan deze 
warmtepomp ook zorgen voor koeling. 
Alles in één dus. Deze optie is helemaal 
interessant vanwege de hoge subsidie 
(ISDE) en de tijdelijke cashback tot 375 
euro. 

Beste Warmtepomp
De warmtepomptest van de Consumentenbond laat � inke verschillen zien tussen de verschil-
lende merken en modellen in zowel besparingen, als geluid. De nieuwe warmtepomp van Ne-
� t Bosch laat andere modellen op alle punten achter zich: ‘Met de Compress 7400i 5 B van Ne-
� t Bosch is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmte-
pomp in onze test,’ concludeert de Consumentenbond. Overweeg je de aanschaf of huur van een 
(hybride) warmtepomp? 
Je leest alles wat je moet weten op ne� tbosch.nl of op warmtepomp.nl. 

Zo werkt 
een 
Quooker
Een Quooker-systeem be-
staat uit een kokendwater-
kraan op het aanrecht en 
een kokendwaterreservoir 
in het keukenkastje. Wil je 
naast kokend water ook 
genieten van koel bruisend 
en ge� lterd water, direct uit 
de kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. Dit is 
een gekoeldwaterreservoir 
dat, net als het kokendwa-
terreservoir, in je keuken-
kastje komt te staan. 
In het reservoir zitten twee 
� lters die het water zuive-
ren. Aan het reservoir zit 
een koolzuur� es, waarmee 
je wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-kraan 
kunt tappen!
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verblu� end 
compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuï-
tief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zo-
wel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Primabad 
Opbouw 
Edition
Een designmeubel met een 
scherpe prijsstelling. Op-
bouw Edition is een welko-
me uitbreiding op het suc-
cesvolle Editions program-
ma van Primabad.

De Opbouw Edition heeft 
een functionele diepte-
maat van 46 cm. en is le-
verbaar in de breedtema-
ten 61, 81, 101, 121 en 141 
cm. De wastafelkasten zijn 
voorzien van 2 laden met 
sluitdemping en chromen 
grepen of in greeploos met 
de greeplijst in corpus-
kleur. 

www.primabad.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Show your shower
De badkamer van 2022 
is een echte wellness-
ruimte. Een grote in-
loopdouche kan daar 
niet ontbreken.
De badkamer krijgt hier-
door een luxe en ruim-
telijke uitstraling. Je ziet 
vaak doorbetegelde 
douchevloeren. Toch is 
het om meerdere rede-
nen verstandiger om te 
kiezen voor een speci-
ale douchevloer. Tegels 
zijn onhygiënisch en on-
veilig door de gladheid. 
Villeroy & Boch heeft 
vlakke douchevloeren 
in verschillende stijlen, 
vormen én kleuren die 
naadloos aansluiten op 
de tegels.
Een douchevloer is een-
voudig op maat te ma-
ken. Zelfs voor lastige hoekjes. Zo kun je kiezen voor een kleur die gelijk is aan de tegels óf voor 
een contrasterende kleur. Zo maak je je inloopdouche nog mooier!
www.villeroy-boch.nl

Hoe ga ik mijn woning verwarmen, 
met of zonder aardgas?

Straks geen aardgas meer? Maak de juiste keuze voor het verwarmen van je woning, nu en in de 
toekomst. Of wil je nu direct je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas? Dat kan met een 
hybride warmtepomp, die samenwerkt met je (bestaande of nieuwe) CV-ketel. Een goede tussen-
stap naar een woning, die volledig elektrisch wordt verwarmd met een all-electric warmtepomp. 
We helpen je met je keuze.
Bij ATAG staat dit najaar in het teken van de Warmtegarantieweken met garantie en voordeel voor 
jou als eindgebruiker op het gebied van woningverduurzaming. Tot en met 31 januari 2022 pro-
� teer je van een aantal voordelen, die helpen bij het maken van de juiste keuze hoe je je woning 
kan verwarmen, nu en in de toekomst. En dat op een duurzame manier.
Wat je ook kiest: Je maakt altijd kans op een wintersport vakantie naar keuze t.w.v. €1.500,- bij de 
aankoop van een ATAG product uit het actieassortiment. En pro� teer van méér voordelen.
www.atagverwarming.nl

Harmonieus combineren 
met de nieuwe Geberit ONE 
wastafelcomponenten
Blikvanger bij de nieuwe 
Geberit ONE is de wastafe-
lomgeving, het centrale ele-
ment in de badkamer. Het 
uitgangspunt van deze as-
sortimentsuitbreiding is de 
wens voor een individueel 
ontwerp: de variëteit bin-
nen de afzonderlijke com-
ponenten - wastafels, was-
tafelmeubels en wastafel-
bladen - is groot en perfect 
op elkaar afgestemd en te-
gelijkertijd op allerlei ma-
nieren met elkaar te com-
bineren. Welk ontwerp en 
welke combinatie je ook 
kiest, het past altijd en com-
bineert harmonieus. Met 
Geberit ONE creëer je de wastafel die jij wilt! Het modulaire wastafelconcept van ONE is bekroond 
met een iF Design Award 2021.
www.geberit.nl/one

Hästens Flagship Store Leiderdorp
Hästens bedden worden ge-
maakt met het � jnste vakman-
schap, door alleen de beste 
natuurlijke materialen te ge-
bruiken. Elk materiaal is ge-
selecteerd met een doel, al-
lemaal om je te helpen een 
hoogwaardige slaap te krijgen 
en de beste versie van jezelf te 
zijn, elke dag. Alle bedden zijn 
gemaakt van paardenstaart-
haar, dat vocht transporteert 
zodat je lichaam de tempe-
ratuur eromheen kan regule-
ren. Katoen en wol, die bijdra-
gen aan een optimaal slaapkli-
maat, zodat je sneller in slaap 
valt. Vlas, dat statische elektriciteit a� eidt en voorkomt, en tevens zorgt voor een rustig slaapkli-
maat. Tot slot, langzaam groeiend naaldhout, dat zorgt voor stabiliteit die generaties lang mee-
gaat.
Kom en ontdek de waarde van slaap in Hästens onlangs volledig gerenoveerde winkel in Leider-
dorp.
Hästens is gevestigd in Leiderdorp (Elisabethhof 2). Het team van slaapexperts staat klaar om je 
kennis te laten maken met het echte slapen dus kom lekker liggen en ontdek de voordelen van 
slapen in een Hästens bed.
www.hastens.nl

Slimme thermostaten 
zijn 10x voordeliger
De energieprijzen stijgen snel. Een 
nieuw onderzoek uitgevoerd door 
Gemserv laat zien dat slimme ther-
mostaten het grootste potentieel 
per uitgegeven euro bieden om 
CO2-uitstoot te verminderen en kos-
ten te besparen. In het rapport wor-
den slimme thermostaten vergele-
ken met andere methoden om hui-
zen koolstofarm te maken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, het in-
stalleren van warmtepompen of 
het aanbrengen van isolatie. Door 
het gebruik van slimme thermosta-
ten kunnen bewoners hun rekening 
met €216 per jaar verlagen.

Het onderzoek analyseerde verschillende soorten van woningen in Europa en de meest voorko-
mende manieren om de uitstoot van koolstof te verminderen. De focus lag hierbij op de kosten 
van producten en de installatie, hoeveel de CO2-uitstoot is afgenomen en de kosten die consu-
menten jaarlijks besparen op hun gasrekening. Van alle soorten woningen en alle methoden om 
CO2-uitstoot te verminderen, waren slimme thermostaten het meest kosten- en energiebespa-
rend. Kijkend naar een gasrekening van een gemiddeld Nederlands huishouden van €980 per 
jaar, besparen huishoudens gemiddeld €216 per jaar met een slimme thermostaat. De besparin-
gen kunnen nog hoger zijn als de consumentenprijzen voor energie blijven stijgen, zoals nu het 
geval is. Maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen of het aanbrengen 
van isolatie kunnen 10x meer kosten dan de aanschaf van een slimme thermostaat. De meest kos-
tene� ectieve stap naar bescherming tegen de prijsstijgingen is om te investeren in een slimme 
thermostaat en het energieverbruik te verminderen.
www.tado.com

Zonneplan helpt huishoudens 
écht groene stroom te gebruiken
Onlangs startte Zonneplan met Slimme energie: stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Om de consument te stimuleren vooral 
hernieuwbare bronnen te benutten, biedt het stroom en gas aan 
tegen uur- en dagprijzen. Doordat wind- en zonnestroom door-
gaans goedkoper is dan gas- of kolengestookte stroom, wordt de 
gebruiker gestimuleerd meer écht groene stroom te gebruiken.Al 
jaren werkt Zonneplan aan een technologie waarmee het zogehe-
ten ‘momentane verbruik’ van stroom voordelig wordt. “Heel plat 
gezegd moet het lonen om je vaatwasser of wasmachine overdag 
aan te zetten in plaats van ‘s avonds”, zegt Van der Klooster. “Dán 
schijnt de zon, dán waait de wind en dán is stroom grotendeels 
echt groen en bovendien vaak goedkoop.”

Technologie maakt het mogelijk
De gebruiker van Slimme energie ontvangt de zogeheten Zonne-
plan Connect. De Connect is een door Zonneplan ontwikkeld ap-
paraat dat de consument in de slimme meter kan pluggen. Het 
maakt communicatie mogelijk tussen de slimme meter en de Zon-
neplan app, maar stuurt straks ook automatisch de Zonneplan 
laadpaal en thuisaccu aan. Via de app ziet de gebruiker vooraf tij-
dens welke uren van de dag het aandeel wind- en zonnestroom 
het grootst is. Daaraan is een stroomprijs gekoppeld die alleen dat 
uur geldt. De gebruiker kan per dag, maand en jaar bijhouden in hoeverre men gebruik heeft ge-
maakt van ‘slimme uren’ of dat er juist stroom is gebruikt op piekmomenten.
www.zonneplan.nl

Gespot op WONEN.nl



Help de vogels in jouw 
tuin de winter door

De koude dagen komen eraan en dat zijn barre tijden voor de vogels in je tuin. 
Trekvogels zoeken in deze tijd hun heil in zuidelijker streken, waar de tempe-
raturen wat hoger liggen. Maar er zijn ook heel wat vogelsoorten die gewoon 
in onze eigen buurt overwinteren. Nu we allemaal volop aan het isoleren zijn 
geslagen, wordt het voor vogels steeds moeilijker om een beschut plekje voor 
de winter te vinden. We dichten de gaten en kieren in onze huizen en daarmee 
ontnemen we de vogels hun favoriete schuilplaatsen. Het feit dat steeds meer 
mensen de heg vervangen door een schutting maakt het er allemaal niet ge-
makkelijker op. Bovendien hebben vogels in de winter moeite om voldoende 
voedsel te vinden, dus help ze daar gerust een handje mee!

Nestkastjes ophangen
Vaak hangen mensen pas nestkastjes op in de 
aanloop naar het broedseizoen. Maar vergeet 
niet dat die nestkastjes juist in de koude win-
terdagen voor vogels een � jne schuilplaats 
bieden. Het is dus een goed idee om juist nu 
een paar van die kastjes op te hangen. Zeker 
als je dat combineert met het aanbieden van 
wat voedsel, weten de vogels deze plek al snel 
te vinden. De kans is groot dat ze dan in het 
voorjaar op dezelfde plek hun nestje zullen 
gaan maken.

Vetbollen: let op de kwaliteit
Zaden, pinda’s en vet vormen het ideale dieet 
voor veel vogels. Je kunt vetbollen in veel win-
kels kopen, maar de kwaliteit is lang niet altijd 
even goed. Soms worden die vetbollen van al-

lerlei afvalproducten gemaakt. Zeg nu zelf: jij 
wilt toch ook niet eten uit de vuilnisbak? Maar 
hoe weet je of een vetbol van goede kwaliteit 
is? Je kunt er ook voor kiezen om ze zelf te ma-
ken. Hiervoor gebruik je ongezouten frituur-
vet, bij voorkeur vet dat vrij is van palmolie. Let 
er goed op dat er beslist geen zout in zit. Koop 
een zadenmengsel bij de dierenspeciaalzaak. 
Geen kippenvoer, dat is qua samenstelling 
niet geschikt voor de tuinvogels. Smelt het fri-
tuurvet en meng hier de zaden doorheen. Ge-
bruik evenveel zaden als vet. Laat het meng-
sel een klein beetje afkoelen en giet het dan in 
een vormpje, zoals een blikje of een kartonnen 
melkverpakking. Leg er ook een stukje sisal-
touw in om de vetbol later aan te kunnen op-
hangen. Te veel werk? Je kunt ook biologische 
vetbollen kopen bij de Vogelbescherming.

Met de buren 
één warmte-
pomp

Castricum - Samen met je buren 
een warmtepomp die warmte uit de 
grond haalt. Dat is volgens de lokale 
energiecoöperatie CALorie een goe-
de manier om het gasverbruik te ver-
minderen. Hoe werkt dat, warmte uit 
de grond? Hylke Boersma en Anton 
Visser zijn lid van de werkgroep col-
lectieve energie van CALorie. Ze leg-
gen het uit.

Door Ans Pelzer

Wat is aardwarmte?
,,Aardwarmte is warmte die in de aarde zit. De 
aarde bestaat uit een gloeiendhete kern met na-
tuurlijk een � inke korst eromheen, anders zou-
den we onze voeten verbranden. Je moet wel 
een kilometer of twee de grond in om deze 
warmte aan te boren. Bij deze diepe aardwarmte 
spreken we van geothermie. Het is eigenlijk het 
‘ei van Columbus’ om die warmte te gebruiken 
om onze huizen te verwarmen. Ook op kleine 
diepte, zeg van 100 tot 200 meter, is aardwarm-
te te benutten voor verwarmen van een of enke-
le woningen of grotere gebouwen. Op die diep-
te is de temperatuur niet voldoende om direct 
te gebruiken, dus je hebt dan wel een warmte-
pomp nodig. In de grond wordt een gat geboord 
van deze diepte en hierin worden twee buizen 
neergelaten waar water doorheen stroomt. Dit 
water neemt warmte op uit de aarde, dat daarna 
door de warmtepomp op hogere temperatuur 
wordt gebracht om het huis te verwarmen. Dan 
heb je geen buitenunit nodig die geluidsover-
last kan geven en je deelt de kosten van een put 
slaan. Met meerdere buren een put in de aarde 
(laten) slaan is goedkoper dan met elk huishou-
den apart een voorzienig tre� en om je huis gas-
loos te verwarmen. Deze putten kun je bijvoor-
beeld in het grasveldje tegenover meerdere hui-
zen laten boren. Het hangt van de situatie af of 
een collectieve warmtepomp voordeliger is en 
hoeveel putten je nodig hebt.’’

Een aardwarmteput in Bakkum
,,Bakkummer Hans Disselhorst heeft bij hun 
nieuwbouwhuis een put laten maken van hon-
derd meter diep. Bij nieuwbouw mag er in prin-
cipe geen gas meer aangelegd worden. Op de 
plaats waar het huis van Hans en zijn vrouw is ge-
komen mocht dat nog wel, omdat er al een gas-
aansluiting was. Ze kozen vanwege het klimaat 
toch voor een warmtepomp. We gaan er een 
kijkje nemen. De foto van de bouw laat zien dat 
er een � inke installatie aan te pas komt om zo’n 
put te boren. Nu het er allemaal staat is het huis 
comfortabel en gasloos verwarmd en van de put 
is niets meer te zien. De warmtepomp in huis, 
die tevens dienstdoet als boiler voor het warme 
water, staat in de bijkeuken en heeft de afmeting 
van een koelkast. Het lawaai is zelfs nog minder 
dan het geluid van een koelkast. Hans weet te 
vertellen dat er in Castricum nu zo’n dertig van 
dit soort installaties staan en in Limmen ook een 
kleine dertig. Bij de appartementen in aanbouw 

(Romeo en Julia) op de plaats van het oude post-
kantoor wordt ook gebruik gemaakt van ondie-
pe aardwarmte en al eerder werd dat bij de � at 
Amaryllis gedaan.’’

Nieuwe ontwikkelingen
,,Hylke en Hans buigen zich over allerlei nieu-
we ontwikkelingen om gasloos te verwarmen. 
Zo zijn er tegenwoordig ook zonnepanelen, de 
zogenaamde PVT-panelen die tegelijkertijd ook 
water verwarmen. Je kunt ze aansluiten op een 
warmtepomp. Je hebt dan geen put nodig, en 
ook geen buitenunit die geluid maakt. In huizen 
waar het niet mogelijk is om vloerverwarming 
aan te leggen zou een alternatief muurverwar-
ming of zelfs plafondverwarming kunnen zijn. 
Zeker zullen er de komende tijd nog meer alter-
natieven ontwikkeld worden. Maar als u op ta-
melijk korte termijn voor de vraag komt te staan: 
gasverbruik verminderen of helemaal afbou-
wen?’’

Wat te doen bij gasverbruik verminderen of 
helemaal afbouwen?
,,Is de gasketel aan vervanging toe? U wilt boven-
dien uw gasverbruik verminderen tot liefst tot 0. 
Wat te doen? Natuurlijk allereerst het verbruik 
terugbrengen door het huis te isoleren en ande-
re energiebesparende maatregelen te nemen. 
Maar daarna? Wachten op de gemeente Castri-
cum tot er een warmtenet is aangelegd? Dat kan 
nog wel tien jaar duren en komt dat warmtenet 
dan wel bij jouw huis? Of gewoon een nieuwe 
gasketel kopen? Of huren? Zelf een lucht-water 
warmtepomp aanscha� en? Dat zijn de warmte-
pompen met een installatie buiten unit op het 
dak of in de tuin. Deze warmtepompen maken 
gebruik van de lucht om te koelen en te verwar-
men. Het is eigenlijk een omgekeerde koelkast. 
Deze pompen maken meer geluid. Of een water-
water-warmtepomp. Dit is een warmtepomp die 
zijn warmte haalt uit het water in plaats van uit 
de lucht. Deze warmtepomp heeft geen buiten-
unit nodig en is veel stiller. Wel heb je hiervoor 
een bron of put nodig. Een eigen put laten boren 
is prijzig. Daarom vinden we bij CALorie een ge-
zamenlijke warmtepomp die gebruik maakt van 
aardwarmte een goede optie en we willen daar 
graag bij helpen. Dat doen we door deskundi-
ge mensen aan initiatieven te koppelen. Je kunt 
hierover via collectievewarmte@calorieenergie.
nl contact opnemen.’’

Hans Disselhorst en Hylke Boersma in gesprek over alternatieven. Foto: Ans Pelzer

De put wordt geboord. Foto: Hans Disselhorst

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

“Ook uw specialist voor dak- en zinkwerk”

Wij zijn op zoek naar een MBO-installatietechniek/
werktuigbouw medewerker (student), 

voor calculatie werkzaamheden.



Je keuken zo optimaal 
mogelijk inrichten

Meerdere malen per dag zijn we in de keuken aan het werk. Ontbijt, lunch, diner en 
hapjes tussendoor, we bereiden het allemaal in deze ruimte. Het is dan �jn als de keuken 
zo e�ciënt mogelijk ingedeeld is. Veel is daarbij natuurlijk afhankelijk van de ruimte die 
je ter beschikking hebt. Ga je voor een kookeiland of houd je het liever wat compacter?

Vijf zones
In de meest ideale situatie onderscheiden we in 
de keuken vijf verschillende zones. Die hebben 
elk een eigen functie, te weten: spoelen, voorbereiden, 
koken, bevoorraden en opbergen. De grote vraag 
is natuurlijk welke zone je in welk deel van het 
vertrek plaatst. Hier zijn een aantal handige tips 
voor. Zo is het bijvoorbeeld aan te raden om de 
vaatwasser links van de spoelbak te plaatsen als 
je zelf rechtshandig bent. Je kunt dan in een simpele 
beweging de vaatwasser met je linkerhand openen 
en vervolgens met je rechterhand direct de vuile 
vaat erin plaatsen. De opbergzone situeer je bij 
voorkeur het verst weg van het centrale punt. Hier 
plaats je bijvoorbeeld het serviesgoed en andere 
benodigdheden. Je hebt ze niet direct nodig tijdens 

het kookproces, dus ze hoeven ook niet binnen 
handbereik te staan als je aan het koken bent.

Logische koppeling
Het voorbereiden van de maaltijd en het daad-
werkelijke koken zijn twee processen die meestal 
naadloos in elkaar overlopen. Het is dan ook logisch 
dat deze twee zones aan elkaar gekoppeld zijn. 
In de meeste gevallen bevindt zich de voorberei-
dingszone links van de feitelijke kookzone (het 
fornuis). Probeer ook de indeling van je keukenkastjes 
hierop af te stemmen. Plaats de zaken die je bij 
het voorbereiden veel gebruikt in de kastjes boven 
of onder deze zone. Dat scheelt onnodige 
bewegingen en maakt het allemaal iets 
eenvoudiger.

Voor meer informatie of een offerte op maat bel/mail naar:

Verandaatje.nl bouwt veranda’s 
in alle maten en in vele uitvoeringen. 

Wij bespreken graag de 
mogelijkheden voor uw 

nieuwe veranda!

Ziet u zo’n
verandaatje
wel zitten?

Scheerman Timmerwerken BV | Visweg 71, 1906 CP LIMMEN
Telefoon 072-5053669 | Mobiel 06-53769178 | administratie@scheermantimmerwerken.nl

Niet helemaal waar 
natuurlijk, bovenstaande 
titel. Het lijkt wat moeilijk 
een veranda op een eta-
ge-appartement te plaat-
sen. Toch zijn er ontzet-
tend veel mogelijkheden 
om je buitenverblijf te 
veraangenamen, ook als 
het wat minder weer is. 
Dat wordt al duidelijk 
als je een blik werpt op www.verandaatje.nl. Niets geen fabriekswerk, 
maar maatwerk afgestemd op de tuin waar het in terecht moet komen. 
Met of zonder zijwanden, glazen pui of zelfs tv-aansluitingen, alles is 
mogelijk. Dus in alle maten en in vele uitvoeringen, geen probleem.

De website www.verandaatje.nl is eigenlijk ontstaan vanuit Scheerman 
Timmerwerken in Limmen. Via hovenier en sierbestrater De Jager uit Cas-
tricum kwam Peter Scheerman in de wereld van de veranda’s terecht. Dat 
was niet zo’n probleem, want met 34 jaar ervaring met vakmanschap in 
het kant en klaar fabriceren van compleet afgewerkte houten kozijnen had 
hij zich al bewezen. 
Kijk daarvoor maar eens op: www.scheermantimmerwerken.nl.

Mede door het veelvuldig thuiswerken van ouders is zo’n veranda de 
uitkomst als kinderen een eigen ruimte wensen om te chillen met vrien-
den. Lekker in de buitenlucht deze komende zomer, maar in de winter met 
straalverwarming ook geen probleem.

Nieuwsgierig geworden en deze zomer al genieten van zo’n veranda? 
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende offerte en bel 06 53769178 
of mail naar administratie@scheermantimmerwerken.nl. U zult versteld 
staan van de vele mogelijkheden en uiteraard alleen met gecertificeerd 
hout uitgevoerd.

VERANDAATJE.NL Een Veranda past overal



Kamerplanten zijn echte sfeermakers in huis. 
En dat is dan niet alleen voor het oog, maar 
het doet ook veel met je gemoedstoestand. 
Het is namelijk bewezen dat planten ervoor 
zorgen dat je een stuk meer ontspannen 
bent. En zoals bekend zuiveren kamerplan-
ten ook de lucht in huis. Kamerplanten zijn er 
in alle soorten en maten. Je kunt kiezen voor 
een speels e� ect waarbij je kleine en grote 
kamerplanten afwisselt. Of je kiest voor iets 
heel anders zoals een sierlijke hangplant. De 
hangplant is weer enorm hip geworden en 
wordt vaak in groepjes voor het raam of bo-

ven tafel gehangen.

Verschillende soorten kamerplanten
Gelukkig is er veel te kiezen in kamerplan-
ten. Voordat je tot koop overgaat, bekijk dan 
eerst goed de plek waar je een kamerplant 
wilt hebben. Sommige plekken vragen om 
een schaduwplant terwijl andere plekken, zo-
als de vensterbank, ruimte bieden voor een 
echte zonnige kamerplant. Laat je goed infor-
meren op welke plek een kamerplant het best 
gedijt. Voor een kale hoek in de kamer kun je 
kiezen voor een wat grotere plant.

Breng sfeer in uw huis… 
met kamerplanten

Limmen - Nieuw bij Nuyens Tuin en Groen Shop: een prachtig assortiment 
kamerplanten, bijpassende potterie en manden.

Keuze genoeg bij Nuyens Tuin & Groen Shop aan de Uitgeesterweg 1b in Limmen. www.nuyenstuinengroenshop.nl

Het tuincentrum bij u in de buurt !

Kerstbomen!!
Gratis thuisbezorgd

De mooiste gezaagde 
Nordmann kerstbomen !!
Excellente kwaliteit NU OOK

KAMER-

PLANTEN!!

SNEL EN VEILIG
UW WONING VERHUREN

BEMIDDELEN
BEHEREN
BEWAKEN

123Wonen Alkmaar 

is uw betrouwbare 

vastgoedbeheer partner. 

Wij nemen de zorg voor 

uw onroerend goed op ons, 

zodat u volledig bent ontzorgd.

✓ 31 lokale kantoren, altijd een 

specialist bij u in de buurt

✓ De landelijke zekerheid van 

het A-merk in de verhuur-

makelaardij 

✓ Landelijke beheerorganisatie 

met een stichting derdengelden

✓ Expert in Expat Verhuur

Kies voor de zekerheid van 123Wonen

Kijk voor meer informatie op: 
www.123Wonen.nl

T 072-20 20 700  l  E alkmaar@123wonen.nl
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De voordelen van een landelijke organisatie als 
123Wonen zijn legio: niet alleen kent het be-
drijf de markt als geen ander. Met het interna-
tionale netwerk is men ook voor expats dé par-
tij om mee samen te werken. 123Wonen is al-
tijd op zoek naar verhuurders of beleggers die 
de expertise willen inschakelen. Men begeleidt 
de klanten van a tot z. Veel van deze klanten be-
steden het vastgoedbeheer uit aan de landelij-
ke organisatie. Het bedrijf verzorgt zowel het 
� nanciële als technische beheer van uw vast-
goed. Van de ‘relocation services’ maken veel 
expats gebruik. Naast woningen uit het eigen 

aanbod huurt 123Wonen ook geregeld appar-
tementen of woningen bij collega-makelaars 
aan. Zo heeft u optimaal pro� jt van uw beleg-
ging zonder al te veel zorgen. Neem vrijblijvend 
contact op voor informatie over alle mogelijk-
heden in de regio Alkmaar.

123Wonen.nl
Korte Vondelstraat 3
1813 AC Alkmaar
072-2020700
alkmaar@123wonen.nl
www.123wonen.nl

123Wonen: dé verhuur-
makelaar van Nederland

Regio - 123Wonen is dé verhuurmakelaar en vastgoedbeheerder van Nederland. Met 
31 vestigingen is er altijd een vestiging in de buurt. Ook in Alkmaar vindt u 123Wonen. 
Ondernemer en verhuurmakelaar Martin Houtzager verhuurt met zijn team een groot 
aantal woningen en appartementen in de regio. Van een appartement in de stad tot 
mooie villa’s in Bergen en omstreken.

Het team van 123Wonen in Alkmaar. Foto: Maaike Manshanden



Woontrend: mix Japan 
met Scandinavië

Elk jaar zien we nieuwe woontrends. 
Natuurlijk zijn veel trends niet echt 
nieuw, maar een herhaling van zetten. 
Toch komen er soms nieuwe trends naar 
voren die de moeite van het vermelden 
zeker waard zijn. Een voorbeeld daarvan 
is Wabi Sabi, een woontrend die voort-
borduurt op het al eerder geïntrodu-
ceerde Japandi. Je mixt in feite de beste 
elementen van de Japanse cultuur met 
die uit Scandinavië.

Volledig in balans
Op het eerste gezicht lijken Japan en Scandinavië 
niet zoveel met elkaar te maken te hebben. Maar 
als je er nog even wat langer over nadenkt, begrijp 
je misschien wel waar de verbindende schakel 
tussen Japan en Scandinavië zit: balans! Zowel in 
Japan als in Scandinavië zijn ze meesters in het 
leven in rust en eenvoud. Dat komt ook in het 
interieur tot uitdrukking. Je kunt dan ook gerust 
stellen dat Wabi Sabi veel meer is dan alleen een 
woontrend. Het is eigenlijk een complete manier 
van leven. 

Hoe dan?
Bij Wabi Sabi draait het om het accepteren van 
imperfectie. Als je het accepteert dat niet alles in 
huis even perfect is, sta je dichter bij de natuur. 
Bladdert het behang enigszins af? Geen probleem! 
Is de muur niet mooi egaal van kleur? Laat het zo! 
In de natuur heefT immers ook niets echt een 

compleet egale kleur. Materialen die bij dit type 
interieur passen, zijn vooral hout en steen. Laat een 
bakstenen muur gerust onbewerkt en gebruik voor 
het schilderwerk en voor je accessoires sobere, 
aardse kleuren.

Minimalisme
Deze interieurstijl past helemaal in het hedendaagse 
tijdsbeeld, waarin duurzaamheid centraal staat. Je 
ontdoet je huis van alle overbodige prullaria, want 
minimalisme is de leus. Geen felle kleuren, geen 
drukke patronen, alles juist zo simpel mogelijk. Kies 
meubelen met ronde, organische vormen en trek 
die insteek door in bijvoorbeeld je vloerkleed en je 
eventuele decoraties. De gedachte bij dit alles is 
dat je er niet gelukkiger van wordt als je voortdurend 
streeft naar het mooiste en het meest perfecte. Door 
die imperfectie te omarmen, zul je berusten in je 
situatie en kunnen genieten van het hier en nu, 
zonder verdere voorwaarden of verwachtingen.

De houtkachels met IQ+-technologie zorgen 
voor een optimale en schone verbranding. De 
computer van de IQ+ bevindt zich onder in de 
kachel. Deze analyseert realtime de tempera-
tuur in de verbrandingskamer. Door de auto-
matische sturing van verbrandingslucht in el-
ke verbrandingsfase zorgt IQ+ voor het mooi-
ste vlammenspel en een optimale verbran-
ding. De geïntrigeerde katalytische techniek 

� ltert de rookgassen voor nog lagere emissie-
waarden. IQ+ is gecerti� ceerd met het presti-
gieuze ‘Blauer Engel’. De houtkachels van HASE 
worden uitsluitend via gespecialiseerde part-
ners geleverd en geïnstalleerd. Meer informa-
tie is op www.rebel� re.nl/hase-iq-het-intelli-
gente-vuur te vinden. Haardencentrum Alk-
maar is gevestigd aan de Wolvenkoog 5 in Alk-
maar (www.haardencentrumalkmaar.nl).

Intelligent vuur bij 
Haardencentrum Alkmaar

Alkmaar - Het is zover! HASE introduceert het intelligente vuur. Een technisch hoog-
standje op weg naar nul-emissie. Vooruitstrevend en grensverleggend.

Een mooi vlammenspel en een optimale verbranding. Foto: aangeleverd

DE SFEERMAKERS 
VAN NOORD-HOLLAND

haardencentrum | alkmaar
www.haardencentrumalkmaar.nl






